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ABSTRAK 

 

Nama : Agnes Setyowati H. 
Program Studi : Ilmu Susastra 
Judul : Representasi Al Qaeda: Strategi Naratif Lawrence Wright  dalam 

Narasi Apologi The Looming Tower: Al Qaeda And The Road To 
9/11 

 
Disertasi ini membahas Representasi Al Qaeda, Strategi naratif Lawrence Wright 
dalam Narasi Apologi The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 911. 
Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan strategi naratif yang membangun 
representasi Al Qaeda dan memperlihatkan aspek retorika (pathos, ethos, logos) 
yang mengonstruksi apologi melalui pendekatan representasi Stuart Hall dan 
retorika Kenneth Burke. Hasil analisis menunjukkan bahwa Al Qaeda 
direpresentasikan sebagai sebuah identitas yang ambigu melalui representasi 
tokoh-tokoh serta tindakan-tindakan mereka: di satu pihak TLT membela dan 
memperlihatkan upaya pemahaman dengan menyampaikan sebab-sebab tindakan 
radikal, di pihak lain mengukuhkan citra Islam yang negatif seperti dimitoskan 
oleh Barat. Representasi identitas Al Qaeda juga dikonstruksi oleh sikap-sikap AS 
melalui kebijakan terhadap Timur Tengah dan dunia Muslim. Aspek retorika 
menimbulkan empati dan menyampaikan alasan-alasan yang melatarbelakangi 
tindakan Al Qaeda sehingga teks ini terlihat membela Al Qaeda. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa TLT merupakan narasi apologi yang juga 
ditunjang oleh teknik jurnalisme sastrawi, dan menampilkan “kenyataan” dengan 
memberikan “suara” pada tokoh-tokoh marjinal sehingga memberikan kesan 
nyata yang berdampak pada semakin dekatnya jarak antara teks dengan pembaca. 
Apologi dalam TLT ditunjukkan pula oleh representasi tokoh-tokoh sebagai 
korban dalam alur pengkhianatan, dehumanisasi, dan penghinaan terhadap tokoh 
oleh penguasa Mesir dan AS. Namun demikian, dalam TLT ditemukan pula bias 
ideologi pengarang sebagai orang Amerika yang terlihat dari penggunaan jargon-
jargon Barat dalam mendefinisikan Islam dan Al Qaeda dari perspektif Barat. 
 
Kata Kunci: representasi, apologi, retorika, jurnalisme sastrawi  
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ABSTRACT 

Name  : Agnes Setyowati H. 
Study Program: Literature  
Title  : Representation of Al Qaeda and Narrative Strategies in Lawrence  
Wright's Narrative Apologetic, The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 
9/11  

This dissertation discusses the Representation of Al Qaeda and Narrative 
Strategies in Lawrence Wright's Narrative Apologetic, The Looming Tower: Al 
Qaeda and the Road to 9/11. The purpose of this study is to show narrative 
strategies in the representation of Al Qaeda and rhetorical aspects (pathos, ethos, 
logos) in constructing aspects of apology by using representation theory of Stuart 
Hall and Kenneth Burke's rhetoric. The results show that Al Qaeda represented as 
a complex identity in the representation of the characters and their actions: on the 
one hand TLT defends Al Qaeda by understanding the causes of radical actions, 
on the other hand it confirms the negative image of Islam in the Western myth. 
The identity of Al Qaeda is also constructed by the United States policies towards 
the Middle East and the Muslim world. Aspects of rhetoric raise empathy and 
convey the reasons behind the actions of Al Qaeda so that the text tends to defend 
Al Qaeda. The narrative apologetic in TLT is supported by literary journalism 
techniques, portraying the "reality" by giving "voice" to the marginalized figures 
that give a real impression in proximity between the text and the reader. The 
aspects of apology in TLT are also indicated by the representation of the 
characters as victims in the plot of betrayal, dehumanization, and humiliation by 
the Egyptian and the United States authorities. Nevertheless, The author's 
ideological bias as an American is revealed in the use of western jargon in 
defining Islam and Al Qaeda from a Western perspective. 
 
Keywords: representation, apology, rhetoric, literary journalism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berbagai karya yang berkaitan dengan tema Islam versus Barat sudah 

muncul sebelum terjadinya peristiwa yang dikenal dengan 9/11. Media massa 

Barat, dalam hal ini Amerika,  cenderung  merepresentasikan Islam secara negatif 

dan penuh dengan distorsi. Representasi tersebut tidak terlepas dari pandangan 

orientalisme1 dalam masyarakat Barat. Sejak peristiwa pengeboman World Trade 

Center dan gedung Pentagon  di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 

20012, berbagai narasi mengenai hubungan Islam-Barat, terorisme3

                                                      
1 Orientalisme  dalam teks ini mengacu pada kritik Edward Said terhadap pendefinisian Timur 
yang dihasilkan dari pandangan Barat. Orientalisme merupakan istilah yang menjelaskan 
bagaimana Barat mendekati dan memperlakukan Timur sebagai topik ilmu pengetahuan, 
penemuan, dan pengalaman. (Said, 1978, hal. 108)  Kritik Said terdapat pada pandangannya 
bahwa orientalisme merupakan sejenis agresi, kegiatan, penilaian, bahkan dapat dikatakan sebagai 
suatu “kebenaran”dan pengetahuan bahwa “Timur diciptakan untuk Barat”. (hal.204) 
2 Peristiwa 11 September 2001 merupakan peristiwa penting untuk bangsa Amerika dan peristiwa 
ini dianggap sebagai mitos sejarah. Kejadian hari itu dan yang mendahuluinya sebagian besar tetap 
tidak diketahui dan kurang dipahami oleh masyarakat umum. Kesimpulan yang beredar tentang 
peristiwa tersebut adalah bahwa serangan terbesar di wilayah Amerika dilakukan dan diatur oleh 
19 orang Muslim bersenjata yang didorong oleh fundamentalisme agama, dengan arahan Osama 
bin Laden, pemimpin jaringan teroris global Al-Qaeda. Berbagai spekulasi berkembang tentang hal 
yang melatarbelakangi peristiwa 9/11. Teori konspirasi dikembangkan sebagai salah satu counter 
wacana terhadap wacana pemerintah AS. (Scott, 2007). Al-Qaeda menyerang World Trade Center 
(WTC) dan Pentagon dengan menabrakkan pesawat komersial bajakan. Amerika menyerang 
Afganistan dengan alasan untuk membasmi Taliban, pelindung Al-Qaeda dan pemimpinnya, 
Osama bin Laden. Inilah awal perang melawan teroris yang dicanangkan oleh Bush, yang 
dipersepsikan sebagai perang melawan kaum Muslim (Islam). Meski kejadian itu sudah lama 
terjadi, dan Al-Qaeda mengaku bertanggung jawab atas kejadian itu, tetap saja terdapat keyakinan 
bahwa Mossad (dinas intelijen Israel) terlibat dalam penyerangan 9/11 di Amerika. Asumsi-asumsi 
memunculkan konflik-konflik baru berkepanjangan.  Asumsi Al Qaeda ada di belakang serangan-
serangan turut memprovokasi AS terhadap  Muslim dengan munculnya dekralasi war on terror 
yang menjadikan wilayah berpenduduk Muslim dan militan Islam menjadi target dari serangan 
balasan AS. 
3 Teror berasal dari kata berbahasa Prancis “Terreur”, merujuk pada pembunuhan bermotif politik, 
dengan menggunakan senjata. “Terreur” dalam bahasa Prancis juga berarti kepanikan atau 
ketakutan. “Terreur” menjadi prinsip pemerintah revolusioner yang berkuasa di Prancis setelah 
jatuhnya kekuasaan Girondin yang banyak menjatuhkan eksekusi dengan alasan politik. Dalam 
bahasa Arab kontemporer digunakan kata “Ihraq” yang berarti pertumpahan darah. Terorisme 
dapat dijelaskan sebagai tindakan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Mengancam 
dengan menggunakan cara kekerasan secara ilegal. 2. Bermaksud menciptakan rasa takut pada 
masyarakat atau pihak tertentu. 3. Bermaksud untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau ideologi 
(Qasim Syaban Niya, 2010: hal. 2). 

 internasional, 
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dan Islam radikal4

Gambaran-gambaran stereotip di atas mengarah pada pendefinisian identitas

, khususnya tentang Al Qaeda dan pemimpinnya Osama bin 

Laden bermunculan.  

Dalam karya Huntington (1996), The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order, selanjutnya disebut TCC, penciptaan stereotip Barat 

tentang Islam dan sebaliknya digambarkan dengan jelas dalam posisi biner. 

Representasi Barat digambarkan sebagai budaya yang materialistis, arogan, 

represif, brutal, korup, individualistis, dekaden dan amoral. Islam juga tidak 

menyukai sekularisme Barat dan melihat Barat sebagai the godless West 

(Huntington, 1996, hal. 124, 204).  Sebaliknya, Barat memandang Islam sebagai 

kelompok yang menolak modernisasi, irasional, kejam dan intoleran. Akbar S. 

Ahmed (1997) dalam bukunya Living Islam mengatakan bahwa: 
Konfrontasi antara Islam dan Barat secara luas dipandang di dunia 
Muslim sebagai bentrokan antara ketamakan  dan keimanan. Suatu 
bentrokan antara jalan hidup yang mengobarkan kekerasan dan 
anarki dengan jalan hidup yang mengutamakan keseimbangan serta 
aturan. Bagaimanapun gambaran ini sangat bertolak belakang 
ditinjau dari sudut pandang Barat. Barat cenderung melihat Muslim 
sebagai sumber kekerasan dan  anarki yang mengancam dunia Barat 
yang stabil dan sejahtera (Ahmed, 1997, hal. 23).  
 

5

                                                      
4 Istilah radikal diberikan kepada Islam oleh Montgomery dan Dilip Hiro untuk menyebut gerakan-
gerakan di Mesir yang melakukan tindak kekerasan. Asal-usul istilah radikal Islam, seperti yang 
dikutip oleh Afif Muhammad, “Radikal dari kata radic yang berarti “akar” dan radikal adalah 
(sesuatu yang) bersifat “mendasar” atau “hingga ke akar-akarnya”. Predikat ini bisa dikenakan 
pada pemikiran atau paham dan bisa pula pada gerakan. Rasikalisme itu diartikan “paham atau 
aliran yang menginginkan perubahan atau pembauran sosial dan politik dengan cara keras atau 
drastis”, dan “sikap ekstrim di suatu aliran politik.” Islam radikal merupakan istilah yang dianggap 
menyempitkan makna Islam menjadi berkonotasi negatif. Definisi tersebut menjauhkan makna 
Islam sebagai agama mengajarkan perdamaian, kelembutan dan toleran menjadi istilah yang 
berbau kekerasan. Dengan demikian, Islam radikal adalah paham keislaman atau aliran dalam 
Islam yang menginginkan dan mencita-citakan perubahan sosial dan politik yang sesuai dengan 
syariat Islam yang dilakukan dengan tindakan kekerasan dan drastis. (Afif Muhammad, 2013) 

 

yang kukuh dan stabil. Pendefinisian semacam ini mereduksi keberagaman 

http://liputanislam.com/kajian-islam/terorisme/akar-kemunculan-islam-radikal-di-indonesia-
menurut-prof-afif-muhammad-1/ 
    
5  Pendapat yang mereduksi identitas menjadi satu pertalian tunggal, mendorong orang untuk 
mengambil sikap parsial, sektarian, intoleran, mendominasi, dan seringkali bahkan mengubah 
seseorang menjadi pembunuh, atau penyokong pembunuh. Mereka yang masuk dalam komunitas 
yang sama dengan kita adalah "orang kita". Kita menganggap diri peduli atas apa yang terjadi pada 
mereka, tetapi kita juga akan mencaci, mengintimidasi, menghukum mereka sebagai "penghianat" 
atau "buronan" apabila mereka dianggap tidak serius memegang identitas yang sama. Penegasan 
identitas tertentu sering berakhir dengan perampasan hak-hak orang lain, identitas seolah-olah 
menjadi musuh dalam selimut. Awalnya ia mencerminkan aspirasi yang sangat wajar, lalu tanpa 
kita sadari, identitas sudah menjadi instrumen perang. Peralihan satu makna ke makna lainnya 

http://liputanislam.com/kajian-islam/terorisme/akar-kemunculan-islam-radikal-di-indonesia-menurut-prof-afif-muhammad-1/�
http://liputanislam.com/kajian-islam/terorisme/akar-kemunculan-islam-radikal-di-indonesia-menurut-prof-afif-muhammad-1/�
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internal dalam kategori peradaban itu sendiri, dan juga mengabaikan jangkauan 

serta pengaruh interaksi baik secara intelektual maupun material yang melintas 

batas-batas regional dari apa yang disebut sebagai peradaban itu. 

Dalam tesisnya Huntington memprediksi akan adanya benturan peradaban, 

dan bukan lagi perang bangsa melawan bangsa melainkan benturan budaya. 

Konsep Huntington tersebut merupakan anti tesis teori Francis Fukuyama (2006) 

yang menyatakan bahwa akan ada pengadopsian sistem secara global, yaitu 

demokrasi liberal kapitalisme. Huntington terpengaruh pula oleh pemikiran 

Arnold J. Toynbee (2012) seperti dikutip Waheed dalam International Journal of 

Business and Social Science yang membagi dunia menjadi dua, yaitu Barat dan 

Timur, dengan asumsi adanya kemungkinan bangkitnya peradaban Islam yang 

solid dari Timur (Vol. 3 No. 16, Aug. 2012).  

Huntington (1996) memberikan hipotesis, pada penyerangan pertama 

World Trade Center pada tahun 1993 oleh sebuah kelompok "fundamentalis"6

                                                                                                                                                 
tidak terasa, nyaris alamiah, dan kadang kita semua hanyut bersamanya. Kita kutuk ketidakadilan, 
kita bela hak-hak kaum teraniaya, dan berikutnya kita dapati diri jadi sekongkol dalam 
pembantaian. (Amin Maalouf, 2004, hal. 34) 
6 Istilah fundamentalisme awalnya mengacu pada gerakan keagamaan kaum Protestan di Amerika 
Serikat pada 1920-an. Ciri terpenting dari fundamentalisme Islam ialah pendekatan literal terhadap 
teks sumber Islam, Al Quran dan Sunnah. Pendekatan yang menafikan penafsiran rasional dan 
intelektual sehingga seringkali membawa penafsiran menjadi sempit dan sangat ideologis. Olivier 
Roy (1994) membedakan antara fundamentalisme Islam tradisional dan modern. Fundamentalisme 
tradisional memiliki ciri, kuatnya peran ulama dalam membuat penafsiran terhadap ajaran Islam, 
terutama Shiah. Islam Shiah memberikan otoritas sangat besar kepada ulama untuk menafsirkan 
doktrin agama. Tafsir mereka pun bersifat absolut. Akibatnya, kebebasan intelektual untuk 
menafsirkan teks-teks agama menjadi sangat sempit dan terbatas. Sedangkan fundamentalisme 
modern atau neo-fundamentalisme dicirikan oleh orientasi yang kuat kepada politik dengan 
menjadikan Islam sebagai ideologi. Islam tidak dipahami sebagai agama yang hanya memuat 
doktrin ritual, tetapi ditafsirkan sebagai ideologi yang bisa dihadapkan dengan ideologi modern 
seperti kapitalisme, liberalisme atau sosialisme. Roy mengidentifikasi Islamisme sebagai bentuk 
transformasi dari neo-fundamentalisme. Fundamentalisme Islam modern tidak dipimpin oleh 
ulama (kecuali di Iran), tetapi oleh intelektual sekular.  

, 

Fundamentalisme Islam muncul sebagai respons terhadap tantangan dan akibat yang 
ditimbulkan oleh modernisasi, dan bertujuan untuk menawarkan ideologi Islam terhadap dunia 
modern yang sekular. Islam dijadikan sebagai alternatif pengganti ideologi modern, seperti 
liberalisme, Marxisme, dan nasionalisme. Fundamentalisme dianggap bukan semata-mata gerakan 
keagamaan tetapi gerakan politik yang memperjuangkan suatu sistem kenegaraan berdasarkan 
pada hukum Islam (shariah). Oleh karena itu, banyak pemimpin neo-fundamentalis adalah kaum 
intelektual tanpa pendidikan sistematik dalam studi Islam. Dengan ungkapan lain, mereka 
bukanlah teolog, tetapi pemikir sosial dan aktifis politik, seperti Sayyid Qutb di Mesir yang 
memimpin Partai Islam Ikhwanul Muslimin. Fundamentalisme Islam juga sering digunakan untuk 
mengusung aspirasi Islam politik (political Islam). Hal ini diwujudkan dalam simbol-simbol 
keagamaan yang digunakan dalam konteks perjuangan politik atau kekuasaan, misalnya 
mewujudkan negara Islam, pemerintahan Islam dan formalisasi shari‘ah dalam negara. Olivier Roy 
menyebut paham ini sebagai Islamic political imagination (imajinasi politik Islam). Roy 
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bahwa dunia telah mengalami pergeseran penting. Pergeseran tersebut ditentukan 

oleh suatu perubahan radikal dalam sifat-sifat konflik, yang bagi Huntington akan 

secara berangsur-angsur menempatkan akarnya lebih di dalam motif-motif budaya 

dan keagamaan daripada dalam perbedaan-perbedaan ideologi atau 

ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi. Dalam tafsirannya, meskipun keinginan-

keinginan individu akan kekuasaan atau uang semakin besar, namun kekuatan 

pendorong dan mobilisasi di dalam konflik-konflik saat ini adalah budaya. 

Huntington mengidentifikasikan bahwa peradaban Islam sebagai yang paling 

mungkin untuk menjadi penantang utama pada abad ini. 

Hubungan Islam dan dunia Barat, khususnya Amerika merupakan topik 

yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang menarik. Dalam 

pemerintahan Presiden Barrack Obama, isu hubungan Barat dengan Islam menjadi 

salah satu sorotan dan agenda besar dalam mengatasi konflik-konflik yang terus 

berlangsung. Dalam pidatonya di Mesir, 4 Juni 2009, Obama kembali mengangkat 

masalah yang terus menerus diperbincangkan, yaitu hubungan antara Islam dan 

Barat. 7

                                                                                                                                                 
mencontohkan Ikhwan al-Muslimin di Mesir yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Fundamentalis 
mengacu pada indvidu atau kelompok yang mempraktikan ideologi fundamentalisme. 

 

7  Cuplikan pidato Obama, Kamis, 4 Juni 2009 di Kairo, Mesir. Obama menyatakan di antaranya 
bahwa kelompok Islam garis keras telah memanfaatkan  ketegangan hubungan Amerika dan dunia 
Islam. Anggota kelompok Islam garis keras ini sebenarnya sedikit, namun mereka memiliki 
potensi yang besar di kalangan Muslim. Serangan pada 11 September 2001 dan upaya 
berkelanjutan dari kalangan ekstrimis untuk menyerang warga sipil telah membuat sebagian 
kalangan di negara saya menilai Islam bukan cuma memusuhi Amerika dan negara Barat, 
melainkan juga hak asasi manusia. Semua ini semakin memupuk rasa takut dan saling tidak 
percaya. Selama hubungan Barat dan Islam ditentukan oleh perbedaan-perbedaan, kita akan selalu 
melihat orang-orang yang menyebarkan kebencian dari pada menciptakan perdamaian, orang-
orang yang mendukung konflik dari pada kerja sama, kita justru harus dapat membantu rakyat 
mencapai keadilan dan kemakmuran. Lingkaran kecurigaan dan permusuhan ini harus kita akhiri. 
Saya datang ke Kairo untuk mengupayakan awal hubungan baru antara Amerika Serikat dan 
Muslim di seluruh dunia, berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati - dan 
berlandaskan pada kenyataan bahwa Amerika dan Islam tidaklah eksklusif satu sama lain, dan 
tidak perlu bersaing. Kedua pihak bertemu dan berbagi prinsip yang sama - yaitu prinsip-prinsip 
keadilan dan kemajuan; toleransi dan martabat semua umat manusia. … Tapi prinsip yang sama 
harus diterapkan pada persepsi tentang Amerika. Seperti halnya umat Muslim tidak sesuai dengan 
stereotip yang mentah, Amerika juga bukan stereotip mentah tentang sebuah imperium yang 
memiliki kepentingan sendiri. Amerika Serikat telah menjadi salah satu sumber kemajuan terbesar 
yang dikenali dunia. Kami lahir akibat revolusi melawan sebuah imperium. Kami berdiri 
berdasarkan ide bahwa semua orang diciptakan sama, dan kami telah menumpahkan darah dan 
berjuang selama berabad-abad untuk memberikan arti kepada kata-kata tersebut - di dalam batas 
negara kami, dan di sekeliling dunia. Kami terbentuk oleh setiap budaya, yang datang dari setiap 
sudut bumi, dan berdedikasi pada sebuah konsep sederhana: E pluribus unum: "Dari banyak 
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Jelaslah bahwa, kekuatan wacana sangat besar dalam proses pencitraan 

sebuah objek. Amerika maupun dunia Islam tetap memerlukan upaya untuk 

mencapai sebuah pemahaman yang menuju pada tujuan perdamaian dunia. 

Konfrontasi antara Barat versus Islam banyak ditulis dalam berbagai bentuk 

tulisan dengan kecenderungan masing-masing, baik “membela” Barat maupun 

“membela” Islam. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tulisan-tulisan mengenai 

Barat versus Islam dapat dikategorikan menjadi lima jenis. Pertama, teks yang 

bertemakan islamophobia. Tulisan seperti ini menegaskan gambaran benturan 

peradaban (clash of civilizations), dan mencoba menggambarkan ancaman teroris 

dengan memberi penafsiran bahwa terorisme dan kekerasan menjadi bagian dari 

Islam atau kawasan yang berpenduduk Muslim. Penulisnya memusatkan perhatian 

pada interpretasi yang simplistis mengenai konsep-konsep jihad dan kafir serta 

Perang Salib dan membela Israel dengan mengesampingkan potensi Israel sebagai 

penyebar teror di negara Arab dan Palestina. 

Kategori kedua adalah wacana yang bertemakan amerikaphobia yang 

menyalahkan Amerika sebagai pembuat berbagai masalah di dunia. Contoh tulisan 

kategori kedua adalah The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror 

Turned Into a War on American Ideals karya Jane Mayer (2008).  Mayer dalam 

tulisannya mengangkat topik bahwa terorisme disebabkan oleh kenyataan 

                                                                                                                                                 
menjadi satu" …Situasi di Afghanistan mendemonstrasikan sasaran-sasaran Amerika dan 
kebutuhan kita untuk bekerja sama. Lebih tujuh tahun lalu, Amerika Serikat mengejar Al Qaeda 
dan Taliban dengan dukungan internasional yang luas. Kami tidak melakukannya karena ada 
pilihan, kami melakukannya karena perlu. Saya sadar bahwa sejumlah orang mempertanyakan atau 
membenarkan peristiwa serangan 11 September. Tapi mari kita perjelas: Al Qaeda membunuh 
hampir 3000 orang pada hari itu. Para korban adalah kaum pria, wanita, dan anak-anak yang tidak 
bersalah dari Amerika dan banyak negara lain yang tidak berbuat apa-apa untuk melukai orang lain. 
Tapi Al Qaeda memilih untuk dengan kejam membunuh mereka mengaku mendapat pujian atas 
serangan tersebut, dan bahkan sekarang menyatakan tekad mereka untuk membunuh lagi dalam 
skala sangat besar. Mereka memiliki kaki tangan di banyak negara dan sedang mencoba untuk 
memperluas jangkauan mereka. Ini bukan opini yang dapat diperdebatkan; ini adalah fakta yang 
harus dihadapi… Akhirnya, seperti halnya Amerika tidak pernah bisa mentoleransi kekerasan oleh 
kaum ekstrimis, kami tidak pernah mengompromikan prinsip-prinsip kami. Serangan 11 
September adalah trauma besar bagi negara kami. Rasa takut dan marah yang muncul karenanya 
bisa dipahami, tapi dalam sejumlah kasus, itu telah membuat kami bertindak berlawanan dengan 
pemikiran-pemikiran kami. Kami sedang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengubah 
arah. Saya telah sepenuhnya melarang praktik penyiksaan oleh Amerika Serikat, dan saya telah 
memerintahkan penutupan penjara di Teluk Guantanamo awal tahun depan. 
http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04 obama.text.html?pagewanted=all 

  

http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04%20obama.text.html?pagewanted=all�


6 
 

                                                                                           Universitas Indonesia 
 

Amerika membantu pejuang Mujahidin untuk memerangi pendudukan Uni Soviet 

di Afghanistan pada tahun 1980-an. Wacana ini membicarakan bantuan negara 

Barat pada negara-negara miskin yang seharusnya tidak bertentangan dengan 

kepentingan Uni Soviet atau Rusia. Wacana ini menyalahkan pemerintahan 

Muslim pro Barat karena kecenderungan fasis dan diktator. Menurut kelompok 

yang anti Amerika, Turki yang dianggap sebagai salah satu negara demokratis, 

turut bersalah karena melakukan genocide terhadap bangsa Armenia dan Kurdi. 

Sebaliknya, Iraq dan Syria dengan pemerintahannya yang diktator, dianggap 

progresif dan harus dihargai oleh Amerika.  

Kategori ketiga adalah narasi tentang Islam-Barat yang ditulis oleh para 

jurnalis. Pendekatan jurnalis menciptakan tingkat populisme tertentu dan hanya 

menyentuh bagian permukaan masalah saja. Penulis cenderung mengulang 

informasi dan mitos tentang Islam 8

Di antara para penulis tersebut, terdapat pula pengarang yang bukan 

berasal dari Barat yang menuliskan tentang hubungan Islam dengan Barat, seperti 

Ahmed Rashid, penulis Pakistan, yang juga seorang jurnalis. Ia mengadopsi 

pandangan Barat yang penuh distorsi terhadap Islam, Asia Selatan, dan Asia 

Tengah dengan menyusun karyanya yang penuh bias ideologi untuk 

menyenangkan pembaca Barat. Meskipun ia seorang penulis dari Pakistan dan 

dekat dengan tradisi keislaman, Rashid (2009) masih mencampuradukkan istilah-

istilah Islam radikal dengan konservatisme Islam. Salah satu karya adalah Descent 

 yang diambil dari sumber-sumber media, 

seperti karya (Cooley, 1999), Unholy Wars: Afghanistan, America, and 

International Terrorism. Jurnalis lain seperti Peter  L. Bergen (2006), 

mengunjungi Afghanistan, Pakistan, Yaman, Mesir, Saudi Arabia, Irak, Jordania, 

dan Indonesia untuk menulis tentang Osama bin Laden dan pengikutnya. Dalam 

bukunya, The Osama bin Laden I Know: An Oral History of al Qaeda's Leader, ia 

memberikan gambaran perihal Osama bin Laden sebagai orang yang paling dicari 

oleh Amerika karena perannya yang dianggap terlibat dalam peristiwa 9/11.  

                                                      
8  Roger Du Pasquier dalam buku Unveiling Islam (1992) menyampaikan tentang kesalahan 
persepsi tentang Islam. Persepsi tersebut di antaranya, adanya anggapan Muslim sama dengan 
teroris, Islam disebarkan dengan pedang, wanita hak-haknya terbatas dalam Islam, Muslim kejam 
dan barbar, Nabi suka menikah dengan perempuan di bawah usia perkawinan, persepsi tentang 
jihad yang diartikan berperang atas nama Tuhan, Islam tidak toleran dengan agama lain, tidak 
adanya hak untuk anak-anak, Muslim membenci Yesus, dan Muslim identik dengan Arab.   
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into Chaos yang menceritakan tentang peran Amerika dan Pakistan dalam 

kaitannya dengan Taliban. 

Kategori keempat yaitu kelompok penulis yang mewacanakan terorisme 

dengan kerangka berpikir geo-ekonomi. Penulis kategori ini di antaranya adalah 

Fukuyama (2006) yang menulis The End of History. Fukuyama mengemukakan 

bahwa umat Islam menempati planet bumi bagian selatan sementara Barat 

menempati planet bumi bagian utara. Planet bumi bagian selatan dihuni penduduk 

miskin sementara planet bumi bagian utara dihuni orang kaya. Terorisme datang 

dari kelompok selatan/Islam/miskin ke kelompok utara yang kaya/Barat. 

Terorisme menurut Fukuyama bukan benturan peradaban melainkan sebagai 

protes keadilan ekonomi dari kelompok miskin terhadap kelompok kaya. 

Edward Said (http://www.thenation.com/doc/20011022/said) melalui 

tulisannya berjudul Clash of Ignorance (CoI) (2012) maupun Orientalism (1979) 

berbeda dengan keempat kategori di atas. Menurutnya, konflik yang terjadi 

bukanlah  konflik peradaban tetapi lebih pada pertikaian akibat ketidakpedulian. 

Benturan peradaban tidak mungkin terjadi karena Islam dan Kristen sebagai 

identitas masyarakat terus berkembang dan beragam yang terdiri dari bagian-

bagian. Menurutnya, sejarah tidak sekedar berisi perang agama dan penaklukan, 

melainkan juga pertukaran, saling berbagi, dan memperkaya dalam kebudayaan. 

Agar  tercipta hubungan harmonis di muka bumi, Edward Said menyarankan agar 

masyarakat menghargai keberagaman, menggali aspek-aspek yang sama dalam 

ideologi yang beragam, dan masing-masing pihak mencintai kedamaian. 

Melihat uraian yang disampaikan mengenai wacana-wacana di atas, 

tampak bahwa Wright dalam The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11, 

selanjutnya disingkat menjadi TLT menampilkan sesuatu yang berbeda dengan 

yang diuraikan sebelumnya. Wacana baru dalam TLT dapat disejajarkan dengan 

idealisme Obama yang mengajak masyarakat Amerika untuk lebih memahami 

latar belakang konflik-konflik yang selama ini terjadi dan membangun hubungan 

baru yang damai dengan dunia luar Amerika dan Islam khususnya. 

Wright dalam TLT mencoba menyampaikan narasinya dengan lebih 

moderat yang merepresentasikan adanya keberagaman ideologi dan paham dalam 

ajaran Islam dan melihat peran Amerika dan negara sahabat Amerika di balik 

http://www.thenation.com/doc/20011022/said�
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kekerasan yang terjadi sebagai apologia9 terhadap Al Qaeda10

TLT ditulis dalam bentuk narasi sejarah dengan menampilkan tokoh-tokoh 

yang berperan dalam terjadinya peristiwa 9/11. Melalui narasinya, Wright sang 

penulis mengetengahkan situasi sosial dan politik menjelang dan setelah terjadi 

peristiwa 9/11. Melalui sorotannya terhadap kelompok Al Qaeda, ia menuturkan 

motivasi dan tujuan politik masing-masing individu dalam kelompok tersebut. 

TLT ditulis setelah lima tahun peristiwa 11 September berlalu. Hal ini tentu saja 

memberikan implikasi yang berbeda dengan tulisan yang dibuat berjarak waktu 

 dan Islam. Wacana 

ini dianggap sebagai teks yang membuka pandangan baru bagi pembaca pada 

umumnya dan masyarakat Amerika khususnya.  

The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11, TLT, pada 

peluncuran awalnya, karya ini berada dalam daftar buku terlaris The New York 

Times dan telah diterjemahkan ke dalam  dua puluh lima bahasa. Respon pembaca 

karya ini lebih banyak dibandingkan buku-buku dengan topik serupa, sehingga 

menunjukkan bahwa TLT memiliki daya tarik karena membawa pemahaman baru 

terhadap Al Qaeda dan Islam yang terepresentasikan beragam di dalam TLT bagi 

publik Amerika khususnya, dan dunia pada umumnya. Buku ini masuk dalam 

nominasi untuk penghargaan National Book Award dan mendapatkan 8 (delapan) 

penghargaan, yaitu Lionel Gelber Award untuk kategori nonfiksi, Investigative 

Reporters and Editors Medal, PEN USA Award for Research Nonfiction, Los 

Angeles Times Award untuk kategori sejarah, J. Anthony Lukas Book Prize, Helen 

Bernstein Book Award untuk jurnalisme terbaik, Carr P. Pulitzer Prize Collins 

Award dan untuk kategori nonfiksi.  

                                                      
9 Apologi berasal dari bahasa  Yunani apologia yang berarti sebuah pidato pembelaan. Pengertian 
apologia adalah sebuah bentuk pembelaan terhadap posisi, sikap, pandangan, pendapat seseorang. 
Contoh paling terkenal adalah dialog Plato, Apology (menguraikan pembelaan Socrates terhadap 
kehidupan filosofis dan misinya. Lorens Bagus, Kamus Filsafat,. Jakarta: Gramedia, 1996,  hlm. 
67. Sebagian apologi publik merupakan permintaan maaf atau pembelaan pribadi, sebagai 
pernyataan retoris berupa penyesalan dan menerima bersalah dengan permintaan pengampunan 
atau rekonsiliasi. Narasi apologia dalam berbagai tulisan didefinisikan secara luas oleh para 
sarjana komunikasi sebagai pidato pembelaan diri, (self-defence) baik itu membela karakter, 
ucapan, atau pun tindakan. Apologia adalah salah satu genre yang paling banyak dipelajari dan 
secara luas digunakan dalam wacana publik. (Vannucci, 2010). 
10 Suara utama masyarakat Amerika terhadap Al Qaeda cenderung mendefinisikannya sebagai 
kelompok teroris yang kejam dan harus diperangi. Menurut Clark (2009), Al-Qaeda dipahami 
sebagai kelompok militan yang menebarkan ancaman di seluruh dunia terhadap Barat dan 
menginspirasi individu dan kelompok untuk melakukan kekerasan atas nama agama. (hal. 14)  
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relatif singkat dengan waktu kejadian. Penulisan Wright atas peristiwa tersebut 

tidak terlepas dari konsep strategi diskursif narasi sejarah yang tidak luput dari 

subjektivitas, keberpihakan dan permainan kepentingan. Narasi sejarah tidak 

sekadar narasi logis semata. Subjektivitas waktu akan terasa amat sulit untuk 

diatasi karena jarak waktu yang amat dekat membuat perspektif sejarah kurang 

jelas dan kabur, terutama karena orang belum dapat membuat jarak dengan 

peristiwa yang hendak ditulis. Keterlibatan penulis sendiri secara langsung  masih 

besar. Masih banyak pelaku yang masih hidup atau sanak saudaranya. Banyak 

pula dokumen belum terbuka untuk diteliti. Penafsiran mudah tercampur dengan 

pandangan partisan yang mengakibatkan keberpihakan. Sering pula pandangan 

serta interpretasi bertentangan dengan versi pihak yang sedang berkuasa. Dalam 

jarak waktu lima tahun, Wright mencoba mendekati objektivitas dengan 

mengumpulkan berbagai data sebagai sumber penulisan sejarahnya. Untuk 

keperluan penulisan narasinya, Wright mengunjungi 12 negara, mewawancarai 

lebih dari 500 orang dan mengumpulkan tulisan tangan sebanyak 4600 halaman.  

Dari beberapa penghargaan yang diperoleh, TLT dimasukan dalam 

kategori non fiksi dan narasi sejarah. Sedangkan penyampaian narasinya, terlihat 

menggunakan gaya penulisan jurnalisme sastrawi (literary journalism) 11

                                                      
11 Jurnalisme sastrawi (literary journalism) merupakan sebuah genre dalam jurnalisme yang 
berkembang di Amerika Serikat dengan gaya sastrawi. Tom Wolfe, wartawan dan novelis, pada 
1960an mengenalkan genre ini dengan nama "new journalism" (jurnalisme baru). Pada 1973 Wolfe 
dan E.W. Johnson menyebut genre berbeda dari reportase sehari-hari, karena dituturkan melalui 
adegan adegan (scene by scene construction), reportase yang menyeluruh (immersion reporting), 
menggunakan sudut pandang orang ketiga (third person point of view), serta penuh dengan detail. 
Beberapa pemikir jurnalisme mengembangkan genre temuan Wolfe dengan nama "narrative 
reporting" atau "passionate journalism",  Pulitzer Prize menyebutnya "explorative journalism". 
Andreas Harsono & Budi Setyono (Ed.), (2008)  

 yang 

juga dikenal sebagai jurnalisme baru (new journalism). Data yang dikumpulkan 

sebagai bahan merupakan data yang objektif, hasil wawancara dan catatan-catatan 

yang diperoleh dari narasumber, orang-orang yang dianggap dekat dengan 

organisasi Al Qaeda dan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang 

dituliskan. Penulisan kembali data-data "faktual" tersebut menggunakan unsur 

penulisan dengan gaya fiksi sastra, yaitu menyampaikan cerita menggunakan 

adegan-adegan dan tidak semata-mata narasi historis yang monoton. Dalam teks 

disampaikan dialog-dialog di antara tokoh-tokohnya, dan tidak sekadar penyataan 
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yang disampaikan secara “tidak langsung”. Sudut pandang yang digunakan 

berganti-ganti, detil kejadian sehari-hari seperti perilaku, kepemilikan, teman dan 

keluarga yang menunjukkan latar sosial dan budaya tokoh digambarkan dalam 

teks sehingga memberikan gambaran yang lebih hidup. Teknik penulisan narasi 

sejarah Wright menyerupai novel, dengan berbagai aspek di dalamnya.  

 Melalui pembacaan awal yang dilakukan dapat disampaikan sebagai 

asumsi bahwa narasi TLT merupakan narasi apologi yang menyampaikan alasan-

alasan dan latar belakang tindakan Al Qaeda dengan melihat Al Qaeda dalam 

geopolitik Amerika, posisi politik internal, ketidakadilan dan relasi kuasa timpang 

dengan Amerika. TLT juga mempertanyakan teks-teks mengenai representasi Al 

Qaeda, Islam, dan Barat dengan menampilkan dirinya sebagai representasi Al 

Qaeda. Melalui strategi naratif, pemilihan tokoh, peristiwa, dan ujaran-ujaran 

yang dipakai, narasi ini menyampaikan berbagai alasan dan argumen atas teks-

teks sebelumnya yang dianggap stabil dan dipercayai sebagai sebuah kebenaran. 

Representasi Al Qaeda dan Islam ditampilkan kompleks dan tidak stereotip, 

sehingga narasi ini memposisikan diri di antara teks-teks sebelumnya sebagai 

posisi yang menegasi dan melengkapi. Di balik apologi yang disampaikan oleh 

pengarang terlihat adanya bias yang juga mengukuhkan representasi Islam yang 

sudah ada. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Wacana Barat versus Islam yang selalu memunculkan bias, ditampilkan 

oleh Wright dalam TLT dengan teknik penulisan jurnalisme sastrawi dengan 

menampilkan tokoh-tokoh Al Qaeda sebagai kelompok yang dikenal dengan 

kelompok radikal Islam. Kenyataan tersebut menggiring pada sebuah pertanyaan 

bagaimanakah representasi Al Qaeda ditampilkan Wright dalam TLT? Untuk lebih 

mengarahkan penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah tersebut akan dibatasi 

dengan sasaran sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah strategi naratif  TLT membangun representasi Al Qaeda?  

2. Bagaimanakah aspek retorika dalam  TLT mengonstruksikan apologi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  
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Berdasarkan permasalahan yang disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukkan strategi naratif TLT yang membangun representasi Al Qaeda dan 

memperlihatkan aspek retorika dalam TLT mengonstruksi apologi dalam 

representasi Al Qaeda. Akan ditunjukkan pula dalam analisis, posisi teks TLT 

sebagai representasi Al Qaeda bergaya jurnalisme sastrawi, sebagai pemberi 

perspektif berbeda tentang Al Qaeda dan Islam. Penelitian ini juga akan 

menunjukkan ideologi pengarang melalui strategi naratif representasi dan aspek 

retorika (pathos, ethos, logos). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah memberikan 

pengetahuan mengenai strategi naratif Lawrence Wright yang membangun 

apologi dalam representasi Al Qaeda dan Islam. Selain itu, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan wawasan pula kepada khalayak tentang 

pentingnya pandangan kritis terhadap definisi-definisi yang esensial, untuk tidak 

terjebak pada pengkategorian secara stereotip dan absolut yang dapat mengurangi 

penghargaan terhadap perbedaan dan kemanusiaan. 

 

1.4. Kerangka Teoretis 

 Penelitian ini dilakukan melalui analisis wacana, dengan melihat teks 

sebagai representasi Al Qaeda dan aspek analisis wacana retorika. Teori yang 

digunakan di antaranya dikemukakan oleh Kenneth Burke (1969), Shlomith 

Rimmon-Kenan (2005), dan Stuart Hall (1990). 

Analisis wacana bersifat kualitatif, lebih memperhitungkan pemaknaan 

teks. Dasar analisisnya adalah interpretasi. Analisis wacana memfokuskan pada 

pesan tersembunyi. Dalam analisis wacana bukan hanya kata atau aspek isi 

lainnya yang dapat dikodekan tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat 

dianalisis pada berbagai tingkatan deskripsi. Analisis wacana tidak berpretensi 

melakukan generalisasi. Teks adalah bentuk interaksi. Sebuah wacana bukan 

hanya bentuk pernyataan, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk pertanyaan, 

tuduhan, atau ancaman.  
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Model analisis wacana menjadikan ideologi sebagai bagian sentral bahkan 

bagian terpenting dari analisis. Semua model analisis wacana berpandangan 

kekuasaan menjadi bagian yang sentral dalam setiap analisis. Bisa juga setiap 

kelompok dalam masyarakat pada dasarnya memiliki kekuasaan yang berbeda. 

Kekuasaan yang berbeda ini pada akhirnya dapat mempengaruhi siapa yang lebih 

berperan mendefinisikan wacana, atau wacana mana yang lebih dominan dalam 

pembicaraan. Semua model analisis wacana berpandangan bahwa wacana dapat 

dimanipulasi untuk memperbesar kekuasaan. Wacana tidak hanya memproduksi 

dan mereproduksi kekuasaan kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat, 

tetapi juga sarana untuk memarjinalkan dan merendahkan kelompok lain dalam 

masyarakat. Semua model menggunakan bahasa sebagai alat mendeteksi ideologi 

dalam teks. 

Dalam analisis akan dilihat pula aspek retorika menurut Kenneth Burke 

(1969) yang didasari oleh teori Aristoteles dan kaitannya dengan ideologi 

pengarang. Kenneth Burke memperlihatkan kaitan antara retorika dan ideologi 

sedangkan landasan dari Aristoteles mengenai cara persuasi, menyebut tiga cara 

untuk mempengaruhi manusia. Pertama, menunjukkan kepada khalayak bahwa 

adanya pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang 

terhormat (ethos). Kedua, menyentuh hati khalayak perasaan, emosi, harapan, 

kebencian dan kasih sayang mereka (pathos). Kelak, para ahli retorika modern 

menyebutnya imbauan emotional (emotional appeals). Ketiga, meyakinkan 

khalayak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Di sini 

khalayak didekati melalui otaknya/logika (logos) (hal. 81) 

  Dalam analisis wacana, dan analisis retorika, aspek representasi menjadi 

bagian penting yang dibahas dan diteliti. Representasi menunjuk pada 

bagaimana seseorang, kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan 

dalam sebuah teks. Representasi merupakan peristiwa kebahasaan. Bagaimana 

seseorang ditampilkan dalam teks menggunakan bahasa. Pemilihan kata, fakta, 

foto, atau gambar terkait dengan persoalan representasi, sehingga penyajiannya 

tidak sekadar mencerminkan realitas tetapi membentuk realitas tertentu.  

Representasi sebagai bagian penting dalam analisis ini akan menekankan 

bagaimana posisi dari berbagai tokoh, aspek sosial, posisi gagasan, atau peristiwa 
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ditempatkan dalam teks. Posisi di sini berarti siapakah tokoh yang dijadikan 

sebagai subjek yang mendefinisikan dan melakukan pencitraan dan siapakah yang 

ditampilkan sebagai objek, pihak yang didefinisikan dan digambarkan 

kehadirannya oleh orang lain. Posisi subjek atau objek dalam representasi 

mengandung muatan ideologi tertentu.  

Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah posisi pembaca 

ditampilkan dalam teks. Teks tidak dianggap semata sebagai produksi dari sisi 

penulis dan tidak ada hubungannya dengan pembaca tetapi teks adalah suatu hasil 

negosiasi antara penulis dan pembaca.  Hall (1997) menolak pandangan yang 

menyatakan proses komunikasi berjalan linier dari sender-message-receiver. Di 

sini, selalu ditandakan yang satu aktif (komunikator) dan yang lain pasif 

(komunikan), dan proses komunikasi berlangsung dalam proses yang linier 

semacam itu. Hall memperkenalkan suatu model yang dikenal sebagai encoding-

decoding. Dalam model ini, proses komunikasi, termasuk berita, pada dasarnya 

adalah proses membentuk/menyampaikan kode/tanda tertentu dan proses 

menguraikan tanda/kode tertentu. Baik pengirim maupun penerima memiliki 

posisi yang sama, keduanya memiliki posisi yang sama aktif dan saling 

mempengaruhi. (hal. 125) Dalam tulisan ini digunakan pula cara melihat strategi 

narasi melalui teori yang dikemukakan oleh Shlomith Rimmon-Kenan (2005) 

dalam bukunya Narrative Fiction Contemporary Poetics. Rimmon Kenan   

menjelaskan bahwa wacana naratif meliputi keseluruhan kehidupan manusia. 

Perhatian Rimmon-Kenan hanya pada wacana fiksi naratif. Ia mendefinisikan 

fiksi naratif sebagai urutan peristiwa fiksional. Berbeda dengan narasi lain, seperti 

film, tari, dan pantomim, fiksi naratif dengan demikian mensyaratkan adanya 

proses komunikasi, yaitu proses naratif sebagai pesan yang ditransmisikan oleh 

pengirim kepada penerima, dan adanya struktur verbal yang digunakan untuk 

mentransmisikan pesan. Mendasari pandangannya dari Genette, Rimmon-Kenan 

(2005) menjelaskan bahwa narasi terdiri dari unsur-unsur story (event, character), 

text (characterization, focalization) dan narration (levels, voices and speech 

representation). Menurutnya studi yang relevan adalah teks, sebab teks 

didefinisikan oleh kedua unsur yang lain, story dan narration. Tanpa diucapkan, 
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tanpa ditulis atau dinarasikan, tanpa ada isi dan tanpa diproduksi maka tidak ada 

teks, jadi cerita dan narasi dianggap sebagai metonimi teks. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode representasi dengan pendekatan 

kualitatif, dan aspek retorika. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai Al 

Qaeda, Islam dan Amerika yang dikonstruksikan oleh teks dalam perspektif 

konstruksi sosial, dan melihat peran ideologi dalam mengkonstruksikan identitas 

tertentu. Aspek ideologi akan dilihat dari oposisi biner sebagai kerangka analisis 

dan melihat peran bahasa dalam membangun konstruksi identitas.  

Bagian berikutnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis 

wacana untuk menyampaikan kerangka konseptual dalam proses 

pengkonstruksian Al Qaeda, Islam dan Amerika dengan mengamati tulisan narasi 

sejarah The Looming Tower yang ditulis enam tahun setelah peristiwa 9/11. 

Dalam analisis akan dihadirkan konteks, menyeleksi aspek-aspek yang 

ditonjolkan, tokoh, peristiwa yang tidak terseleksi, dan bagaimana cara tanda-

tanda disusun melalui pola jurnalisme sastrawi. Aspek tokoh, yang turut 

membangun efek realitas, dilihat dan dianalisis perannya mewakili apa, serta 

menunjukkan kontradiksi dan posisi pengarang sebagai pembawa ideologi tertentu. 

Penelitian ini akan memaparkan bagaimana narasi ini disampaikan melalui 

analisis penuturan narator dan tokoh-tokoh, latar, peristiwa, bahasa yang dipakai, 

konflik-konflik yang muncul, yang berperan dalam cerita dengan demikian akan 

diketahui bagaimana identitas Islam dan Amerika dikonstruksikan, siapa yang 

mengkonstruksikannya dan mengapa. Menunjukkan strategi naratif yang 

digunakan dalam proses pengkonstruksikan Al Qaeda, Amerika dan Islam melalui 

close reading, menganalisis teks melalui aspek retorika (ethos, pathos, dan logos) 

serta menghubungkan teks secara intertekstual dengan teks lain untuk mengetahui 

ideologi pengarang dan keterkaitan serta posisi teks yang dianalisis dalam 

pergulatan wacana tentang Al Qeda, Islam, dan Amerika. Dalam proses 

analisisnya akan diperhatikan pula hal-hal penting terkait dengan analisis teks di 

antaranya dengan mempertimbangkan bahwa ideologi menjadi bagian sentral, 
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bahkan bagian terpenting dari analisis wacana. Ideologi tersebut akan dianalisis 

melalui pemakaian kosakata, kalimat, dan tata bahasa tertentu.  

Langkah analisis yang akan dilakukan, pertama, melalui deskripsi, yakni 

menguraikan isi dan analisis secara deskriptif terhadap teks. Teks dijelaskan 

dengan dihubungkan dengan unsur sastra seperti tokoh, latar, fokalisasi, majas dan 

aspek lain yang mendukung menjelaskan aspek representasi. Tahap kedua 

melakukan interpretasi, yakni menafsirkan teks dihubungkan dengan aspek 

retorika untuk menunjukkan apologi. Tahap ketiga, memberikan penjelasan atas 

hasil penafsiran pada tahap kedua. Dari tahap-tahap tersebut akan terlihat 

representasi Al Qaeda yang dijelaskan melalui aspek-aspek sastra dan retorika, 

serta ideologi pengarang yang berperan dalam konstruksi narasi tersebut. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari lima bagian yang akan 

tersusun sebagai berikut: Bab I sebagai bab pendahuluan memuat latar belakang, 

masalah, tujuan, kerangka teori, hipotesis, metode dan teknik penelitian, serta 

sistematika penulisan. Bab II berisikan konteks dan teori yang terkait dengan 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam bagian analisis. Bab III merupakan 

analisis terhadap strategi naratif yang membangun apologia dalam TLT tahapan 

analisis teks, representasi, dan retorika pathos dan logos. Bab IV merupakan 

bahasan terhadap aspek retorika ethos dan bias ideologi pengarang, dan Bab V 

merupakan kesimpulan yang berisi pokok-pokok penting yang dibicarakan dalam 

bab-bab sebelumnya. Akhirnya, penelitian ini ditutup dengan menyertakan daftar 

pustaka sebagai sumber rujukan, serta lampiran yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  
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BAB II 

KONTEKS SOSIAL POLITIK TIMUR TENGAH DALAM 

HUBUNGANNYA DENGAN  AMERIKA SERIKAT DAN AL QAEDA,  

SERTA TEORI PENDUKUNG RETORIKA DAN REPRESENTASI 

 

 Pada bagian ini akan dilihat konteks sosial politik di Timur Tengah pada 

akhir tahun 1980-an, karena pada waktu itu terjadi banyak pergolakan di beberapa 

negara dan secara tidak langsung menyebabkan munculnya kelompok Al Qaeda. 

Selain itu, akan dibahas pula mengenai situasi sosial politik Timur Tengah dan 

hubungan AS dengan Timur Tengah, Al Qaeda, serta pandangan AS tentang 

terorisme. Bagian kedua dari bagian ini akan membahas mengenai teori-teori yang 

digunakan untuk menganalisis teks, seperti teori representasi, dan retorika yang 

didukung oleh konsep-konsep tentang apologi, jurnalisme sastrawi, dan 

naratologi. 

  

2.1. Timur Tengah, Wilayah Geografis dan Situasi Sosial Politik   

Pada abad ke-19, Eropa dan AS membagi Timur (Orient) dalam dua 

bagian, yaitu Near East atau Timur Dekat yang terdiri dari Eropa Tenggara, 

daerah sepanjang pantai timur Mediterania dan bagian Asia Barat yang lebih dekat 

ke Eropa dan Far East atau Timur Jauh yang meliputi India, Asia Tenggara, Cina 

dan Jepang. Setelah abad 19, istilah Orient juga mengacu pada orang-orang di 

Asia Timur, termasuk China (Lockman, 2004, hal. 66). Lockman berpendapat 

bahwa bangsa Eropa dan bangsa AS menandai “Timur” sebagai wilayah geografis 

yang luas, dan dibagi atas Timur Dekat, dan Timur Jauh.  

Pada awal abad ke 20 istilah baru untuk wilayah Barat Daya Asia muncul 

di AS yang kemudian menggantikan istilah Timur Dekat menjadi Middle East 

atau Timur Tengah. Istilah tersebut diciptakan oleh sejarawan AS, Alfred Thayer 

Mahan pada tahun 1902. Mahan membuat batas Timur Tengah sebagai wilayah 

yang membentang dari Arab, melewati Persia, Afganistan, sampai perbatasan 

Pakistan. Sedangkan Timur Dekat merupakan wilayah yang meliputi Balkan 

(bagian kekaisaran Ottoman), bagian barat Anatolia dan wilayah-wilayah timur 
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Mediterania. Pandangan Mahan (dalam Lockman, 2004, hal. 97) mengenai batas-

batas wilayah di “Timur”, erat kaitannya dengan kepentingan AS, dan Eropa 

dalam membangun kekuatan maritim di Timur Tengah. Penentuan batas-batas 

wilayah ini kemudian membantu AS membangun kekuatan angkatan laut untuk 

mengontrol Hawaii, Cuba, Puerto Rico, dan Filipina, serta menguasai Karibia dan 

Amerika Tengah. 

Dalam perkembangannya, istilah Timur Dekat dan Timur Tengah merujuk 

pada wilayah geografis yang sama, yaitu negara-negara antara lain: Turki, Iran, 

Suriah, Lebanon, Irak, Yordania, Israel, dan wilayah Palestina yang diduduki 

Israel, Arab Saudi, Yaman, Oman, serta kerajaan-kerajaan Arab yang lebih kecil 

di sepanjang Teluk Persia, dan Mesir. Namun demikian, beberapa negara yang 

sebenarnya terletak di benua Afrika, seperti Sudan, sering juga disebut sebagai 

bagian dari negara-negara dalam kawasan  Timur Tengah (Lockman, 2004, hal. 

97). 

Dalam pemetaan Timur Tengah seperti terurai di atas terlihat adanya peran 

Barat (Eropa dan AS) dalam merancang wilayah, yang berhubungan dengan 

kepentingan politik dan kekuasaan. Sebuah pandangan orientalisme yang 

mendefinisikan Timur dapat terlihat dalam pergeseran pemetaan yang dilakukan. 

Kondisi sosial politik Timur Tengah dan peran AS terkait dengan sejarah 

Perang Teluk I dan II yang menjadi latar belakang munculnya organisasi Al 

Qaeda. Perang di Timur tengah diawali dengan perang Iran-Irak pada tahun 1980-

1988. Pada tahun 1980 Irak menginvasi Iran. Dalam masa perang tersebut, Israel 

mengebom wilayah tempat persenjataan nuklir Irak. Pada tahun 1984 AS 

membantu Irak dengan melatih dan mempersenjatai tentara Irak. Tahun 1988 Irak 

dan Iran berhenti berperang. (Kamrava, 2005, hal. 172) 

Pada tahun 1990 Irak menginvasi Kuwait. Irak memiliki kepentingan 

dengan persediaan minyak di Kuwait. Perang Teluk ke-dua ini berdampak pada 

hancurnya perekonomian Irak dan penderitaan pada warga sipil karena embargo 

PBB. Posisi AS menjadi lebih kuat di Timur Tengah, sehingga menimbulkan 

sikap anti AS. Perang ini juga membuat Arab terpecah. (Kamrava, 2005, hal 183) 
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Dalam situasi politik seperti ini, muncul organisasi Al Qaeda yang 

awalnya bekerjasama dengan Taliban di Afganistan berjuang melawan Uni 

Soviet. Al Qaeda memiliki tujuan mengakhiri sanksi terhadap Irak, mengusir AS 

dari Arab Saudi, mengakhiri dukungan AS terhadap keluarga kerajaan Arab. Al 

Qaeda ingin menggunakan kekerasan untuk menghukum AS dan musuh-musuh 

lainnya. Peristiwa pengeboman 9/11 merupakan wujud hukuman terhadap AS 

yang dituduhkan pada organisasi Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. 

(Kamrava, 2005, hal. 199) 

Selain Perang Teluk yang menjadi salah satu latar sosial dan politik yang 

melatarbelakangi munculnya Al Qaeda, situasi sosial politik Mesir juga terkait 

erat dengan lahirnya organisasi Al Qaeda di Mesir. Kekuatan sosial politik di 

wilayah Timur Tengah, khususnya Mesir,  terlihat setelah tahun 1945. Fenomena 

ini ditandai dengan munculnya gerakan nasionalis yang berusaha membebaskan 

diri dari pemerintah otoritarian, dan berjuang unuk mewujudkan arah baru menuju 

cita-cita berkeadilan. Contoh gerakan ini dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser di 

Mesir yang menumbangkan elit penguasa kerajaan dan membangun sistem 

pemerintahan baru. Di wilayah lain, pemerintahan yang berbentuk kerajaan justru 

mencari dukungan negara-negara Barat untuk mempertahankan kekuasaannya. 

Negara-negara tersebut di antaranya, Yordania, dan Arab Saudi. Sejak itulah, 

terutama dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1960-an, Timur Tengah 

mengalami perubahan besar yang ditandai adanya gejolak sosial, dan disertai 

dengan ketidakstabilan politik (Lockman, 2004, hal. 117).  

Setelah berkuasa, Gamal Abdul Nasser membatasi gerakan Islamis 

Ikhwanul Muslimin yang dimotori Sayyid Qutb, setelah Hassan al Banna 

meninggal. Sayyid Qutb memiliki pandangan-pandangan yang berpengaruh kuat 

dalam gerakan Islamis di Mesir, yang kemudian akan terkait dengan munculnya  

Al Qaeda. Gagasan-gagasan Qutb diadopsi oleh Al Qaeda dan digunakan sebagai 

inspirasi tindakan mereka. Sayyid Qutb (1906-1966) seorang cendikiawan 

Muslim, pujangga, dan salah satu tokoh the “Muslim Brotherhood”/Ikhwanul 

Muslimin. Sayyid Qutb lahir di Asyut, Mesir bagian Selatan tahun 1906. Ia 

berasal dari keluarga yang religius dan ternama di daerahnya. Antusiasmenya 
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terhadap ilmu membuatnya cepat menyerap dan memahami ilmu pengetahuan, 

dalam usia 10 tahun Qutb sudah hafal isi Al Quran. Karena minatnya dalam 

pendidikan dan mengajar, Sayyid Qutb kemudian melanjutkan studinya   ke 

perguruan tinggi bidang pendidikan, dan lulus pada tahun  1928. Ia kemudian 

melanjutkan ke Dar al-Ulum, yang sekarang menjadi bagian dari Universitas 

Kairo dan lulus pada tahun 1933. Sayyiq Qutb kemudian mengajar dan bekerja di 

Kementrian Pendidikan Mesir.  Menteri pendidikan mengirimnya ke AS untuk 

melakukan penelitian tentang metode pengajaran di Barat. Ia tinggal di AS selama 

dua tahun (1948-1950). Di AS, Sayyid Qutb belajar di Wilson’s Teachers’ 

College kemudian mendapat gelar M.A. dari University of Northen Colorado. 

Pandangan Sayyid Qutb tentang Islam yang menurutnya superior semakin tampak 

dan menguat saat di AS. Sayyid Qutb memandang bangsa AS sebagai representasi 

Barat yang mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Sayyid Qutb mengagumi 

capaian AS dalam ekonomi dan ilmu pengetahuan, meskipun demikian ia merasa 

heran kemakmuran dapat dicapai dalam masyarakat yang dianggapnya primitif 

dalam perilaku dan perasaan.  (Khatab, 2006, hal. 141) 

Dalam artikelnya berjudul “The America I have Seen” Sayyid Qutb 

memberikan pandangannya tentang AS. AS selalu dihubungkan dengan 

materialism, kebebasan individu, sistem ekonomi, rasisme, pertandingan-

pertandingan yang menurutnya brutal, seperti boxing, potongan rambut yang 

buruk, aturan ketat perceraian, antusiasme dalam olah raga, kurangnya rasa seni, 

seks seperti perilaku binatang, dan dukungan terhadap berdirinya negara Israel. 

Sayyid Qutb menyimpulkan bahwa kehidupan AS sudah kehilangan keyakinan 

terhadap agama dan nilai-nilai spiritual. Kritiknya terhadap dubia Barat juga 

terdapat dalam tulisannya yang berjudul Social Justice in Islam (1948). (Khatab, 

2006, hal. 2) 

Sayyid Qutb menulis 24 buku, yang di antaranya Ma’alim fi-l Tariq 

(Milestone) dan Fi Zilal al Qur’an (In the Shade of the Qur’an). Milestone 

diterbitkan pertama kali tahun 1964, karya ini berisi rencana dan ajakan pada 

kaum Muslim untuk bertindak dan memperjuangkan terbentuknya pemerintahan 

dan dunia Muslim yang dilandasi oleh hukum-hukum yang bersumber dari Al 



20 

 

 

Universitas Indonesia 

 

Quran. Buku ini dianggap sebagai petunjuk untuk melakukan langkah 

meninggalkan dunia Jahilliyyah menuju kebangkitan kembali Islam yang 

dianggapnya sedang mengalami kepunahan. Buku In the Shade of the Qur’an 

merupakan karya Sayyid Qutb yang merupakan penafsiran terhadap Al Quran, 

ditulis pada tahun 1951-1965 selama ia berada dalam penjara di Mesir. Dalam 

karya tersebut disampaikan pemikiran dan gagasan Qutb mengenai negara dan 

masyarakat Islam. (Khatab, 2006, hal. 2)   

 Gagasan politik Sayyid Qutb berpusat pada ajaran Islam, ia menentang 

nasionalisme Arab, karena keyakinannya bahwa Islam melampaui batas-batas 

negara. Sayyid Qutb mendefinisikan tiga musuh utama Iskam adalah Zionisme, 

Crusaderism, dan komunisme. Ia berpendapat bahwa dunia Muslim akan mundur 

ke zaman Jahiliyyah karena tidak diterapkannya hukum-hukum Islam. Ia juga 

mengatakan tidak ada perbudakan dalam Islam, dan ketundukan hanya pada 

Tuhan. Perjuangan yang penting adalah melawan kaum jahiliyyah. (Khatab, 2006) 

 Sayyid Qutb mengalami evolusi pemikiran, dari reformis sekuler (1930) 

sampai pada kebangkitan Islam 1950 and 1960. Dua alasan utama ia mengalami 

perubahan pemikiran yaitu kondisi di penjara, terutama penyiksaan dan 

pembunuhan terhadap the Muslim Brothers, dan ia meyakini bahwa hanya dengan 

penerapan hukum Islam dalam pemerintahan akan mencegah dari perilaku 

kekerasan semacam itu. Sayyid Qutb menulis sebuah manifesto Ma’alim fi-I-

Tariq/Milestones untuk memberikan saran tentang pemerintahan yang anti 

diktator. Hal ini membuat pemerintahan Mesir sangat marah, dan “membuang” ke 

AS. Dalam buku-bukunya Sayyid Qutb menjelaskan bahwa segala sesuatu yang di 

luar Islam itu buruk. Ia juga berpendapat bahwa menjalankan hukum syariah 

sebagai sistem yang sempurna akan memberikan manfaat pada kemanusiaan baik 

secara individu maupun masyarakat. Para penulis Barat menyoroti Sayyid Qutb 

sebagai salah satu pemikir Muslim yang sangat berpengaruh pada abad kedua 

puluh, di samping Abul A’la Maududi dari Pakistan. (Khatab, 2006, hal. 8) 

2.1.1. Fundamentalisme dan Islam Politik  

Agama yang dianut di hampir seluruh wilayah Timur Tengah adalah 

Islam, namun demikian di Timur Tengah sering diasosiasikan dengan asal-usul 
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Islam  fundamentalis. Dunia Barat melihat perkembangan Islam di Timur Tengah, 

terutama Islam fundamentalis, sebagai ancaman karena sering dikaitkan dengan 

terorisme. Di Timur Tengah ideologi Islam politik sering disebut oleh Barat 

sebagai “kebangkitan Islam (revival/resurgence), atau fundamentalisme Islam,  

yang dianalogikan dengan gerakan protestan AS pada abad 18 yang menolak 

teologi liberal dan ingin kembali ke hal yang “fundamental” yaitu kitab suci. Para 

ilmuwan lebih memilih menggunakan istilah Islamis untuk mengacu pada makna 

ideologi politik dan gerakan yang berasal dari Islam. (Lockman, 2004, hal. 172) 

 Pada era 1990-an terus berlangsung perdebatan tentang Islam atau Islamis 

yang menjadi ancaman bagi Barat, dan munculnya pertanyaan apakah keduanya 

terkait dengan terorisme. Kekerasan berbentuk teror awalnya dilakukan sebagai 

respon atas tindakan anti kolonial dan kondisi yang menindas. Istilah teror sering 

diasosiasikan dengan istilah-istilah “kerusuham”, “gangguan”, dan “masalah” dan 

“letupan” irasional yang mengancam perdamaian dan ketertiban. (hal. 224)  Para 

pelakunya langsung dituduh sebagai “penghasut”, “pengacau” dan “agitator” 

dengan tidak melihat sisi lain dan alasan tindakan tersebut. Tindakan teror dapat 

saja bermakna positif, dalam konotasi tindakan “melawan” (revolt) terhadap  

ketidakadilan. Konotasi lain dari istilah teror ditemukan dalam contoh ketika 

media massa Israel mendefinisikan pejuang militan nasionalis Palestina sebagai 

organisasi teroris. Semua perjuangan, dengan atau tanpa tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh Palestina melawan Israel, baik oleh sipil maupun militer, yang 

berada di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza akan disebut sebagai terorisme. 

(Lockman, 2004, hal. 225) Pendefinisian terhadap kelompok tersebut sarat 

ideologi dan kepentingan pihak tertentu. Pendefinisian ini seringkali membawa 

pada penilaian standard ganda terhadap peristiwa yang terkait dengan terorisme. 

Kelompok teroris, yang dianggap paling radikal adalah mereka yang 

berpendapat AS sebagai musuh. Kelompok ini, sangat menentang kebijakan 

politik, militer, dan dukungan finansial AS di Arab Saudi, Mesir, dan di tempat-

tempat lain yang berpenduduk Muslim. Salah satu peristiwa penting yang memicu 

kemarahan kaum Islam radikal adalah peristiwa Perang Teluk yang terjadi pada 

tahun 1991. Kelompok ini menentang rezim sekuler Sadam Hussein yang 
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menduduki Kuwait, serta tidak menyukai campur tangan AS di Irak dengan 

menganggap hal tersebut sebagai agresi AS terhadap dunia Muslim. Di samping 

itu, penempatan pasukan di Arab Saudi satu dekade setelah perang berakhir 

dianggap pula oleh kelompok ini sebagai penghinaan terhadap umat Islam.  

Kelompok Islam radikal juga menganggap bahwa penderitaan rakyat 

Muslim di Irak karena sanksi PBB dan konflik Israel-Palestina yang tidak kunjung 

berakhir merupakan kekeliruan kebijakan AS dan kelompok ini menjadikan AS 

sebagai musuh yang harus dilawan. Dalam usaha perlawanannya terhadap AS, 

serangkaian serangan dilancarkan di kedutaan-kedutaan AS di Afrika dan di  

Timur Tengah, serta puncaknya adalah serangan terhadap gedung World Trade 

Center pada tanggal 11 September 2001 di New York dan pemboman Pentagon di 

Washington D.C. Tujuan yang ingin dicapai dalam serangan ini adalah  

memancing respon AS, menghancurkan peran AS di negara-negara Muslim pro 

AS, dengan harapan bahwa gerakan Islamis akan memenangkan kekuasaan 

(Lockman, 2004, 231). Gerakan Islam radikal yang dijadikan alat politik untuk 

menentang pendudukan bangsa lain maupun untuk mewujudkan cita-cita 

mendirikan negara berdasarkan hukum Islam seringkali tidak berhasil. 

Dalam bukunya The Failure of Political Islam (1994), Olivier Roy 

mengungkapkan tentang kegagalan Islam politik dalam membangun tatanan 

masyarakat baru yang berideologi Islam. Kelompok Islam fundamentalis yang 

disebut juga kelompok Islamis memiliki cita-cita untuk membangun atau 

membentuk negara Islam, tetapi tidak berhasil mewujudkannya karena pada 

akhirnya terjebak pada politisasi agama. Gerakan Islamis  tersebut merupakan 

respon atas fenomena sosial dan politik di sekitarnya. Dalam praktiknya, gerakan 

ini ada yang bersifat radikal dan moderat. Namun demikian penerapan Islam 

sebagai ideologi politik menurut Roy tidak berhasil karena tidak mampu 

mewujudkan masyarakat baru yang menjadi tujuan utama. 

Asal usul pemikiran Islamis berasal dari Hassan al Banna dengan 

organisasinya Ikhwanul al Muslimin di Mesir pada tahun 1928 dan Abul A’la 

Maududi dengan Jamaat-e-Islami pada tahun 1941 di Pakistan.  Kaum Islamis 

memiliki ideologi Salafi yang dipakai sebagai  sebuah identitas dengan ambisi 



23 

 

 

Universitas Indonesia 

 

untuk kembali pada “Islam murni”, pemurnian tauhid, pembaruan praktik 

keagamaan yang ketat untuk mengembangkan dan menjaga integritas moral 

pribadi. Gerakan Ikhwan al-Muslimin dan Jamaat-e-Islami mengilhami berbagai 

gerakan Islam di dunia Islam, mulai yang bercorak Islamis (sebagaimana corak 

kedua gerakan ini) sampai yang bercorak neo-fundamentalis seperti yang tampak 

pada gerakan FIS (Front Islamique du Salut) di Aljazair (Roy, 1994, hal. 35-39).  

Kaum Islamis mengadopsi teologi Salafi, yang mengharuskan umatnya 

kembali ke ajaran Quran, Sunnah, dan syariah serta menolak penafsiran yang 

merupakan bagian dari tradisi. Oleh karena itu mereka menuntut hak untuk 

ijtihad, atau menafsirkan secara individu. Dalam gerakannya, ada tiga hal yang 

membedakan Islamis dari Islam fundamentalis, yaitu adanya revolusi politik, 

syariah, dan isu perempuan. Gerakan Islamis campur tangan secara langsung 

dalam kehidupan politik dan sejak tahun 1960 telah berusaha untuk mendapatkan 

kekuasaan. Gerakan ini kemudian dikenal dengan Islam politik. Islam politik 

sebagai lawan dari Islam kultural, merupakan gerakan Islam yang lebih 

berorientasi kepada perjuangan politik dalam rangka mengislamkan masyarakat. 

Roy (1994) menyebut mereka dengan istilah kaum Islamis yang membedakannya 

dengan kaum tradisionalis. Gerakan Islamis, menurutnya, “keluar dari Masjid” 

dan memilih  terlibat langsung dalam kehidupan politik. (hal.36)  

 Gagasan kaum Islamis didasarkan pada adanya anggapan bahwa Islam 

adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh. Menurut mereka masyarakat 

tidak cukup hanya terdiri dari orang Islam, tetapi harus menjadi islami pula dalam 

landasan maupun strukturnya. Hal tersebut yang akan membedakan makna 

Muslim atau Islami.  Dalam mewujudkan tatanan tersebut terdapat dua kategori 

cara yang bisa ditempuh, yaitu moderat atau radikal. Sebagai contoh, dalam 

gerakannya, pemikiran Sayyid Qutb dan Khomaini termasuk pemikiran yang 

cenderung radikal. Pandangan kedua tokoh tersebut dalam mewujudkan 

masyarakat yang Islami dibenarkan untuk melawan negara Muslim yang korup, 

dan boleh memusuhi bahkan menyingkirkan dengan konsep takfir  dan 

menganggapnya murtad. Gerakan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

kekerasan, melalui terorisme maupun revolusi. Pandangan ini kemudian 
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melahirkan perbedaan gerakan antara kaum revolusioner dan neofundamentalis 

yang lebih moderat (Roy, 1994, hal. 37). 

 Islamisme kemudian mengalami transformasi menjadi   

neofundamentalisme, yang merupakan gerakan Islam moderat atau non 

revolusioner, dan berupaya mengislamkan masyarakat di tingkat bawah melalui  

penyebaran ajaran agama lewat ulama dan gerakan sosiokultural yang mendorong 

gerakan dari atas  melalui aturan-aturan negara tanpa harus membentuk negara 

Islam. Fenomena ini muncul sebagai kegagalan dari Islamisme, suatu gerakan 

Islam politik modern yang mengklaim menciptakan kembali Muslim sejati dengan 

menciptakan suatu tatanan baru melalui aksi politik yang militan dan revolusioner  

(Roy, 1994, hal. 39).  

Sementara itu, kaum radikal berpandangan bahwa mereka harus bersikap 

nonkompromistis dengan masyarakat Muslim yang tidak mengikuti hukum 

agama. Mereka menganjurkan perpecahan politik serta memperkenalkan konsep-

konsep revolusi yang dipinjam dari ideologi-ideologi progresif abad itu. Sayyid 

Qutb, seorang tokoh Ikhwan al-Muslimin Mesir, memposisikan dirinya sebagai 

ahli teori perpecahan dan memberi ilham pada kelompok-kelompok revolusioner 

di tahun 1970-an. Sayyid Qutb berpendapat gerakan Islam politik dimaksudkan 

sebagai sebuah metode gerakan revolusioner untuk melawan kekuasaan tirani 

yang sudah terlebih dahulu diposisikan sebagai kaum kafir dalam konsep 

(takfir)12

                                                            
12 Takfir, yaitu memvonis seseorang dengan kekafiran melalui hukum kafir, baik dengan 
alasan yang benar ataupun tidak. Sayyid Qutb, yang menjadi ideolog dan salah seorang 
pemimpin Ikhwanul Muslimin setelah al-Banna dibunuh, merasa penguasa ketika itu 
berbuat kejam. Kekecewaan politik Ikhwanul Muslimin membuat Sayyid Qutb dan 
pemimpin yang lain bersikap lebih agresif terhadap lawan politiknya. Sayyid Qutb 
ditangkap dan disiksa di penjara. Melalui tulisannya, Sayyid Qutb menyerang penguasa 
Mesir dan menuduh siapa pun yang tidak mengikuti ideologi kerasnya sebagai murtad, 
kafir, dan diistilahkan halal darahnya (untuk dibunuh). Karya-karyanya sarat dengan 
gagasan-gagasan dalam takfir, dan menyebut Fir'aun, serta kaum jahiliyyah modern, 
untuk mengkategorikan siapa pun yang tidak sejalan dengan ideologinya. Di samping itu, 
gagasan-gagasan seperti revolutionary vanguard dan international movements menjadi 
bagian dalam karyanya, yang merupakan pengaruh kuat komunisme pada masa itu. 
Dalam tulisan-tulisannya Sayyid Qutb jelas terlihat bahwa para pengikut ideologinya 

. Karena sikapnya yang revolusioner itu, ia disebut sebagai inspirator 
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Islamis radikal (radical Islamist), pengaruhnya sangat kuat sehingga karena 

kegiatannya yang melawan pemerintah, membuat pemerintah Mesir 

menangkapnya dan akhirnya menjatuhi hukuman mati pada tahun 1966 (Roy, 

1994, hal. 41).  

Menurut Ahmad Najib Burhani et.al. (ICIP Journal, Vo. 2. No. 4, August 

2005) terdapat lima faktor yang dapat menjadi penyebab radikalisme. Faktor 

pertama adalah aspek teologi sebagai akibat dari pemaknaan atas Al Quran 

sebagai teks terbuka sehingga penafsiran menampilkan dua “wajah”, yaitu lembut 

dan keras. Aspek teologi digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindak 

kekerasan. Penafsiran ajaran yang mengarah pada kekerasan disebabkan oleh 

metode penafsiran yang mengabaikan konteks sosiologis dan historis.  Kelompok 

Islam radikal cenderung menawarkan  dukungan referensi tekstual yang 

berorientasi pada teologi eksklusif dan intoleran. Mereka membaca ayat-ayat Al 

Qur'an secara harfiah dan ahistoris sehingga mencapai kesimpulan yang sangat 

eksklusif. Faktor kedua yaitu aspek politik. Untuk konteks Timur Tengah 

fundamentalisme muncul sebagai perlawanan ketidakadilan politik, baik yang 

bersifat lokal maupun intervensi asing. Di Timur tengah disampaikan adanya tiga 

motif gerakan radikal, yaitu melawan pemerintahan diktator Al-Mujahidin di Irak 

dan Al-Ikhwan di Suriah, Saddam Hussein dan Hafidh Al-Asad, yang kedua 

melawan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, serta ketiga, ketidaksetujuan 

atas kebijakan pemerintah yang berorientasi Barat, salah satu contoh adalah 

munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dalam hal ini fundamentalisme muncul 

sebagai perang melawan ketidakadilan secara politis, baik dalam konteks politik 

lokal dan intervensi asing.  
                                                                                                                                                                   
harus memperjuangkan supremasi ummah/syariah, serta terwujudnya negara Islam dan 
akhirnya kekhalifahan yang sentralistik melalui  revolutionary vanguard, yaitu para 
pemimpin garis keras pengikut ideologi Sayyid Qutb. Gagasan-gagasan Sayyid Qutb ini 
mengilhami para pembacanya dari kalangan garis keras melakukan aksi-aksi kekerasan 
dan mengancam keselamatan jiwa para pejabat negara dan rakyat serta mengacaukan 
situasi politik tidak hanya di Mesir ketika itu, tetapi di seluruh dunia hingga dewasa ini. 
Secara ringkas bisa dikatakan, tulisan-tulisan Sayyid Qutb mengilhami para pengikut 
ideologinya menggunakan kekerasan untuk meraih kekuasaan. (Wahid (ed.), 2009, hal. 
81). 
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Penyebab lainnya adalah faktor ekonomi. Krisis multidimensi yang terjadi 

tahun 1990 an di Timur Tengah menyebabkan gerakan radikal Islam bermunculan 

sebagai kekecewaan terhadap situasi krisis. Kaum radikal mencari alternatif 

kehidupan dengan kembali pada doktrin-doktrin agama untuk kemudian 

melakukan aksi nyata. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dianggap sebagai 

faktor yang berkontribusi terhadap lahirnya radikalisme, disamping faktor  sosial 

budaya. Disamping itu, munculnya radikalisme juga karena adanya keyakinan 

bahwa AS dianggap menyusun sebuah konspirasi untuk melumpuhkan Islam. 

Kebencian kaum radikal terhadap AS semakin menjadi dengan adanya kebijakan-

kebijakan luar negeri AS yang “meminggirkan” Islam. AS dianggap berkonflik 

dengan Muslim di kawasan Timur Tengah, khususnya di Afghanistan dan di Irak.  

Faktor yang tidak kalah penting sebagai hal yang menyebabkan 

radikalisme adalah publikasi media Islam, seperti buku, majalah, buletin, yang 

menyebarkan penafsiran Islam radikal. Dalam konteks Timur Tengah, media 

digunakan sebagai wahana efektif untuk menyebarkan ajaran dengan landasan 

penafsiran Islam radikal, seperti tulisan-tulisan Hassan Al banna dan Sayyid Qutb. 

Ideologi gerakan radikal disebarluaskan kepada masyarakat dengan mengangkat 

isu jihad, syariah Islam, kekhalifahan Islam, Zionisme dan kristenisasi. Media 

dibuat untuk sosialisasi sekaligus propaganda menentang mereka yang tidak 

sepaham dan menarik simpati umat Islam untuk berjuang mengubah sistem sosial-

politik sesuai dengan Syariah Islam. Mereka berpendapat melalui media massa, 

mereka akan menyaingi Barat yang juga menjadikannya sebagai alat untuk 

menyerang Islam. Media juga dipakai untuk memperkuat posisi untuk menyerang 

balik terhadap Barat. Melalui media, solidaritas internasional dibangun. Berita 

yang disebarkan mengambil topik tentang perubahan global dunia Islam yang 

mengangkat isu Palestina, Bosnia, Kashmir, Perancis, Algeria, Afghanistan, Irak 

dan negara-negara Muslim lainnya, dengan mengagungkan superioritas Islam 

menghadapi dunia yang dianggap anti Islam. (hal. 19-23) Dalam konteks 

kekinian, peran media cetak maupun elektronik sebagai penyebar wacana 

dipandang efektif untuk menyampaikan gagasan-gagasan, seperti digunakan oleh 
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kelompok Al Qaeda, Boko Haram13, dan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).14

Osama bin Laden menerapkan gerakan fundamentalisme Islam yang 

berdasarkan teologi Salafi. Ia membuat sebuah organisasi bernama Al Qaeda, 

artinya “The Base”, atau “basis”, ”pangkalan”, atau “markas besar” dan bermakna 

tempat berkumpulnya sebuah kelompok. Pada tahun 1979 ketika Uni Soviet 

menginvasi Afganistan, Osama bin Laden mulai terjun dan berjihad di Afganistan 

 

Retorika yang disampaikan melalui media menjadi alat untuk menyampaikan dan 

menyebarkan ideologi serta merekrut simpatisan untuk bergabung. 

 

2.1.2. Organisasi Al Qaeda dan Anggapan tentang Terorisme 

 Salah satu kelompok Islam radikal yang sangat dikenal di seluruh dunia 

adalah Al Qaeda. Kelompok ini didirikan dan dibiayai oleh Osama bin Laden, 

seorang Muslim Sunni berasal dari Arab dan tinggal di Afghanistan, pada akhir 

tahun 1980-an. Osama bin Laden lahir di Jedah, Arab Saudi pada tahun 1957, 

sebagai anak ke 17 dari 52 bersaudara. Ayahnya, Muhhamad bin Laden berasal 

dari Yaman dan ibunya, seorang Palestina. Ayah Osama bin Laden adalah 

kontraktor yang kaya raya dan dipercaya keluarga kerajaan Arab. Osama bin 

Laden menuntut ilmu di Universitas King Abdul Aziz, Jedah dalam bidang 

Teknik Sipil. (Mahally, 2003, hal. 111)  

                                                            
13 Boko Haram adalah organisasi militan yang memakai identitas Islam yang berbasis di utara 
Nigeria. Kelompok ini menggunakan kekerasan dalam aksi-aksinya, seperti melakukan penculikan 
dan pengeboman. Kelompok ini diberi label teroris oleh pemerintah Nigeria. (Chude Jideonwo, 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/07/nigerians-fight-terrorism-not-move-on-
missing-schoolgirls) 

14 ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi. Baghdadi muncul 
sebagai pemimpin Al Qaeda di Irak (AQI), pada tahun 2010, menggantikan Omar al Baghdadi 
yang tewas oleh pasukan Irak  dan AS. ISIS bergabung dengan afiliasi Al Qaeda pimpinan Ayman 
al Zawahiri di Suriah, yaitu Al Nusra, tetapi kemudian berkonflik karena ISIS dianggap melenceng 
dari tujuan Al Qaeda. ISIS ditolak bersatu karena dianggap bertentangan dengan Al Qaeda. Misi 
ISIS berbelok dari perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah. 
Al Nusra meminta ISIL focus di Irak dan meninggalkan Suriah. Dalam konflik yang terjadi di 
kawasan Irak-Suriah telah menewaskan kurang lebih 6000 jiwa. Baghdadi dianggap 
melambangkan kebrutalan, tekad, dan ambisi ISIS, namun demikian ISIS dianggap lebih menarik 
disbanding Al Qaeda pimpinan Ayman al Zawahiri karena Baghdadi dianggap sebagai komandang 
medan perang yang memiliki analisis dan taktik yang hebat. ISIS bertujuan ingin mendirikan 
negara baru dengan sistem kekhalifahan Islam. (lihat Tempo.co. 01 Juli 2014., 02 Juli 2014) 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/07/nigerians-fight-terrorism-not-move-on-missing-schoolgirls�
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/07/nigerians-fight-terrorism-not-move-on-missing-schoolgirls�
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bersama Abdullah Azzam dari Palestina, merekrut, melatih, dan membiayai 

ribuan “pejuang jihad” yang berasal lebih dari 50 negara. Misi dari kelompok ini 

adalah berperang melawan musuh terutama non-muslim yang tinggal di tempat-

tempat suci ummat muslim, seperti kota-kota di Saudi Arabia. (hal. 94) 

 Kehadiran militer AS di semenanjung Arab memunculkan kekhawatiran 

akan adanya pendudukan wilayah Timur Tengah oleh AS. Hal ini mendorong Al 

Qaeda untuk melawan pendudukan tersebut pada awalnya. Al Qaeda  merupakan 

gerakan politik yang menggunakan kemampuan militer dan bertujuan untuk 

mendapatkan legitimasi membela kepentingan mereka yang tidak berdaya dalam 

rezim kekuasaan pihak luar (AS terhadap Arab). Meskipun demikian Al Qaeda 

juga memiliki motif yang bersifat keagamaan, dengan adanya komitmen anggota-

anggota organisasi untuk mendorong gerakan Islam fundamentalis ke seluruh 

dunia, dan menyerukan kematian sebagai syuhada. (Pape, 2005, hal. 32) 

 Al Qaeda merupakan organisasi yang menggunakan kekerasan sebagai alat 

perjuangan. Dengan ideologi fundamentalis, Al Qaeda meyakini bahwa Islam 

adalah agama yang paling benar dan hukum Islam dianggap dapat memberikan 

solusi untuk segala persoalan, karena itu, bagi Al Qaeda, negara-negara yang tidak 

mengikuti hukum Islam, harus dihancurkan dan seluruh orang asing yang tinggal 

seperti di Arab Saudi, harus keluar dari tempat suci umat Muslim tersebut. 

Kelompok radikal ini juga tidak mengakui  adanya bangsa dan negara Israel, 

selain itu, mereka yakin bahwa menjadi kewajiban dan tugas seluruh umat Islam 

untuk melawan dan melenyapkan seluruh warga negara AS karena mendukung 

Israel dan menghegemoni Timur Tengah. (Mohamedou, 2007, hal. 45) 

 Fundamentalisme Islam digunakan sebagai gerakan Al Qaeda yang 

memiliki tujuan mendirikan negara Islam dengan sistem yang dibangun 

berdasarkan hukum Islam. Karena potensinya yang mengarah pada kekerasan, 

Permutter dalam Pape (2005) menyamakan Islam fundamentalis sebagai gerakan 

Islam modern yang bersifat otoriter, anti demokrasi, anti sekulerisme, dan 

merupakan gerakan revolusioner yang agresif dan militansinya menyerupai kaum 

Fasis dan Nazi. (hal. 105)  
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 Ketika pada tahun 1990 Saddam Hussein, pemimpin Irak, menduduki 

negara kecil tetangganya yang kaya minyak, Kuwait, AS menjadi khawatir kalau 

Saddam Husein “melebarkan” daerah pendudukannya hingga ke Arab Saudi. AS 

kemudian menawarkan untuk “melindungi” Arab Saudi dengan membangun 

pangkalan militer di kawasan tersebut. Sementara itu, Osama bin Laden yang baru 

kembali dari Afghanistan, menawarkan tentaranya pada Saudi Arabia untuk 

bertempur di Irak dan melindungi Arab Saudi, namun ditolak karena Arab Saudi 

memilih untuk “dilindungi” AS dengan mengijinkan negara tersebut membangun 

pangkalan militernya di sana, dan tidak mengacuhkan Osama bin Laden. 

(Mahally, 2003, hal. 97-103) 

 Tokoh Osama bin Laden adalah salah satu anggota Taliban, sebuah milisi 

yang awalnya beranggotakan para pelajar dari wilayah perbatasan Pakistan dan 

Afganistan. Taliban muncul setelah perang Afganistan dan Uni Soviet (1979-

1989). Setelah tragedi 9/11 timbul ketegangan antara pemerintah AS dengan 

Taliban, dan Osama bin Laden menjadi tertuduh utama atas berbagai peristiwa 

terorisme seperti pemboman  Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania. Osama 

bin Laden juga diduga melakukan pemboman terhadap gedung WTC pada tahun 

1993, dan usaha pembunuhan terhadap Presiden Bill Clinton (1994), serta 

serangan di Dharan 1998. Pihak Taliban menegaskan bahwa Osama bin Laden 

tidak mungkin memiliki kemampuan melakukan tindakan tersebut. Menurut 

Taliban membajak dan menabrakan pesawat komersial hanya mungkin dilakukan 

oleh elemen yang ada di AS atau musuh AS. (hal. 81). 

Presiden AS, George W. Bush menekan dan melancarkan serangan militer 

ke Afganistan. Negara-negara di Timur Tengah ditekan dan diminta untuk 

memutuskan hubungan dengan Taliban. Presiden Pakistan, Musharaf turut 

mendukung AS menyerang Taliban di Afganistan. Musharaf sebagai salah 

seorang simpatisan AS, turut mendukung kebijakan war on terror pemerintah AS. 

Musharaf juga mengambil langkah-langkah yang keras terhadap organisasi 

militan yang dianggap hanya menciptakan kekacauan. (hal. 91). 

 Osama bin Laden bersikap kritis terhadap pemerintah Arab. Kekecewaan 

Osama bin Laden semakin dirasakan karena setelah Perang Teluk berakhir, Arab 
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tetap mengijinkan AS menempati pangkalan militer secara permanen. Konflik 

terjadi antara Osama bin Laden dengan kerajaan Arab. Arab Saudi bersedia 

berdamai dengan Osama bin Laden apabila ia mengakui pemerintahan Raja Fahd 

sebagai pemerintahan Islami. Pada tahun 1991, Osama bin Laden meninggalkan 

Saudi Arabia menuju Sudan di Afrika. Bersama Hasan Turabi, Osama bin Laden 

memusuhi pemerintah Muslim yang berkiblat ke Barat. Barnet Rabin dalam 

Mahally (2003) menyatakan bahwa Afganistan menjadi negara penuh konflik 

setelah penarikan mundur pasukan Soviet tahun 1989. Perang sipil terjadi antara 

Islamis versus Islamis, Shiah versus Sunni, dan etnis Tajik versus Etnis Pusthun. 

(hal. 101)  

Sementara itu, pada tanggal 4 Desember 1992, Presiden AS George Walter 

Bush,  mengirim 28.000 tentaranya ke Somalia, yang sedang dilanda bencana 

kelaparan, untuk membantu dengan memberi berbagai bahan makanan 

menggunakan helikopter Black Hawk. Pada tahun 1993, helikopter Black Hawk 

jatuh ditembak di Mogadishu, Somalia dan menewaskan 18 orang AS. Para 

pengamat mengatakan bahwa Osama bin Laden mengajari penduduk Somalia 

untuk berperang, menembak, seperti halnya Osama bin Laden mengajari 

penduduk Afghanistan untuk berperang. Selanjutnya, berbagai peristiwa teror 

dilakukan oleh kelompok Al Qaeda, seperti teror pertama terhadap World Trade 

Center yang terjadi pada tahun 1993, dan gedung yang sama diserang pada 11 

September 2001, menewaskan 2819 orang, 343 di antaranya adalah petugas 

pemadam kebakaran dan paramedis serta melukai ribuan orang. (Bergen, 2006, 

hal. 148) 

Pada tahun 1996, Sudan mengusir Osama bin Laden yang kemudian 

kembali ke Afghanistan yang saat itu dikuasai oleh kelompok Taliban dengan 

pemimpinnya yang sangat keras, Mullah Omar. Peristiwa teror lain yang 

dilakukan oleh kelompok Al Qaeda adalah pemboman yang dilakukan tahun 1996 

juga dengan menggunakan bom mobil di Khobar Towers. Akibat peristiwa itu 19 

orang AS tewas dan ratusan orang terluka.  

Pada bulan Agustus 1998, Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin bin 

Laden dan Ayman al Zawahiri menyatakan perang terhadap AS. (Bergen 2006, 
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hal. 196) Pada tahun yang sama, Al Qaeda kembali beraksi dengan melakukan 

pemboman terhadap dua kedutaan AS di Kenya dan Tanzania yang dilakukan 

susul menyusul. Peristiwa tersebut menewaskan sedikitnya 220 orang. AS, saat itu 

dalam pemerintahan Presiden Bill Clinton, menyatakan membalas dendam dengan 

menyerang pusat pelatihan Al Qaeda di Sudan dan di Afghanistan. Selanjutnya 

pada tahun 2000, tahun Milenium, Al Qaeda kembali mempersiapkan terornya, 

namun empat orang anggotanya tertangkap ketika menyeberang perbatasan 

Kanada dengan membawa bahan peledak untuk membom bandara internasional 

Los Angeles di AS. Peristiwa teror lain terjadi di Yaman, ketika sebuah perahu 

kecil yang memuat bahan peledak berniat menghancurkan kapal induk Angkatan 

Laut AS, namun tidak berhasil karena kapal yang memuat bahan peledak 

tenggelam akibat kelebihan beban. Peristiwa pemboman lain, terjadi pula di 

Yaman, ketika seorang pembom bunuh diri berhasil “melubangi” sebuah kapal 

milik Angkatan Laut AS dan menewaskan 17 orang.  

Taliban tidak merencanakan peristiwa pemboman WTC pada tanggal 11 

September yang kemudian dikenal dengan peristiwa 9/11, tetapi Taliban 

membiarkan Osama bin Laden dan kelompoknya melakukan pemboman tersebut. 

Taliban juga menolak untuk menyerahkan Bin Laden pada AS yang saat itu 

menuntut akan mengadili Osama bin Laden atas kejahatan terorisme.  

 Tidak diketahui, berapa besar jumlah anggota Al Qaeda, karena kelompok 

ini merupakan salah satu kelompok teroris yang sangat tertutup. Beberapa ahli 

dari “The Council of Foreign Relation” memperkirakan jumlah anggota Al Qaeda 

berkisar antara 100 sampai 1000 orang. Namun Timothy Noah, seorang reporter 

pada The Slate News menyatakan bahwa pada tahun 2009, sebenarnya hanya 

terdapat 200 sampai 300 saja anggota kelompok Al Qaeda, jumlah yang sedikit 

memungkinkan Al Qaeda sulit untuk dilacak ataupun ditangkap. Selain itu, 

dinyatakan pula bahwa kebanyakan anggota kelompok Al Qaeda berasal dari 

Saudi Arabia. Setelah Bin Laden tewas dalam sebuah serangan oleh tentara AS, Al 

Qaeda kemudian digantikan oleh Dr. Ayman al Zawahiri yang terpilih sebagai 

pimpinan. (Noah, http://www.slate.com/article/news_and_politics/chatterbox/20 

09/03/why_no_more_911s.html.) 

http://www.slate.com/article/news_and_politics/chatterbox/20%2009/03/why_no_more_911s.html�
http://www.slate.com/article/news_and_politics/chatterbox/20%2009/03/why_no_more_911s.html�
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2.1.3. Kebijakan AS terhadap Timur Tengah 

 AS melihat potensi besar Timur Tengah dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi dan politiknya, sehingga merasa perlu menguasai wilayah  tersebut. 

Sumber daya alam, minyak, merupakan alasan AS untuk menanamkan 

pengaruhnya di Timur Tengah. Bangsa Eropa dan AS menggantungkan 

perekonomian mereka pada pasokan minyak dari Timur Tengah (Lockman, 2004, 

hal. 117). Selain sumber daya alam, masalah Palestina dan konflik Arab-Israel 

memiliki peran besar dalam memperkuat keterlibatan AS di wilayah Timur 

Tengah. Hal ini juga merupakan akibat melemahnya peran Inggris yang gagal 

memberikan solusi atas konflik Palestina-Israel. AS mengambil alih peran 

tersebut bersama PBB dalam usaha mendamaikan dua negara tersebut. Konflik 

Arab-Israel tetap menjadi sumber utama ketegangan di Timur Tengah. Peran AS 

menjadi semakin besar dengan campur tangannya dalam konflik di Libanon dan 

Iran (Lockman, 2004, hal. 120). 

 Masuknya AS dalam kancah hubungan negara-negara di Timur Tengah 

membawa perubahan pada aspek budaya. AS seringkali dituduh sebagai agen 

yang membawa pengaruh modernisasi dan sekularisme, sehingga terjadi berbagai 

perubahan dalam kehidupan sosial politik di Timur Tengah.  Respon terhadap 

perubahan ini ditandai dengan munculnya gerakan agama yang kemudian disebut 

sebagai kebangkitan Islam politik yang terjadi di antaranya di Mesir dan negara-

negara lainnya. Di Iran, kebangkitan Islam ditandai dengan penggulingan Syah 

Iran oleh para ulama Syiah dengan slogan revolusioner mereka. (Lockman, 2004)   

Teror yang diasumsikan sebagai tindakan kelompok Muslim terhadap AS 

disebabkan adanya anggapan bahwa AS telah menghegemoni Arab dan dunia 

Muslim serta mempengaruhi budaya mereka melalui aspek-aspek ekonomi, sosial, 

dan kebijakan pemerintah. AS dianggap telah menyebarkan demokrasi dengan 

mengajak bangsa-bangsa laih meniru gaya hidup dan pandangan AS. Pape (2005) 

berpendapat bahwa terorisme terhadap AS bukanlah produk dari fundamentalisme 

Islam, tetapi produk nasionalisme terhadap Arab. Menurut Pape, "kepentingan 

inti" AS di Arab Saudi dan  kawasan teluk Persia adalah minyak. Kebijakan luar 
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negeri AS yang dikaitkan dengan persoalan demokrasi, ekonomi diterapkan di 

negara-negara yang diyakini akan menguntungkan ekonomi AS. Kepentingan 

ekonomi di Timur Tengah tersebut diikuti oleh kebijakan lain di bidang 

pertahanan dengan mengerahkan pasukan ke wilayah negara tertentu, misalnya 

dengan mendirikan pangkalan militer. Kepentingan ini melibatkan AS dalam 

melindungi negara tersebut dari gangguan dalam negeri maupun campur tangan 

asing di negara-negara tersebut. Perlindungan ini pada akhirnya dirasakan sebagai 

pendudukan oleh AS dan untuk kepentingan AS, bukan kepentingan penduduk 

negara tersebut (Pape, 2006, hal. 249). Hal ini menimbulkan kesadaran untuk 

memberikan perlawanan atas tindakan pendudukan yang dilakukan AS. 

Radikalisme tidak akan hilang selama AS terus membangun dan 

menggunakan kekuasaannya di negara-negara di Timur Tengah, terutama negara-

negara yang memiliki kekayaan alam yang besar. Penerapan demokrasi, bantuan 

ekonomi dan sosial adalah cara yang dapat digunakan untuk melumpuhkan teror. 

Terorisme menurut Pape (2006) dapat dihentikan, dengan cara melakukan 

reformasi pemerintahan, menjadi pemerintahan yang demokratis. Kunci 

memenangkan perang terhadap teror tidak hanya dengan mencabut akar generasi 

teroris yang terus aktif merencanakan penyerangan terhadap AS tetapi juga 

mencegah pertumbuhannya. Dalam hal ini menurut Pape, teror harus dipahami 

dari sisi strategi, aspek sosial dan alasan individu yang memotivasi melakukan 

tindakan tersebut (hal. 7).  

2.1.4. Pandangan AS terhadap Terorisme 

 AS merespon tragedi 9/11 dengan mendeklarasikan war on terror yang 

disampaikan oleh George W. Bush pada 20 September 2001. (The Washington 

Post). Dalam pidatonya Bush menyampaikan semangat yang mengecam terorisme 

dalam pernyataannya, “Every nation in every region now has a decision to make: 

Either you are with us or you are with the terrorists. Selain membuat pernyataan 

mengecam, Bush juga menjalankan strategi keamanan dan pertahanan terhadap 

ancaman terorisme internasional. Dalam pidato yang sama, Bush juga menyatakan 

bahwa perlawanan terhadap teroris tidak hanya terhadap Al Qaeda tetapi semua 
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kelompok jaringan teroris internasional tidak akan terlepas dari pengawasan AS 

sampai mereka ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan. Peristiwa 9/11 telah 

mengubah paradigma bidang pertahanan AS yang semula mengandalkan kekuatan 

militer sebagai hal yang menjamin keamanan AS, selanjutnya perlu 

bertransformasi setelah terjadinya peristiwa 9/11 yang dianggap mampu 

menembus sistem pertahanan AS. Dalam langkah ini AS menciptakan strategi-

strategi baru dalam menghadapi ancaman terorisme melalui kebijakan yang 

tertuang di antaranya dalam, National Security Strategy of the United State of 

America, (2002), dan National Strategy for Combating Terrorism. (2003). 

(Downloads/%5B%5D_United_States_-_National_Strategy_for_Comba-

ting%28BookFi.org%29.htm) 

Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme pertama kali diterbitkan AS 

pada Februari 2006, yang menyatakan bahwa tugas penting AS adalah 

melindungi, membela tanah air, dan rakyat Amerika. Strategi “Perang Melawan 

Teror” didefinisikan sebagai perlawanan senjata dan gagasan. Paradigma 

perlawanan terhadap terorisme melibatkan penerapan semua elemen kekuatan dan 

pengaruh nasional, tidak hanya kekuatan militer, tetapi juga kekuatan diplomasi, 

finansial, intelijen, dan kegiatan penegakan hukum untuk melindungi negara  dan 

memperluas pertahanan. Dalam strategi ini AS mengubah tradisi lama yang 

terbatas pada upaya kontraterorisme dalam wilayah peradilan pidana. (National 

Strategy for Combating Terrorism, 2006) 

Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme, tidak hanya mencari dan 

mengadili orang-orang yang telah merencanakan dan terlibat dalam serangan pada 

11 September 2001. Strategi AS terutama untuk menghancurkan jaringan Al 

Qaeda dan juga menghadapi ideologi radikal yang menginspirasi orang lain untuk 

bergabung atau mendukung gerakan teroris. Sejak 9/11. AS telah membuat 

kemajuan penting dalam menangani jaringan Al Qaeda, AS menangkap dan 

menghukum tokoh kunci, menghilangkan tempat berlindung (safehavens), dan 

memutus dukungan-dukungan luar untuk teroris. AS juga menawarkan solusi 

terbaik jangka panjang dalam mengatasi teror yaitu dengan mempromosikan 

demokrasi, dan mengutamakan martabat melalui kebebasan manusia yang 
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dilindungi oleh lembaga-lembaga demokrasi. Dalam promosinya tentang 

demokrasi, AS berpendapat bahwa demokrasi merupakan penangkal jangka 

panjang yang efektif untuk memenangkan “Perang Melawan Teror”. Upaya yang 

harus dilakukan untuk mencegah jaringan teroris adalah menolak senjata 

pemusnah massal, menolak dukungan dan perlindungan terhadap negara-negara 

tempat tumbuhnya teroris. (National Strategy for Combating Terrorism, 2006) 

Dalam doktrin tersebut di atas perlawanan terhadap teror bukan hanya 

terhadap Al Qaeda sebagai musuh yang terus dikejar karena dianggap masih 

berbahaya, tetapi musuh utama yang lain yang tidak kalah penting, yaitu gerakan 

transnasional dari organisasi-organisasi radikal, jaringan, individu dan negara 

yang mengeksploitasi Islam dan menggunakan terorisme untuk mencapai tujuan 

ideologis. Dalam sudut pandang AS teroris memanfaatkan Islam untuk mewadahi 

visi politik kekerasan, yang dipicu oleh ideologi radikal dan keyakinan “palsu” 

bahwa AS adalah penyebab sebagian besar masalah yang melibatkan umat Islam. 

Mereka yang mengklaim sebagai musuh AS berusaha mengusir kekuatan Barat 

dan pengaruhnya dari dunia Muslim. Gerakan permusuhan tersebut dianggap 

bertujuan untuk menciptakan dan mengeksploitasi perpecahan antara dunia 

Muslim dan non-Muslim dan perpecahan dalam dunia Muslim itu sendiri. Para 

teroris mendistorsi gagasan jihad sebagai panggilan berperang dengan kekerasan 

dan pembunuhan terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai murtad atau 

kafir, termasuk semua orang yang tidak setuju dengan mereka. Sebagian besar 

serangan teroris sejak 11 September telah terjadi di negara-negara Muslim dan 

sebagian besar korban adalah Muslim.  Sejumlah kelompok dan individu lain juga 

menggunakan teror dan kekerasan terhadap warga sipil tidak berdosa untuk 

mencapai tujuan politik mereka. (National Strategy for Combating Terrorism, 

2006)  

Dalam strategi AS melawan teror disampaikan pula pandangan berbahaya 

dari teroris yang membenarkan kekerasan sebagai cara untuk mencapai visi 

mereka dengan menumbuhkan kebencian, ketakutan, dan penindasan. Mereka 

menggunakan bom bunuh diri dan kekejaman lainnya terhadap orang yang tidak 

bersalah sebagai sarana untuk mempromosikan keyakinan mereka. 
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Ketidakpedulian mereka terhadap kehidupan manusia dan keinginan untuk 

menimbulkan kerusakan dan bencana di AS dan negara-negara sekutunya di 

seluruh dunia telah memicu mereka untuk membuat senjata pemusnah massal. AS 

berpendapat untuk tidak membiarkan para teroris yang mengancam dengan 

senjata yang merusak dunia. (National Strategy for Combating Terrorism, 2006) 

AS berkeyakinan bahwa solusi jangka panjang untuk memenangkan 

Perang Melawan Teror adalah mengangkat martabat manusia melalui demokrasi. 

Demokrasi menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk 

kebebasan beragama, berbicara, berkumpul, dan berserikat. Demokrasi 

melaksanakan kedaulatan secara efektif dan menjaga ketertiban di dalam negara 

mereka sendiri, mengatasi konflik dengan cara damai, melindungi sistem secara 

independen dan tidak memihak, menghukum kejahatan, dan menolak korupsi. 

Demokrasi juga membatasi jangkauan pemerintah dan melindungi lembaga-

lembaga masyarakat sipil. (National Strategy for Combating Terrorism, 2006) 

Dalam doktrin perlawanan AS terhadap terorisme disampaikan pula 

mengenai pertarungan gagasan dengan mengemukakan pentingnya mengenali hal-

hal yang menimbulkan terorisme. Menurut doktrin ini, terorisme bukan semata-

mata produk kemiskinan karena banyak pembajak pesawat dalam peristiwa 11 

September berasal dari latar belakang kelas menengah, dan pemimpin teroris, 

seperti bin Laden, berasal dari keluarga terpandang. Terorisme bukan akibat dari 

permusuhan terhadap kebijakan AS di Irak. AS diserang oleh teroris sebelum 11 

September, bahkan  jauh sebelum AS menggulingkan rezim Saddam Hussein. 

Negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam koalisi di Irak pun tidak terhindar 

dari serangan teror. Terorisme bukan pula disebabkan oleh masalah Israel-

Palestina. Al Qaeda merencanakan untuk serangan 11 September dimulai pada 

tahun 1990-an, selama dalam masa proses perdamaian Israel-Palestina. Jaringan 

Al Qaeda menjadi target AS jauh sebelum AS menjadi target Al Qaeda. Teroris 

direkrut dengan meyakinkan pengikut dengan menjadikan AS sebagai pihak 

lawan yang dekaden, mudah diintimidasi, dan akan mundur jika diserang. 

(National Strategy for Combating Terrorism, 2006)  
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Dalam doktrin perlawanan terhadap teror, disebutkan beberapa sebab 

terjadinya terorisme, di antaranya, keterasingan  yang bersifat politis. Teroris 

transnasional direkrut dari populasi yang tidak memiliki suara dan peran dalam 

pemerintahan di negara, mereka yang apatis dan tidak melihat hal positif yang 

dapat membawa perubahan di negaranya. Terorisme juga bisa muncul karena 

kegagalan mereka merasakan dan melihat realitas sehingga menyalahkan orang 

lain dan ketidakadilan yang dirasakan pada masa lalu individu. Retorika para 

teroris yang merasa disakiti pada masa lalu menjadi motivasi kuat untuk 

membalas dendam dan teror.  Teroris juga direkrut lebih efektif dari populasi yang 

mempercayai informasi-informasi yang dipengaruhi oleh teori-teori konspirasi. 

Distorsi dalam menyaring fakta-fakta menimbulkan prasangka dan propaganda 

yang diarahkan untuk kepentingan tertentu. (National Strategy for Combating 

Terrorism, 2006)  

Saat ini, aktivitas diplomasi menunjukkan peningkatan peran yang sangat 

signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan 

internasional. Apalagi sejak serangan teroris ke gedung ikon ekonomi AS yang 

terletak di jantung kota New York, World Trade Center (WTC) dan kantor pusat 

pertahanan AS Pentagon di Washington D.C. pada 11 September 2001. Wacana 

tentang ancaman teroris yang sebelumnya tidak begitu populer, menjadi agenda 

utama AS. AS mengajak masyarakat internasional untuk bersama-sama 

memerangi terorisme. Dalam perkembangannya, upaya AS memberantas 

terorisme seringkali dikaitkan dengan negara Islam. Hal ini disebabkan aksi-aksi 

terorisme yang terjadi di AS dilakukan oleh pelaku yang mayoritas berasal dari 

negara Islam. (Abdo, 2006) Hal inilah yang menyebabkan AS terlihat berperilaku 

diskriminatif terhadap negara-negara Islam. Perilaku diskriminatif AS terlihat 

dalam pengurusan visa, misalnya dengan mengeluarkan regulasi pemberian visa 

melalui syarat-syarat yang khusus untuk negara-negara Islam, misalnya warga 

negara Indonesia atau Malaysia dan adanya travel warning ke Indonesia ketika 

terjadi peristiwa pengeboman di Bali (2002, 2005). 

Berbeda dengan kebijakan George W. Bush, Presiden Barrack Obama 

menjanjikan kebijakan luar negeri yang lebih sederhana, lebih sesuai dengan 
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lembaga-lembaga internasional dan hukum internasional. Presiden Obama dalam 

pidatonya di Universitas Al-Azhar, Mesir 4 Juni 2009 (The New York Times), 

menjelaskan pandangannya mengenai Islam dan berbagai masalah dunia Islam 

sebagai usaha memperbaiki citra AS di mata umat Islam. Terdapat berbagai alasan 

yang melatarbelakangi kebencian dunia Islam terhadap AS, di antaranya 

intervensi AS terhadap urusan internal dunia Islam, penguasaan sumber-sumber 

kekayaan di negara-negara Islam, invasi militer Irak dan Afganistan, dukungan 

terhadap zionis Israel dan anggapan pelecehan terhadap nilai-nilai suci umat 

Islam.  

Selain pidato di Mesir, langkah Obama dalam upaya menaikkan citra AS 

di dunia muslim yaitu memberikan wawancara pers pertamanya dengan al-

Arabiya. Dalam wawancara tersebut Barack Obama mengatakan bahwa AS bukan 

musuh Islam dan menyatakan bahwa tugasnya kepada negara-negara Muslim 

adalah mengkomunikasikan bahwa AS bukan musuh Islam dan menata kembali 

kebijakan pemerintahan dalam menangani terorisme. (http://www.alarabiya.net/ 

articles/2009/01/27/65087.html)  

Dalam pemerintahan Obama, AS menjauhi era Bush dengan doktrinnya 

war on terror. Istilah “perang melawan terorisme” dianggap memberi kesan 

bahwa AS berperang dengan seluruh dunia (terutama negara yang berpenduduk 

Muslim). Kebijakan Obama lebih ke arah merangkul dunia Muslim dan 

memperbaiki citra AS dengan langkah-langkah di antaranya melarang penyiksaan 

pada pelaku teror, menutup penjara Guantanamo, dan pusat penahanan rahasia 

Badan Pusat Intelegen AS (CIA). Pendekatan baru ini mendapat tentangan dari 

dalam negeri, terutama kalangan konservatif, didengungkan oleh Dick Cheney, 

yang menganggap Obama membahayakan keamanan nasional dengan menghapus 

sistem antiteror zaman Bush. (Kompas, 11 September 2009)  

2.2. Penelitian Terdahulu 

Disertasi dengan judul “Representasi Al Qaeda: Strategi Naratif Lawrence 

Wright dalam Narasi Apologi The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 

9/11 merupakan tema baru. Tema yang sudah dibahas adalah representasi Barat-

http://www.alarabiya.net/%20articles/2009/01/27/65087.html�
http://www.alarabiya.net/%20articles/2009/01/27/65087.html�
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Islam, Islam fundamental, Al Qaeda, wanita Islam, dan ulasan tentang TLT. Posisi 

disertasi ini merupakan penambahan informasi baru dan penegasian dari berbagai 

penelitian tentang representasi Islam yang sudah ada.  

Representasi Barat dan Islam berada dalam oposisi biner terdapat pada 

disertasi Anas Maktabi (2001),  Smeeta Mishra (2006), Glynn Ellis (2007),  

Kathryn Lynn Gardner (2010), dan Ghada Al Abbadi (2012). 

Representasi ketidakadilan ideologis dalam konstruksi Islam dan Muslim 

di Barat yang telah menjadi modal budaya Barat disampaikan dalam disertasi 

Anas Maktabi (2001), sementara disertasi saya merupakan analisis teks yang 

merepresentasikan Al Qaeda dari perspektif berbeda dengan melihat strategi 

narasi dalam penyampaian adanya keberagaman Muslim yang terlihat dari adanya 

keberagaman suara umat Islam pada awal abad XXI yang terepresentasikan dalam 

teks TLT melalui representasi tokoh dan peristiwa. Disertasi ini merupakan 

apologi terhadap ketidakadilan ideologis dalam konstruksi Islam dan Muslim di 

Barat. Aspek naratif dan apologi dalam representasi Al Qaeda menjadi bahasan 

baru yang belum tersentuh oleh penelitian sebelumnya.  

Representasi Islam sebagai identitas utuh dibinerkan dengan demokrasi di 

AS. Disimpulkan Islam merupakan ancaman terhadap  demokrasi sehingga  

diperlukan intervensi Barat untuk mengendalikannya. Di dalam disertasi saya 

direpresentasikan bahwa Islam beragam. Al Qaeda merupakan salah satu 

kelompok yang menggunakan identitas Islam dalam memperjuangkan 

ideologinya. Representasi Al Qaeda terbentuk disebabkan adanya kepentingan 

bersama dalam diri para tokoh untuk memperlihatkan resistensinya terhadap AS. 

Tindakan kekerasan jika direspon dengan kekerasan akan memicu kekerasan baru. 

Rantai kekerasan dapat dihentikan dengan berusaha untuk memahami pihak lain 

kemudian memperlakukan pihak lain secara manusiawi.  

Mishra (2006) menganalisis pembingkaian Islam dan demokrasi di AS 

dalam surat kabar terkemuka antara tahun 1985 dan 2005.  Setelah peristiwa 9/11 

representasi Islam dan demokrasi dalam konteks Turki, Irak, dan Iran juga 

dianalisis menggunakan metode analisis wacana dengan analisis isi menggunakan 

metode kuantitatif dan kualitatif. Temuannya diinterpretasikan menggunakan 
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kerangka teoritis kritik framing, Edward Said Orientalisme, Foucault kekuasaan-

pengetahuan dan dihubungkan dengan paradigma, dan pendekatan konstruktivis 

Stuart Hall untuk berita dan representasi "liyan." Penelitian Mishra berasumsi 

bahwa terdapat banyak interaksi antara Islam dan demokrasi. Disertasi ini 

difokuskan pada penelitian konstruksi di media, dan menunjukkan bahwa kajian 

Islam dan demokrasi meningkat secara substansial setelah serangan 9/11, 

mencapai puncak ketika AS menginvasi Irak pada tahun 2003. Pengetahuan 

tentang Islam dan demokrasi diproduksi terutama dalam situasi konflik ketika 

kekuatan besar dunia menguasai negara-negara Timur Tengah. Ancaman 

ekstrimis Islam dan konflik politik adalah dua topik utama yang paling banyak 

dibahas. Ancaman ekstrimis Islam juga mengemuka sebagai sub-topik artikel 

tentang Islam dan demokrasi.  

Representasi lain yang muncul menunjukkan adanya hubungan Barat dan 

Islam yang banyak diwarnai dengan berbagai konflik yang dianalogikan sebagai 

benturan. Huntington mengungkapkan bahwa benturan peradaban akan terjadi 

dengan intensitas tinggi sementara kajian Glynn Ellis (2007) mengungkapkan 

bahwa benturan peradaban hanya terjadi dengan intensitas rendah. Sementara 

penelitian saya menyampaikan kompleksitas dalam benturan peradaban yang 

terjadi antara Islam dan Barat, dengan alasan Islam dan Barat beragam. Islam 

tidak sama dengan Al Qaeda dan Barat tidak sama dengan AS. Konflik antara Al 

Qaeda dengan AS bukan merupakan benturan peradaban antara Islam dan Barat. 

Disertasi saya mempertanyakan kembali teks TCC karya Huntington dengan 

menunjukkan dalam teks adanya hubungan kompleks antara tokoh, peristiwa, dan 

posisi hubungan Islam-Barat. 

Kathryn Lynn Gardner (2010) membahas kebijakan restriktif di bidang 

keamanan serta imigrasi dan integrasi di Inggris, Prancis dan AS. Pemerintah  AS, 

Prancis, dan Inggris  mengkonstruksi bahwa antara Islam dan terorisme 

internasional saling bergantung. Pemerintah Prancis dan Inggris mempublikasikan 

bahwa orang Islam dan/atau yang datang dari negara Islam berpotensi besar 

menjadi teroris maka pemerintah di kedua negara tersebut melakukan kebijakan 

restriktif untuk menangkal bahaya terorisme. Kebijakan pemerintah AS, Prancis, 
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dan Inggris memperlihatkan bahwa mereka belum mengenal Islam yang beragam 

dan ketiganya mengalami Islamfobia. Disertasi saya merupakan penggugatan bagi 

disertasi Gardner yang merepresentasikan Islam dan terorisme berdasarkan bias 

yang mengarah pada labelling dan stereotip.  

Dalam topik serupa berkaitan dengan representasi, Ghada Al Abbadi 

(2012) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa masih ada literatur Inggris abad 

XIX yang berisi representasi kaum Muslim yang masih terjebak dalam 

penggambaran stereotip sebagai kaum  yang  tidak beradab, inferior dan jahat. 

Keberadaan disertasi saya merupakan pengetahuan baru dalam aspek representasi 

dan strategi naratif tentang representasi tokoh-tokoh Islam yang memiliki beragam 

karakter, meskipun terdapat pula kesamaan dalam mengungkapkan ideologi 

pengarang dalam karya-karya yang dianalisis Abbadi.  

Representasi Barat dan Islam berada dalam posisi menyebar terdapat pada 

laporan penelitian Besheer Mohamed (2011), disertasi Eid Ahmed Abdelwahab 

Mohamed (2011), dan Danny Susanto (2012). Laporan penelitian Besheer 

Mohamed (2011) mengungkapkan bahwa penelitian  identitas Muslim AS secara 

utuh hanya menghasilkan label teroris atau simpatisan teroris pada umat Muslim. 

Besheer Mohamed mendekonstruksi wacana tersebut dengan merepresentasikan 

keberagaman “suara” umat Muslim. Suara mayoritas  Muslim AS adalah tidak 

setuju pada terorisme. Di dalam disertasi Mohamed direpresentasikan 

keberagaman sekte Islam di Arab. Keberadaan disertasi saya memberi informasi 

terhadap keberagaman suara umat Islam di tanah Arab dan representasi berbeda, 

yaitu menunjukkan adanya apologia terhadap tindakan pelaku teror, yang 

direpresentasikan sebagai korban dari berbagai ketidakadilan dan rasa frustasi 

terhadap masa depan di negaranya. Dalam representasi yang disampaikan dalam 

disertasi ini, tidak hanya AS, dunia Arab pun tidak menyetujui adanya terorisme 

yang selama ini dimitoskan sebagai negara asal teroris. 

  Eid Ahmed Abdelwahab Mohamed (2011) meneliti hubungan Mesir/Arab 

dan AS dalam karya sastra dan film. Eid Ahmed menemukan hubungan  rumit 

antara Mesir-AS dalam karya sastra. Sedangkan pada karya sastra  Arab 

ditemukan kritik pada pola hidup orang AS. Amerika fobia menghasilkan 
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beragam kritik pada cara hidup AS dalam karya sastra Arab. Pada umumnya umat 

Islam memandang AS tanpa apriori,  terlihat pada film Hollywood yang 

mendominasi bioskop di Mesir dan Arab. Hubungan latar Mesir dan AS yang 

kompleks dan tokoh-tokoh yang ditampilkan menunjukkan hubungan orang 

Mesir, Arab dan AS sebagai hubungan tidak ada fobia satu sama lain.  

   Keberagaman makna perihal Islam datang dari sudut pandang para 

orientalis. Hal tersebut diungkapkan oleh Danny Susanto (2012) bahwa dalam 

media massa di Spanyol telah terjadi perang makna perihal representasi Islam. 

Disertasi saya berisi keberagaman Islam direpresentasikan dari suara umat Islam 

yang beragam. Perbedaan pemikiran perihal Islam merupakan kehidupan sehari-

hari umat Islam. Al Qaeda merupakan komunitas Islam yang berusaha untuk 

menyatukan keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan. Usaha penyatuan 

keberagaman suara Islam tersebut dilakukan baik dengan  retorika maupun 

kekerasan. Keberadaan disertasi saya pemberi informasi baru perihal strategi 

narasi apologi dan retorika dalam representasi Al Qaeda dan Islam, yang tidak 

diungkap dalam disertasi Danny Susanto di Universitas Indonesia dengan judul 

Representasi Islam dalam Media Massa Spanyol.  

   Representasi kaum fundamentalis terdapat pada National Review (1994),  

Johann Hari (2007) , Dustin (2008), dan Naufal Ahmad Rijalul Alam (2001). 

Keberadaan disertasi saya mempertanyakan kembali sebab-sebab dan 

penggunakan istilah-istilah yang mengacu pada labelling. 

   National Review (1994) memuat konfrontasi Barat dengan 

fundamentalisme Islam menyerupai pergulatan ideologi pada abad 20 antara 

Marxism-Leninism dan demokrasi liberal. Islam adalah sebuah keyakinan dan 

varian fundamentalis merupakan bentuk ideologi Islam politik. Fundamentalis 

mendefinikan Islam sebagai “the solution”. Dalam persoalan politik mereka 

mengatakan bahwa Islam memiliki semua jalan keluar dari segala persoalan. Bagi 

kaum fundamentalis, Islam adalah sistem yang mengatur kekuasaan dan 

kemakmuran. Fundamentalisme Islam dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan 

Barat, dan respon terhadapnya terdapat dua macam. Kelompok liberal lebih 

toleran untuk tetap mencoba memahami tindakan-tindakan mereka, sedangkan 



43 

 

 

Universitas Indonesia 

 

kelompok konservatif lebih merespon untuk tidak memberikan peluang bahkan 

melakukan perlawanan terhadap ancaman fundamentalisme tersebut. 

   Timbulnya gerakan fundamentalis merupakan reaksi terhadap keadaan di 

lingkungannya. Gerakan tersebut dianggap sebagai penyelamat yang akan 

membawa perubahan terhadap nasib mereka, karena sistem yang ada tidak dapat 

mewujudkan perubahan itu. Meskipun demikian, ada istilah lain yang oleh 

kalangan Islam sendiri digunakan untuk menyebut gerakan keagamaan, yaitu 

revivalisme. Mengenai gerakan-gerakan keagamaan ini, tidak semua pendukung 

kebangkitan Islam adalah kaum fundamentalis dan tidak semua kaum 

fundamentalis Islam adalah aktivis politik, dan tidak semua aktivis politik Islam 

itu radikal dan mendukung kekerasan. Beragam gerakan fundamentalis bukan lagi 

mawakili Islam seperti juga orang-orang Waco bukan mewakili Kristen. 

   Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990, membuat AS menghadapi 

tantangan baru untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan 

menentukan langkah politik keamanan nasional dan luar negeri menuju era global 

yang dirasakan semakin tidak pasti dan tidak stabil. Salah satu tantangan yang 

dihadapi adalah gerakan fundamentalis Islam. Pembuat kebijakan AS tidak 

mengetahui kekuatan yang memotivasi gerakan fundamentalis Islam. Mereka 

bukan hanya tidak paham mengenai fundamentalisme Islam tetapi mereka juga 

tidak paham Islam. Ketidakpahaman ini mendorong kaum fundamentalis untuk 

mendapatkan kekuatan untuk memenuhi perintah agama dan mencapai dominasi 

politik. Untuk menguji adanya gerakan fundamentalis dapat dilakukan dengan 

menanyakan pendapat mereka tentang demokrasi, proses damai Arab-Israel, hak 

azazi manusia, dan perlawanan terhadap terorisme. Dalam penelitian itu 

disampaikan pula sifat gerakan fundamentalisme dan pengaruhnya terhadap 

politik A.S. AS harus siap untuk menghadapi pengaruh fundamentalisme Islam 

yang terus berkembang di dalam maupun di luar negeri. Hal ini diungkapkan oleh 

Hari (2007) dalam disertasinya. Tujuan penelitian Hari adalah menunjukkan 

penyebab fundamentalisme Islam. Terdapat empat kondisi yang dapat mendorong 

terjadinya fundamentalisme Islam, yaitu masalah mobilitas, politik, 

ketidaksetaraan sosial ekonomi dan gagasan ideal yang akan diwujudkan dalam 
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gerakan sosial. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Hari 

menyampaikan data gerakan kelompok fundamentalis Islam yang mencapai 

16.072 dan yang dikategorikan unik berjumlah 983. Melalui gambaran data 

seperti itu maka akan dapat disimpulkan tingkatan gejala-gejala yang mengarah 

pada fundamentalis Islam. Pengumpulan data tersebut adalah yang pertama kali 

dilakukan dan ia memusatkan perhatiannya pada gerakan Hamas, Hezbollah, dan 

gerakan Muslim di Mesir. 

  Dustin (2008) menyampaikan bahwa apabila kita mempelajari riwayat hidup 

para pengikut jihad, kebencian mereka terhadap kebebasan seksual dan feminisme 

sama seperti kebencian mereka terhadap politik luar negeri AS. Munculnya 

fundamentalisme Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan 

perkembangannya yang signifikan. 

   Representasi Al Qaeda terdapat pada tulisan Reardon (2006) dan Dushyant 

Singh (2007). Menurut Reardon (2006), Al Qaeda berbeda dengan teroris yang 

lain, ia menyatukan kelompok-kelompok militan yang tersebar di dunia menjadi 

satu dalam jaringan internasional. Anggota Al-Qaeda direpresentasikan berasal 

dari kaum idealis golongan menengah yang berkeinginan untuk mati sahid dengan 

berjihad. Kematian sebagai syuhada begitu menarik untuk mereka. Teks 

menyampaikan Islam sebagai agama, melarang tindakan bunuh diri, dan dunia 

Muslim ditampilkan sedang mengalami keputusasaan, terutama ketika kondisi 

sosial ekonomi tertutup, terdapat perasaan tidak punya harapan, dan masa depan 

yang kurang menjanjikan kehidupan yang baik. Al-Qaeda menawarkan 

kesempatan untuk membuat sejarah dengan kematian atas nama perjuangan 

agama. 

   Representasi wanita Islam terdapat pada tulisan  Isherwood (2008) dan 

Nahed M. Eltantawy (2008). Melalui uraiannya ia mengakui bahwa kepedihan 

yang disebabkan oleh kekerasan sulit terhapuskan dari memori. Eltantawy 

merepresentasikan keberagaman wanita Muslim-Arab dalam berita. Penelitian ini 

tidak hanya berupaya untuk mengungkapkan beragam representasi wanita 

Muslim-Arab dalam berita, tetapi juga mencoba untuk memahami konvensi 

jurnalistik yang berkontribusi terhadap generalisasi, distorsi dan stereotip 
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perempuan Arab dan Muslim. Dalam kajian ini ditunjukkan bahwa wartawan 

terjerumus ke dalam gambaran stereotip, dan kode etik jurnalistik kadang-kadang 

menyebabkan wartawan secara tidak sengaja mendistorsi realitas dalam cerita 

mereka, meskipun wartawan berupaya secara konstan untuk melaporkan 

kebenaran. Dalam analisisnya disampaikan bahwa berita dalam media AS tentang 

wanita Muslim-Arab sering disesatkan oleh pendidikan budaya wartawan itu 

sendiri dan dengan mitos yang menyebabkan distorsi serta penciptaan stereotip 

tentang budaya lain. Wartawan sangat dipengaruhi oleh kerangka ideologis dan 

budayanya. Wartawan membangun cerita melalui narasi yang secara budaya  

merupakan resonansi dirinya. Mereka terjebak dalam arketipe dan  mitos. Dalam 

analisis ini didefisikan arketipe sebagai "cerita yang ideal" yang berulang kali 

ditinjau untuk menciptakan cerita baru, tidak memiliki versi definitif, namun yang 

paling dapat diidentifikasi sebagai kisah yang sama yang berkaitan dengan 

budaya, dengan berulang-ulang memberikan gambaran dan interpretasi yang 

terdistorsi. Bias budaya dan ketergantungan pada arketipe dan mitos terlihat jelas 

dalam panyampaian gambaran perempuan Muslim dan jilbab, cerita mutilasi alat 

kelamin perempuan dan pembunuhan atas nama kehormatan, serta berita-berita 

tentang status perempuan Arab-Muslim dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. 

   Teks TLT diulas sebagai resensi oleh Filkins (2006) dan keberadaan 

disertasi saya merupakan pembahasan yang berbeda sebagai penelitian yang 

memberi tambahan informasi perihal TLT dalam aspek retorika dan representasi. 

Filkins, memberikan pujian pada Wright dalam penulisan narasinya sebagai narasi 

yang mudah dipahami. Dalam disertasi ini digali aspek strategi narasi yang 

digunakan sebagai apologi dalam representasi Al Qaeda. Pengelompokannya 

sebagai karya jurnalisme sastrawi yang ditulis berdasarkan wawancara lebih dari 

580 orang dan menggunakan lebih dari 200 sumber menjadi bagian yang baru dan 

berbeda dengan ulasan Filkins. Pemahaman terhadap kemanusiaan digali melalui 

strategi narasi yang disampaikan, dengan menunjukkan dan menganalisis suara-

suara yang diberikan pada tokoh, untuk menggali sisi batinnya. 

2.3. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order sebagai 

Informasi Argumentatif 
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Konsep “benturan peradaban” menjadi topik yang telah dibahas bahkan 

sebelum peristiwa 11 September 2001 dan terus diperbincangkan hingga saat ini. 

Dalam konsep Huntington, sumber utama konflik dunia baru tidak lagi didasarkan 

pada ideologi atau ekonomi, tetapi pada budaya. Perbedaan budaya akan 

mendominasi konflik politik global. Hal ini ditandai dengan kebencian dan sikap 

anti-Amerika yang terjadi dimana-mana, terutama di dunia Islam, sementara fobia 

Amerika terhadap Islam dan Muslim juga diwacanakan dengan gencar. Benturan 

antar peradaban Islam vs Barat khususnya AS yang menjadi salah satu ramalan 

utama Huntington. 

Gagasan benturan peradaban yang dipopulerkan Huntington itu diperoleh 

dari Bernard Lewis, seorang intelektual dan akademisi berpengaruh dalam studi 

Islam dan Timur Tengah di AS, di Universitas Princeton, New Jersey. Bernard 

Lewis menggunakan istilah benturan peradaban dalam penutup artikelnya 

berjudul “The Roots of Muslim Rage”, yang terbit di Journal Atlantic Monthly 

bulan September 1990. (The Atlantic Journal, September 1990. http://www. 

theatlantic.com/doc/199009/muslim-rage.)  

Gambaran-gambaran stereotip mengarah pada pendefinisian identitas yang 

kukuh dan stabil. Pendefinisian semacam ini mereduksi keberagaman internal 

dalam kategori peradaban itu sendiri, dan juga mengabaikan jangkauan serta 

pengaruh interaksi baik secara intelektual maupun material yang melintas batas-

batas regional dari apa yang disebut sebagai peradaban itu. 

Huntington terpengaruh pula oleh pemikiran Arnold J. Toynbee (1987), 

yang membagi dunia menjadi Barat dan Timur, terutama kemungkinan 

bangkitnya peradaban Islam yang solid. Pembagian peradaban menurut 

Huntington adalah: 1. Barat, 2. Islam, semua negara berbau Islam 3. Orthodox, 

penganut Kristen Orthodox, 4. Hindu, 5. Sino: rumpun Cina, termasuk Cina 

Diaspora, Korea, Vietnam, Singapura dan negara-negara lain yang mayoritas 

merupakan etnik Cina, 6. Jepang, 7. Afrika, 8. Budha: Thailand, Myanmar, Laos, 

Tibet, 9. Amerika Latin: Katholik yang sinkretik dengan kepercayaan lokal, 

terutama animisme dinamisme, 10. Peradaban khas, seperti Israel dan Caribia. 
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Huntington mengarahkan Barat untuk memberikan perhatian khusus kepada 

Islam. Menurutnya, di antara berbagai peradaban besar yang masih berpengaruh 

hingga kini hanyalah Islam yang berpotensi besar menguncang peradaban Barat, 

sebagaimana dibuktikan dalam sejarah. Tahun 1996, serangan AS ke Afghanistan 

dan Irak. Proyek besar-besaran AS untuk menjadikan agenda 'perang melawan 

terorisme' sebagai agenda utama dalam politik internasional terbukti kemudian 

lebih diarahkan untuk mengejar apa yang mereka sebut sebagai "teroris Islam", 

yang mereka nilai membahayakan kepentingan Barat, dan AS khususnya. 

Perkembangan politik internasional kemudian seperti bergerak menuju tesis 

benturan peradaban yang dipopulerkan oleh Huntington. Dunia diseret untuk 

terbelah menjadi dua kutub utama: Barat dan Islam. Barat dicitrakan sebagai 

pemburu teroris, sedangkan Islam adalah teroris atau yang proteroris.  

Seperti dikatakan Huntington, harus dibedakan antara Islam militan dengan 

Islam secara umum. Islam militan adalah ancaman nyata terhadap Barat. Ia 

mengatakan Islam militan merupakan ancaman nyata bagi Barat melalui para 

teroris dan negara-negara yang sedang berusaha mengembangkan persenjataan 

nuklir, serta cara-cara lainnya. Politik global masa kini adalah zaman perang 

terhadap Muslim meneguhkan kembali tesis lamanya (Clash of Civilizations). Ia 

menekankan bahwa konflik antara Islam dan Kristen, baik Kristen Ortodoks 

maupun Kristen Barat, adalah konflik yang sebenarnya. Adapun konflik antara 

Kapitalis dan Marxis hanyalah konflik yang sesaat dan bersifat dangkal. (hal. 29)  

Menurut Huntington konflik besar yang terjadi pada abad 20 adalah konflik 

antara Muslim dengan non-Muslim. Karena itu, kata Huntington, Eropa, dan AS 

perlu menerapkan strategi bersama untuk menghadapi ancaman-ancaman terhadap 

masyarakat dan keamanan mereka dari militan Islam. Ia menekankan perlunya 

dilakukan preemptive-strike (serangan dini) terhadap ancaman dari kaum militan 

Islam itu. (Doyle, 2008, hal. 34)  

Pengaruh wacana TCC terlihat dari doktrin serangan dini ini tampak 

bagaimana pola pikir 'bahaya Islam' yang dikembangkan ilmuwan (sekaligus 

penasihat politik Barat) seperti Huntington dianggap berjalan cukup efektif. 

Dengan doktrin itu, AS dapat melakukan berbagai serangan ke sasaran langsung, 
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yang dikehendaki, meskipun tanpa melalui persetujuan atau mandat PBB. Pola 

pikir Huntington, bahwa Islam lebih berbahaya daripada komunis juga tampak 

mewarnai kebijakan politik dan militer AS. AS lebih serius menghadapi ancaman 

Osama bin Laden daripada Uni Soviet. Untuk menghadapi negara adidaya Uni 

Soviet yang memiliki kekuatan persenjataan hebat AS hanya menggunakan 

kebijakan 'containtment' dan 'deterrence', sedangkan untuk menghadapi militan 

Islam AS harus menggunakan strategi 'preemptive strike’.(Mueller et al., 2006, 

hal.13)   

Di sini tampak bahwa ancaman Islam telah dimitoskan oleh para ilmuwan, 

seperti Huntington, sehingga gejala paranoid terhadap Islam tampak dalam 

berbagai kebijakan negara-negara Barat. Sikap islamofobia merebak dengan 

mudah di kalangan masyarakat Barat. Pasca peristiwa 11 September 2001 

memunculkan asumsi Islam militan sebagai musuh utama Barat digunakan untuk 

melegitimasi berbagai kebijakan politik dan militer AS dan negara-negara Barat 

lainnya, yang pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan-kepentingan politik, 

bisnis, ekonomi, dengan menggunakan jargon-jargon demokrasi, liberalisasi, dan 

hak asasi manusia.  

Dalam bukunya The Clash of Civilizations, Huntington (1992) 

menguraikan beberapa faktor yang telah dan akan meningkatkan panasnya konflik 

antara Islam dan Barat, didukung dengan kenyataan pertumbuhan penduduk 

Muslim yang cepat di negara-negara Muslim dan memunculkan pengangguran 

dalam jumlah besar sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kaum 

muda Muslim. Kebangkitan Islam telah memberikan keyakinan baru kepada kaum 

Muslim akan keistimewaan dan keluhuran nilai dan peradaban Islam dibanding 

nilai dan peradaban Barat. Barat berusaha mengglobalkan nilai dan institusinya, 

untuk menjaga superioritas militer dan ekonominya, serta turut campur dalam 

konflik di dunia Muslim. Hal ini memicu kemarahan di antara kaum Muslim. 

Runtuhnya komunisme telah menggeser musuh bersama di antara Islam dan 

Barat, dan keduanya merasa sebagai ancaman utama bagi yang lain. Faktor lainya, 

yaitu meningkatnya interaksi antara Muslim dan Barat telah mendorong kesadaran 

akan identitas mereka dan bahwa mereka berbeda dengan yang lain. (hal. 202) 
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Cara pandang Huntington membuat dunia Barat sensitif melihat 

perkembangan dunia Islam dalam berbagai bidang. Sikap Barat lebih mencurigai 

program nuklir dan senjata-senjata berat di dunia Islam, dibandingkan dengan isu 

nuklir di negara Yahudi atau komunis. Bernard Lewis dalam TCC (1996) 

memberikan pandangan bahwa Islam merupakan alternatif musuh utama Barat, 

setelah komunis. (hal.38)  

 Dalam TLT, melalui penggambaran tokoh-tokohnya, Islam ditampilkan 

sangat problematis sehingga di satu sisi terdapat hal-hal yang mengukuhkan 

stereotip Islam seperti yang terdapat dalam buku-buku di atas, tetapi sisi lain 

terdapat pula hal-hal yang menggoyahkan stereotip tersebut. Oleh karena itu 

masalah stereotip yang tercipta di dua belah pihak ini akan dikaji lebih lanjut. 

Dalam kajian ini akan ditunjukkan pula bahwa representasi yang 

disampaikan dalam narasi TLT, lebih cenderung menolak konsep clash of 

civilizations dengan memperlihatkan problematisnya persoalan konflik antara 

Islam dan Barat khususnya yang juga dipengaruhi oleh kompleksnya persoalan 

individu-individu yang ditampilkan dalam teks. 

Apabila TCC mengemukakan tentang benturan peradaban, TLT lebih 

mengetengahkan benturan identitas di dalam peradaban itu sendiri. TLT 

mengetengahkan kompleksitas dalam peradaban itu sendiri, yang memungkinkan 

benturan terjadi satu dengan yang lainnya. 

Tesis Huntington tentang “Benturan Peradaban” yang seolah-olah 

dikuatkan dengan peristiwa 9/11, dan dalam TLT pernyataan tersebut tampaknya 

dapat dipertanyakan kembali, karena motif-motif pelaku peristiwa terkait dengan 

persoalan individual para tokohnya. Karya TLT menggugat konsep yang 

disampaikan oleh Huntington. 

TLT merupakan karya narasi sejarah yang penyampaiannya menyerupai 

sebuah novel. Terdapat tokoh-tokoh penting pelaku sejarah yang oleh narator, 

tokoh-tokoh tersebut digambarkan dengan ciri-ciri yang berhubungan dengan 

kepribadian mereka, yang berupa keterangan psikologis dan sosial, serta sikap 

mereka (tingkah laku, tindakan). Untuk memberi petunjuk tentang tokoh, 

dikemukakan ciri-ciri dan tanda-tanda yang khas. Hal ini ditampilkan dalam ciri-
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ciri fisik, moral, dan sosial. Dalam TLT pengarang sangat memperhatikan detil 

untuk meyakinkan adanya keutuhan tokoh dan memberikan alasan-alasan atas 

tindakan-tindakannya. Dalam hal ini, tokoh tampak tidak hanya sebagai suara 

pengarangnya, tetapi ditampilkan dengan segala kompleksitasnya untuk 

ditafsirkan oleh pembaca. 

  

2.4. Apologia 

Apologi berasal dari bahasa Yunani dengan arti “berbicara dengan rendah 

hati”.  Apologia dalam bahasa Yunani pun berarti pembelaan dari dirinya sendiri 

untuk kejadian yang menimpa dirinya sendiri, seperti yang dilakukan Socrates 

yang melakukan pembicaraan secara formal terhadap dirinya sendiri. Tetapi, 

pembelaan diri Socrates tersebut ditulis oleh Plato. Maka, pembelan diri Socrates 

tersebut dilakukan Plato untuk membela Socrates. Kata “apologia” menjadi abadi 

dan menyebar ke Roma dan Inggris setelah digunakan Plato sebagai judul naskah 

drama sejarah karya pertamanya. (Edward, 1998) 

Socrates di dalam drama “apologia” ditempatkan sebagai tokoh utama. 

Tokoh ini direpresentasikan sebagai korban konstelasi kelas aristokrat  dan kaum 

sophis. Kelas aristokrat merasa terganggu karena kalah popularitas oleh Socrates. 

Sophis dipermalukan Socrates karena diungkap keterbatasan pengetahuan mereka 

di hadapan generasi muda. Kemudian kelas Aristokrat dan kaum sophis 

merepresentasikan kepada warga polis bahwa Socrates adalah tokoh yang telah 

mengganggu ketentraman di Athena dan merusak generasi muda polis Athena.  

Konstelasi kelas dan kaum sophis berhasil mempengaruhi masyarakat polis 

Athena agar Socrates dihukum mati. Maka, tokoh Socrates dihukum mati.  Di 

dalam teks apologia ini diperlihatkan bahwa bukan Socrates yang bersalah 

melainkan kelas Aristokrat dan kaum Sophis. (Edward, 1998) 

 Socrates memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Murid-murid Socrates 

memaksa gurunya untuk melarikan diri. Akan tetapi Socrates menolak ajakan 

tersebut. Memang ia sudah menjadi korban aspek buruk dari sistem demokrasi 

polis Athena, tetapi sistem demokrasi tetap lebih baik daripada sistem kerajaan 

(baca totaliter). Maka, ia harus tetap menghargai keputusan lembaga peradilan 
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polis Athena. Ia harus tetap mematuhi vonis hukum mati walaupun itu 

menyakitkan. Sebagai apologia terhadap Socrates teks ini merepresentasikan 

Socrates sebagai orang patuh (baik) terhadap polis. Sebagai apologia terhadap 

polis Athena teks ini merepresentasikan bahwa polis Athena lebih baik daripada 

sistem kerajaan di negara lain. (Edward, 1998)  

  

2.5. Retorika dalam Naratologi 

Naratologi berasal dari kata narratio dan logos (bahasa Latin). Narratio 

berarti cerita, perkataan, kisah, hikayat; logos berarti ilmu. Naratologi juga disebut 

teori wacana (teks) naratif. Baik naratologi maupun teori wacana (teks) naratif 

diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan. Naratologi 

berkembang atas dasar analogi linguistik, seperti model sintaksis, sebagaimana 

hubungan antara subjek, predikat, dan objek penderita. Konsep-konsep yang 

berkaitan dengan narasi dan narator, demikian juga dengan wacana dan teks, 

berbeda-beda sesuai dengan para penggagasnya. Narasi baik sebagai cerita 

maupun penceritaan didefinisikan sebagai representasi paling sedikit dua 

peristiwa faktual atau fiksional dalam urutan waktu.  

Shlomith Rimmon Kenan (2005) menjelaskan bahwa wacana naratif 

meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Meskipun demikian ia hanya 

mencurahkan perhatiannya pada wacana naratif fiksi. Oleh karena itulah, ia 

mendefinisikan fiksi naratif sebagai urutan peristiwa fiksional. Berbeda dengan 

narasi lain, seperti film, tari, dan pantomim, narasi fiksi dengan demikian 

mensyaratkan: a. proses komunikasi, proses naratif sebagai pesan yang 

ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima, b. struktur verbal medium yang 

digunakan untuk mentransmisikan pesan. Atas dasar pemahaman Genette, 

Rimmon Kenan membedakannya menjadi story, text, dan narration. Story 

menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang direkonstruksikan dalam susunan 

kronologi, bersama para pelaku dalam peristiwa tersebut. Apabila story 

merupakan urutan kejadian, teks adalah wacana yang diucapkan maupun ditulis, 

apa yang dibaca. Dalam hubungan ini jelas peristiwa tidak kronologis, dan 

keseluruhan narasi berada dalam perspektif fokalisasi. Narasi adalah tindak atau 
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proses produksi, yang mengimplikasikan seseorang, baik sebagai fakta maupun 

fiksi yang mengucapkan atau menulis wacana. Dalam fiksi tersebut narator, sama 

dengan Gennette, studi yang relevan adalah teks, sebab teks didefinisikan oleh 

kedua unsur yang lain. Tanpa diucapkan, tanpa ditulis atau dinarasikan, tanpa ada 

isi dan tanpa diproduksi maka tidak ada teks, jadi cerita dan narasi dianggap 

sebagai metonimi teks. 

Cerita dan penceritaan, sebagai dikotomi antara fabula dan sjuzet 

dibicarakan secara serius dalam formalisme. Perbedaan tersebut juga mewarnai 

periode strukturalisme. Perbedaan pendapat mengenai unsur-unsur karya sastra 

yang lain, seperti tema, penokohan, latar, sudut pandang, dan sebagainya. 

Sebagian besar diakibatkan oleh perbedaan pemahaman mengenai hakikat cerita 

dan penceritaan. Kelompok postrukturalisme mulai meragukan adanya makna 

yang pasti. Hubungan hakiki antara fabula denga sjuzet, yang diduga merupakan 

manifestasi kecenderungan sebagaimana diindikasikan dalam oposisi biner, 

sebagai subjek dan objek harus ada makna yang baru. Hubungan diadik 

diperbaharui menjadi triadik. Pembicaraan ini memerlukan perhatian secara 

khusus, di satu pihak sesuai dengan tujuan buku ini untuk memberikan perhatian 

pada wacana naratif, di pihak lain sebagai akibat perkembangan visi sastra 

kontemporer dengan hakikat multidisiplin. (Rimmon-Kenan, 2005) 

Dalam analisis diskursif yang termasuk dalam wilayah pascastruktural, 

analisis naratif merupakan bagian ideologi. Cerita dan penceritaan dimanfaatkan 

untuk melegitimasikan kekuatan dan kekuasaan bagi mereka yang memilikinya. 

Revolusi, restorasi, dan afirmasi terhadap kelompok tertentu tidak semata-mata 

dilakukan melalui kekuatan fisik, politik, dan ekonomi, tetapi juga melalui kata-

kata, semboyan, dan wacana. Pada paham pascastruktural, naratologi tidak 

membatasi diri pada teks sastra saja melainkan keseluruhan teks sebagai rekaman 

aktivitas manusia, sehingga kajiannya bersifat interdisipliner. Aktivitas 

kebudayaan pun sesungguhnya adalah teks yang dengan sendirinya dapat 

dianalisis sesuai dengan ciri-ciri teks.  

Retorika di zaman Yunani Kuno, oleh kaum sophie diajarkan kepada 

orang-orang awam, pengacara, serta para politisi. Retorika ajaran kaum sophie 
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menitik beratkan pada cara penyampaian agar pendengar terpengaruh ucapan 

pembicara, bukan pada isi yang dibicarakan. Plato menyindir kaum sophie  karena 

menurutnya retorika yang diajarkan kaum sophie  miskin teori.  

Aristoteles (2007), murid Plato, berpendapat bahwa retorika itu sendiri 

sebenarnya bersifat netral. Memang retorika bisa digunakan sebagai sarana untuk 

menyampaikan tujuan yang mulia atau hanya menyebarkan dusta belaka. 

Aristoteles berpendapat moralitas adalah yang paling utama dalam retorika. Akan 

tetapi dia juga menyatakan bahwa retorika adalah seni. Retorika yang sukses 

adalah yang mampu memenuhi dua unsur, yaitu kebijaksanaan (wisdom) dan 

kemampuan dalam mengolah kata-kata (eloquence). 

Menurut Aristoteles (2007), fungsi retorika sebagai komunikasi 

‘persuasif’ dan kualitas persuasi dalam retorika bergantung kepada tiga aspek 

pembuktian, yaitu logika (logos), etika (ethos), dan emosional (pathos). 

Pembuktian logika berangkat dari argumentasi pembicara atau orator itu sendiri, 

pembuktian etis dilihat dari bagaimana karakter dari orator terungkap melalui 

pesan-pesan yang disampaikannya dalam orasi, dan pembuktian emosional dapat 

dirasakan dari bagaimana transmisi perasaan dari orator mampu tersampaikan 

kepada khalayaknya.  

Retorika menurut Herrick (2001) adalah ilmu yang mengajarkan orang 

tentang keterampilan menemukan sarana persuasif yang objektif dari suatu kasus, 

studi yang mempelajari kesalahpahaman, penemuan saran, dan pengobatannya. 

Tujuan retorika adalah persuasi, yang dimaksudkan dalam persuasi adalah 

yakinnya pendengar akan kebenaran gagasan yang dibicarakan oleh pembicara 

atau penutur. Tujuan retorika adalah membina saling pengertian yang 

mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan 

bermasyarakat lewat kegiatan bertutur. Fungsi retorika membimbing penutur 

mengambil keputusan yang tepat. memahami masalah kejiwaan manusia pada 

umumnya dan kejiwaan pembaca, menemukan ulasan yang baik, 

mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang 

masuk akal.  
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Dari prinsip-prinsip tersebut di atas Herrick (2001) menyatakan bahwa 

retorika memiliki karakteristik sebagai berikut: terencana, disesuaikan menurut 

siapa pembaca atau pendengarnya, dibentuk oleh motif manusia, merupakan 

respon pada situasi tertentu, dan terdapat aspek persuasi. Dengan karakteristik 

yang sedemikian rupa Herrick meyakini bahwa retorika memiliki fungsi-fungsi 

sosial yang ada dalam sebuah masyarakat yang demokratis, karena menurutnya 

retorika mampu untuk: membantu advokasi, menguji sebuah gagasan, meberi 

kekuatan, menemukan fakta-fakta, membentuk pengetahuan, membangun 

komunitas. Salah atau cara yang paling efektif untuk membangkitkan respon 

massa adalah dengan menggunakan pilihan kata/frase yang tepat. Beberapa tipe 

pilihan yang bisa dipakai untuk membangkitkan massa adalah: 1. labeling: adalah 

lawan dari eufemisme. Artinya, menggunakan istilah-istilah yang dianggap tegas 

secara ofensif untuk menggantikan istilah-istilah yang tidak/kurang ofensif. 2. 

puffery: berasal dari kata puff, yang artinya meniup-niupkan atau membesar-

besarkan. 3. metafora: menerangkan sesuatu yang tidak dikenal dengan 

mengidentifikasikannya dengan sesuatu. yang lebih langsung, jelas dan lebih 

dikenal. (hal.16) 

Aspek di atas akan dilihat dalam teks TLT untuk menunjukkan bahwa 

pengarang menggunakan aspek retorika dalam penulisan narasinya. Melalui close 

reading akan dilihat bagaimana teks dengan gaya retorika memberikan persuasi 

kepada audience melalui berbagai aspek karya dan peristiwa yang ditampilkan.  

 

2.6. Jurnalisme Sastrawi 

Jurnalisme sastrawi berkembang di AS sekitar tahun 1962, yang 

ditemukan oleh Thomas Kenney Wolfe dalam karya Gay Talase. Gaya ini 

merupakan reportase berita dalam bentuk karangan naratif yang didramatisir oleh 

penulis untuk mengundang empati pembaca. Penulisan jurnalistik semacam ini 

tidak semata-mata menghadirkan karangan eksposisi yang berupa kalimat-kalimat 

tunggal atau fakta, tetapi penulisan jurnalistik yang lebih cair dan emosional 

karena ditulis dengan gaya naratif deskriptif, seperti sebuah novel, dengan tidak 
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mengesampingkan fakta yang sesungguhnya. (Harsono & Budi Setyono (Ed.), 

2008) 

 Jika tulisan jurnalisik biasa dibatasi dengan unsur who, where, when, why, 

dan how, dengan bahasa eksposisi yang kaku, hal tersebut tidak demikian dalam 

jurnalisme sastrawi. Terdapat empat kategori penulisan jurnalistik, 1) advocacy 

journalism, mengembangkan tulisan jurnalistik untuk mengambangkan opini 

publik dengan penekanan objektivitas untuk mewujudkan fungsi penjaga moral. 

2) alternative journalism, memetakan upaya jurnalisme dengan mengkhususkan 

target pembaca. 3) precision journalism, menggunakan metode ilmiah oleh dunia 

akademis ke dalam pencarian berita. 4) literary journalism, membuat berita 

dengan sejenis kreasi sastra yang dikemas dengan gaya baru dalam penulisan 

nonfiksi seperti sebuah novel, dengan gaya jurnalistik berdasarkan fakta. 

 Terdapat beberapa hal yang berbeda dalam penulisan jurnalisme sastrawi 

untuk membuat tulisan lebih akrab dengan pembaca. Mengamati seluruh suasana, 

dengan mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang terjadi 

dalam berita. Meluaskan dialog, dengan memberi sedikit narasi singkat dalam 

dialog-dialog antartokoh dalam berita dengan tidak menambahkan sesuatu dari 

fakta yang sebenarnya. Menggunakan sudut pandang orang ketiga, agar pembaca 

merasa lebih akrab dengan tulisan sehingga terjalin hubungan emosional secara 

tidak langsung atara pembaca dan penulis berita. Mencari monolog interior, yang 

berfungsi untuk mendramatisir keadaan dengan fakta yang sesungguhnya dengan 

tidak melebih-lebihkan. (Harsono & Budi Setyono (Ed.), 2008) 

 Terdapat elemen dalam penyusunan jurnalisme sastrawi, yaitu, 

penyusunan adegan, berdasarkan fakta yang sesungguhnya, dengan alur yang 

kronologis, yang berdasar pada hubungan kausalitas, setiap peristiwa. Setiap reka 

adegan dibuat sedikit sentimental agar pembaca larut dan berempati pada cerita 

yang ada. Penyusunan dialog harus berdasarkan pada yang terjadi di lapangan dan 

tidak ditambah-tambahkan atau dikurangi. Dengan dialog diharapkan akan 

terbangun watak setiap tokoh dalam sebuah peristiwa sehingga pembaca dapat 

menimbulkan sendiri setiap karakter yang ada di sana. Penyusunan sudut pandang 

penting dalam penulisan jurnalisme sastrawi. Sudut pandang orang ketiga mutlak 
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diperlukan karena si pencari berita seolah terlibat dalam semua peristiwa dan 

melaporkan kepada pembaca tentang yang terjadi. Bisa saja si pelapor itu menjadi 

tokoh utama dalam penulisannya agar bisa lebih akrab dengan pembaca. Mencatat 

detil, dengan melakukan catatan secara terperinci berdasarkan peristiwa yang 

terjadi misalnya beserta adat, kebiasaan, latar waktu, latar tempat, latar suasana, 

karakter tokoh tergambarkan dengan baik. (Harsono & Budi Setyono (Ed.) (2008) 

 Sebuah karya dapat dikategorikan sebagai jurnalisme sastrawi menurut 

Farid Gaban (2008), yaitu, terdapat akurasi, penulisannya kredibel, adanya 

keterlibatan, menggiring reporter untuk menyajikan detil, yang termasuk dalam 

kunci untuk menggugah emosi pembaca. Unsur yang lain adalah struktur, yang 

mampu menghadirkan suasana, merancang irama, serta menciptakan impact yang 

kuat kepada pembaca. Unsur berikutnya adalah “suara” dalam arti posisi penulis 

dalam narasi tersebut, serta tanggungjawab penulis, harus mampu menghasilkan 

nilai pertanggungjawaban. Unsur simbolisme sebagai unsur keenam yang juga 

terkandung dalam jurnalisme sastra. Fakta yang kecil maupun besar sengaja 

disusun karena berhubungan dengan makna yang lebih mendalam. 

 Aturan dalam jurnalisme sastra: adanya riset yang mendalam dan 

melibatkan diri dengan subjek. Saat melakukan reportase jurnalisme sastra 

memerlukan waktu cukup lama. Oleh karena itu, data yang dihasilkan lebih 

akurat, dan dalam. Para jurnalis harus lebih mendekatkan diri kepada sumber 

untuk memperoleh data seakurat mungkin. Para jurnalis pun harus memiliki 

kepekaan tinggi berkaitan dengan perilaku sumber. Jurnalis harus bersikap jujur 

kepada pembaca dan juga sumber berita. Pembaca bisa dikatakan sebagai hakim 

yang tidak boleh dibohongi oleh penulis, oleh sebab itu jurnalis wajib membina 

hubungan baik dengan pembaca maupun sumber berita. Penulis tidak dibenarkan 

dengan sengaja mencampur atau memperbaiki setiap adegan, mengagregasi 

karakter, memperbaiki kutipan, dan merusak keaslian materi liputanya. Sementara 

itu hubungan penulis dan sumber berita berkaitan dengan menjaga kepercayaan di 

antara keduanya. Penulis harus mmapu mendapat informasi asli berdasarkan 

perjanjian dengan narasumber.  
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 Aturan jurnalisme sastra yang ketiga, fokus terhadap peristiwa rutin. 

Untuk mempermudah penulis mendapatkan bahan, para penulis jurnalisme sastra 

ini biasa mencari bahan di lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi. Aturan jurnalisme 

sastra yang keempat, menyajikan tulisan yang akrab, informal dan manusiawi. 

Penulis harus mampu menulis secara akrab, tulus, ironis, keliru, penuh penilaian 

dan manusiwai, tetapi tetap bebas dari opini pribadi, karena tulisan yang disajikan 

kepada pembaca adalah sebuah fakta. Aturan jurnalisme yang kelima adalah gaya 

penulisan yang sederhana dan menarik. Tulisan sederhana dan menarik 

dibutuhkan untuk membuat pembaca tidak sekadar melihat namun juga ikut larut 

merasakan peristiwa. Aturan jurnalisme yang keenam adalah sudut pandang yang 

langsung menyapa pembaca, artinya penulis tidak memosisikan diri dengan statis. 

Aturan jurnalisme yang ketujuh adalah menyatukan narasi primer dan narasi 

simpangan artinya penulis menyatukan antara kisah utama dan kisah pendukung 

sehingga akan melengkapi laporan. (Harsono & Budi Setyono (Ed.) (2008) 

 Kerangka ini akan dilihat dalam teks TLT yang secara kasat mata memiliki 

beberapa elemen yang disebutkan dalam teknik penulisan jurnalisme sastrawi. 

Aspek-aspek naratif akan dianalisis untuk menunjukkan adanya unsur jurnalisme 

sastrawi, sebagai aspek artistik dalam karya TLT. 

 

2.7. Konsep Representasi dan Identitas 

Representasi merupakan isu yang kompleks. Dalam sebuah representasi, 

kita diharapkan untuk dapat melihat bagaimana dan oleh siapa suatu kenyataan itu 

direpresentasikan. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya kemungkinan bentuk-

bentuk representasi, seperti penyajian dalam bentuk stereotip, seksis, atau rasis. 

Hal lain yang perlu diperhatikan pula yaitu faktor apakah orang-orang yang 

berbicara itu merupakan representasi dari tokoh-tokoh yang mereka hadirkan. 

(hal. 199) 

Stuart Hall (1996) mengemukakan dua hal penting tentang masalah ini. 

Representasi, di satu pihak, merupakan cara untuk menggambarkan citraan-citraan 

sebuah kenyataan yang ada di luar alat representasi itu. Konsep tersebut 

berdasarkan pada teori representasi mimesis, yaitu anggapan bahwa sastra dan 
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produk budaya merupakan cermin realitas. Di lain pihak, istilah tersebut dapat 

pula berarti lain sama sekali dengan konsep representasi yang seakan tidak 

bermasalah. Dalam pandangan Hall, peristiwa, relasi, dan struktur mempunyai 

kondisi yang nyata, di luar lingkup diskursif. Jadi, cara-cara sesuatu 

terepresentasi, pola-pola, dan kekuasaan yang menata dalam suatu budaya juga 

memainkan peranan dalam membentuk kenyataan, bukan sekadar mencerminkan 

kenyataan. Hal ini menunjukkan keberadaan kebudayaan dan ideologi, serta 

skenario representasi, subjektivitas, identitas, politik yang menduduki posisi 

pembentuk dan bukan sekadar posisi pengungkap di dalam membangun 

kehidupan sosial dan politik. Meskipun demikian, hanya dalam wilayah 

diskursiflah pemaknaannya dilakukan. (hal. 443) 

Hall (1996) berpendapat bahwa representasi merupakan proses yang aktif 

dan kreatif sehingga sebuah representasi akan menimbulkan berbagai penafsiran 

dan bukan semata-mata refleksi realitas objektif. Hall berpendapat media seolah-

olah ingin mengutuhkan makna suatu ideologi dalam wacana, padahal makna 

akan selalu tidak utuh. Makna akan selalu berkaitan dengan budaya dan aspek 

kesejarahan orang yang memberi makna. Struktur ideologi berdasarkan kekuasaan 

dapat mempengaruhi penafsiran seseorang dan mengarahkan pada stereotip 

tertentu yang bisa saja bersifat manipulatif. Hall berpendapat sangatlah penting 

untuk “menginterogasi” teks, mempertanyakan stereotip untuk memunculkan 

sebuah pemaknaan yang kritis dan meluaskan cakrawala makna yang lebih luas, 

dengan demikian penafsiran kritis tersebut akan membawa pada makna-makna 

baru, pengetahuan baru, dan identitas baru.(hal. 100) 

Mengenai identitas, Stuart Hall berpendapat bahwa identitas budaya 

bukanlah sesuatu yang jelas dan tanpa masalah, karena identitas merupakan suatu 

produksi yang tidak pernah selesai, selalu dalam proses dan terbentuk dalam 

sebuah representasi. Representasi ini harus berada dalam proses yang terus 

menerus, bersifat personal dan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Identitas 

budaya merupakan persoalan bagaimana kita membentuk diri kita seperti yang 

dikatakan Hall sebagai 'becoming' dan 'being'.  Di sini jelas, bahwa identitas 

sangat bergantung pada bagaimana individu itu menjadikan identitas sebagai 
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sebuah posisi dan bukan esensi, sehingga ia dapat menjadi siapa saja di mana pun 

ia berada.  

Stuart Hall (1996) menolak definisi identitas budaya yang esensialis, yaitu 

konsep identitas budaya sebagai budaya kolektif yang dimiliki oleh setiap 

individu yang dapat dirasakan bersama melalui kesamaan sejarah dan asal-usul. 

Identitas budaya ini mencerminkan perjalanan sejarah dan kode-kode budaya yang 

dimiliki bersama yang menyatukan sekelompok orang sebagai satu bangsa dengan 

budaya aktual yang stabil dan tidak berubah. Pandangan esensialis mengenai ras 

dan agama merupakan konsep yang mengungkapkan suatu tipologi etnis atau 

agama yang dikarakteristikan sehingga akhirnya akan mengarah pada suatu 

penyetereotipan. 

Sen (2006) mengungkapkan kritik terhadap pendefinisian identitas yang 

kukuh dan stabil. Ia mengkritik pendirian Huntington mengenai benturan 

peradaban, yang berasumsi adanya konfrontasi antaragama. Pandangan teori ini 

dibangun dengan mengasumsikan keterpisahan identitas yang dominan dan 

kukuh. Hal ini dianggap mereduksi keberagaman internal dalam kategori 

peradaban itu sendiri, dan juga mengabaikan jangkauan serta pengaruh interaksi 

baik secara intelektual maupun material yang melintas batas-batas regional dari 

apa yang disebut sebagai peradaban itu. 

Kritik lainnya berkaitan dengan reduksionisme tentang afiliasi identitas 

tunggal. Ilusi tentang identitas tunggal sebenarnya jauh lebih memecah belah 

ketimbang beragamnya jenis-jenis klasifikasi yang mencirikan dunia tempat 

tinggal kita. Kategorisasi tunggal tanpa pilihan berdampak pada melemahnya daya 

dan nalar sosial politik kita. Nilai kemanusiaan kita dipertanyakan  ketika 

keragaman di antara kita ditempatkan ke dalam satu sistem kategori tunggal yang 

semena-mena. 

Anthony Giddens (2001)  menyebut fenomena fundamentalisme lahir dalam 

kaitannya dengan regangan proses globalisasi. Individualisme baru (new 

individualism) berkembang di era globalisasi berasosiasi dengan hadirnya kembali 

tradisi dan ritual. Tidak mengherankan bahkan kemudian globalisasi memicu 

lahirnya identitas baru yang memproduksi aneka kemungkinan dan identifikasi 
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posisi baru. Hal ini dapat mengakibatkan identitas lebih memiliki posisi, lebih 

politis, lebih beragam, menyatu, dan trans-historis.  

Menurut Sen (2006) Fundamentalisme religius merupakan konstruksi 

identitas di bawah identifikasi perilaku individu dan lembaga sosial kepada aturan 

yang diturunkan Tuhan, diinterpretasikan oleh otoritas keagamaan yang menjadi 

perantara hubungan Tuhan dan manusia. Hal ini yang oleh Sen dipandang 

membuahkan terjadinya reduksi dunia sebagai federasi keagamaan yang memicu 

berbagai konflik berbasis afiliasi tunggal keagamaan. 

Kajian atas realitas sosial sangat dimungkinkan terjadinya bias yang 

berujung pada kesalahan atau kegagalan dalam menginterpretasikan realitas 

sosial. Kritik Sen (2006) atas reduksi afiliasi tunggal sebagai pemampatan 

kemanusiaan kita yang memicu aksi berbagai aksi kekerasan kolektif adalah tepat. 

Ia juga mengkritik sikap berlebihan pemerintahan Barat dalam menyikapi 

terorisme global dan menyamakan sikap tersebut dengan para pendukung afiliasi 

tunggal. Meskipun demikian, perlu segera dirumuskan langkah komprehensif dan 

terencana untuk membangun tata peradaban dunia yang lebih adil. Terorisme yang 

berlindung di balik jubah identitas adalah juga respon ekstrim atas berbagai 

irasionalitas dunia modern yang  dianggap tidak adil, dan penuh intrik. (hal. 46) 
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BAB III 

REPRESENTASI AL QAEDA: STRATEGI NARATIF LAWRENCE 

WRIGHT  DALAM NARASI APOLOGI THE LOOMING TOWER: AL 

QAEDA AND THE ROAD TO 9/11 

 
3.1. TLT sebagai Narasi Apologi dengan Genre Jurnalisme Sastrawi 

Teks TLT mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk Pulitzer Prize 

untuk kategori nonfiction dan kategori yang lain sebagai narasi sejarah. Karya ini 

dianggap sebagai karya penting karena termasuk dalam bestseller dan mendapat 

begitu banyak respon pembaca. Karya ini memenuhi berbagai syarat dalam 

jurnalisme sastrawi. Representasi Al Qaeda ditulis secara naratif, dengan gaya 

sastra, melalui aspek tokoh, latar, adegan, dialog di antara para tokohnya, dan 

penggambaran suasana yang lebih hidup. Hanya melalui teknik jurnalisme 

sastrawi sisi batin tokoh dan empati pembaca dapat dibangun untuk memperkuat 

aspek apologi. Tokoh-tokoh diciptakan berdialog dan diberi “suara” sehingga 

jarak antara pembaca dan tokoh terasa lebih dekat. Tokoh Sayyid Qutb, Ayman al 

Zawahiri, dan Osama bin Laden direpresentasikan sebagai tokoh-tokoh dengan 

biografinya yang menjadi imaji realitas dalam teks tersebut. 

Teks menghadirkan beragam latar tempat dan waktu yang dipilih sebagai 

background cerita. Beberapa latar penting yang dihadirkan berkenaan dengan 

peristiwa 9/11 dan Al Qaeda di antaranya, Mesir, Amerika, Arab, Yaman, 

Afganistan, Israel dan beberapa negara di Afrika, seperti Sudan, Nairobi, Kenya, 

dan Tanzania,  yang terkait dengan latar belakang tokoh-tokoh pelaku cerita, 

terbentuknya gerakan-gerakan radikal, khususnya Al Qaeda dan situasi geopolitik 

yang melingkupinya. Pemilihan latar tempat, waktu, dan sosial budaya yang 

ditonjolkan memiliki dampak terhadap persepsi pembaca, kesan nyata yang 

ditimbulkan menciptakan jarak dekat antara pembaca dan teks, serta berdampak 

pada penghayatan pembaca. Penciptaan latar ini juga memberikan gambaran 

umum mengenai geopolitik Amerika maupun Timur Tengah yang menjadi tempat 

asal para tokoh organisasi Al Qaeda dan tokoh lainnya. Penggunaan aspek latar 

tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman menyeluruh kepada pembaca 
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tentang gambaran latar belakang munculnya berbagai persoalan dalam cerita serta 

latar belakang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh. 

TLT tidak menjadi teks yang dibatasi dengan unsur who, where, when, 

why, dan how, dengan bahasa eksposisi yang kaku, tetapi karya ini merupakan 

karya berteknik literary journalism, yang menampilkan berita dengan sejenis 

kreasi sastra yang dikemas dengan gaya baru dalam penulisan nonfiksi. Aspek-

aspek estetis kebahasaan terlihat dalam penyampaian ceritanya. Tulisan terasa 

lebih akrab dengan pembaca, karena adanya pengamatan suasana, dengan 

mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang terjadi dalam 

narasi yang disampaikan, meluaskan dialog, dengan memberi sedikit ulasan 

singkat dalam dialog-dialog antartokoh dengan mengolah fakta menjadi narasi 

yang memiliki nilai artistik. Teks TLT disampaikan dengan menggunakan sudut 

pandang orang ketiga, yang membuat pembaca merasa lebih akrab dengan tulisan 

sehingga terjalin hubungan emosional secara tidak langsung antara pembaca dan 

penulis berita.  

Melalui teknik jurnalisme sastrawi, TLT disusun melalui adegan yang 

disusun berdasarkan fakta, dengan alur campuran, yang berdasar pada hubungan 

kausalitas dalam rangkaian peristiwa-peristiwanya. Setiap reka adegan dibuat 

sedikit sentimental agar pembaca larut dan berempati pada cerita yang ada. 

Penyusunan dialog ditampilkan berdasarkan pada yang terjadi di lapangan 

berdasarkan catatan dan informasi narasumber. Dengan dialog-dialog yang 

ditampilkan, terbangun watak setiap tokoh dalam sebuah peristiwa sehingga 

pembaca dapat menyimpulkan karakter setiap tokoh yang dihadirkan dalam cerita. 

Sudut pandang orang ketiga digunakan dalam teks dengan posisi pengarang 

sebagai  pencari berita yang seolah-olah terlibat dalam semua peristiwa dan 

melaporkan kepada pembaca tentang yang terjadi. Narasumber menjadi tokoh-

tokoh dalam tulisannya sehingga cerita lebih akrab dengan pembaca dan narator 

menggambarkan detil berdasarkan peristiwa yang terjadi. 

TLT sebagai karya jurnalisme sastra menghadirkan dan fokus terhadap 

peristiwa sehari-hari. Penulis mendapatkan bahan di lokasi-lokasi yang bisa 

dikunjungi. Teks disajikan melalui tulisan yang akrab, informal, dan manusiawi, 
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gaya penulisan yang sederhana dan menarik. Dalam TLT, terdapat sudut pandang 

yang dinamis, yang terlihat dari representasi tokoh yang diberi "suara" pembaca 

seolah-olah disapa secara langsung, dan ia tidak memposisikan diri dengan statis. 

Dalam narasi tersebut dihadirkan narasi primer, dengan alur utama terjadinya 

peristiwa 9/11, dengan narasi sekunder, berbagai peristiwa yang ditulis dengan 

judul bab berbeda yang saling mendukung alur utama. 

Narasi TLT dituliskan sebagian ceritanya berisi kisah kehidupan 

serangkaian individu, yaitu tokoh Osama bin Laden, Ayman al Zawahiri dan 

Sayyid Qutb, yang tampaknya tidak berhubungan, dengan menggambarkan 

bagaimana Al-Qaeda muncul, dan mengapa peristiwa “11 September” terjadi. 

Dalam teks diuraikan mengapa Amerika Serikat diserang, merangkai peristiwa 

penting dalam proses yang menuju pada keinginan tokoh-tokoh Al-Qaeda untuk 

menyerang Amerika. Teks dikembangkan dalam bentuk argumentasi melalui 

teknik jurnalisme sastrawi yang memiliki efek pathos dan logos yang kuat.  

Unsur sastra yang kuat dalam teks ini, terlihat dari adanya aspek alur 

yang dibangun sedemikian rupa, dengan judul-judul yang simbolik, sehingga 

kesan artistiknya terasakan oleh pembaca. Dari judul yang di buat, The Looming 

Tower: Al Qaeda and The Road to 9/11 memperlihatkan alur yang dibangun 

menuju peristiwa 9/11. Teks ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama 

berfokus pada pengetahuan bagi pembaca tentang background asal-usul Islam 

militan dan Al-Qaeda. Tiga bab pertama adalah biografi tiga orang kunci: Sayyid 

Qutb, seorang Mesir yang menjadi inspirator tindakan berjihad dan kemudian 

dianggap sebagai martir dengan hukuman mati yang diterimanya tahun 1966, 

Ayman al Zawahiri,  seorang Mesir yang menjadi ketua organisasi Al Jihad yang 

kemudian bergabung menjadi organisasi Al-Qaeda bersama Osama bin Laden. 

Dalam bab ini, pembaca juga belajar tentang politik internal dua negara Timur 

Tengah yang paling penting terkait dengan sejarah terbentuknya Al-Qaeda, yaitu 

Mesir, Arab Saudi, dan Amerika. Wright menulis tentang kebijakan kedua 

pemerintah yang telah berkontribusi terhadap gerakan Islam radikal, yang 

membantu untuk para pembaca di Amerika berusaha untuk mendapatkan alasan 
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tentang mengapa Al-Qaeda sangat keras menentang Barat. Juga, bab tentang 

kehidupan di Mesir, Arab Saudi, Afganistan, dan Afrika.  

Aspek simbolik sudah muncul dalam judul narasi, yaitu, The Looming 

Tower: Al Qaeda and The Road to 9/11. Kata "the looming tower"  muncul dalam 

The Al Quran 4:78.14

Kata “looming” juga memiliki makna lain “threatening”, “intimidatory” 

yang berarti mengancam atau mengintimidasi. Kata “loom” bisa juga bermakna 

harfiah, muncul sebagai bentuk bayangan, dalam bentuk yang besar atau 

mengancam. Dalam konteks kalimat di atas terasa pula adanya nada ancaman saat 

kalimat tersebut diucapkan oleh tokoh Osama bin Laden. Apabila dilihat dalam 

konteks keseluruhan cerita frase The Looming Tower: Al Qaeda and The Road to 

9/11 memperlihatkan adanya penguraian sebab terjadinya peristiwa 9/11, dan hal 

tersebut penting dijelaskan untuk mencegah kejadian yang sama di masa depan. 

 Dalam teks TLT, Osama bin Laden, pada saat pesta 

perkawinan sebelum penyerangan 9/11, mengutip larik tersebut dan 

mengulangnya tiga kali "Wherever you are, death will find you, even in the 

looming tower" (Wright, 2006, hal. 350) Kalimat tersebut memiliki makna yang 

bisa ditafsirkan secara beragam. Kata “looming tower” yang bermakna “menara 

menjulang” yang bisa dianalogikan dengan menara WTC, yang menjulang dan 

kokoh, dan dapat dianggap sebagai sebuah simbol kekuatan dan kekuasaan. 

Ungkapan tersebut merupakan sebuah alusi yang mengacu pada teks The Al 

Quran dan menganalogikan serangan 9/11 sebagai sang “maut” yang dapat 

menemukan seseorang di mana saja dan kapan saja bahkan di tempat yang tinggi 

dan dalam benteng yang kokoh sekalipun. Ungkapan yang disampaikan Osama 

bin Laden merupakan padahan (foreshadowing) akan terjadinya peristiwa 

pengeboman terhadap gedung (menara) WTC.  

                                                           
14 Wherever you may be, death will overtake you, even if you should be within towers of lofty 
construction. But if good comes to them, they say, "This is from Allah "; and if evil befalls them, 
they say, "This is from you." Say, "All [things] are from Allah ." So what is [the matter] with those 
people that they can hardly understand any statement? Di mana saja kamu berada, kematian akan 
mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka 
memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau mereka ditimpa 
sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: 
“Semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-
hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? (The Al Quran 4:78) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Qur%27an�
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/004-qmt.php#004.078�
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Terdapat makna kecemasan, akan ancaman radikalisme tetapi semua itu diurai 

dalam teks sehingga persoalan yang menjadi penyebabnya dibongkar untuk 

dipahami sehingga tidak terulang.  

Dalam teks disampaikan pencitraan tiga tokoh penting dalam munculnya 

organisasi dan ideologi Al Qaeda. Setelah merepresentasikan tiga tokoh, cerita 

bergeser ke dalam gambaran yang lebih besar, dengan dua bab di Arab Saudi 

(yang pertama peran keluarga Osama bin Laden di Arab dan struktur politik dan 

sosial dalam kerajaan Arab Saudi, konflik Afghanistan-Uni Soviet, gerakan jihad 

yang berbasis di perbatasan Afghanistan dan Pakistan, kemudian menyebar 

tentang jihad di seluruh dunia. Pada titik ini, terlihat fondasi (paparan) yang kuat 

sehingga ketika ia mulai membahas serangan Al-Qaeda, pembaca dapat 

menempatkannya dalam konteks. Sepanjang bab, pembaca disuguhi berbagai 

peristiwa kehidupan, deskripsi perjalanan, kehidupan sehari-hari dan persoalan 

politik terutama di Mesir dan Arab Saudi. Alur berikutnya, berubah, teks 

membahas tentang Amerika dan menghabiskan satu bab membahas badan 

intelijen Amerika, terutama CIA dan FBI, dan upaya awal mereka untuk 

menanggapi gerakan yang mereka sebut “jihadist”. Bagian ini diakhiri dengan 

sebuah bab tentang kehidupan bin Laden di Sudan. 

Informasi mendalam tentang bagian pertama memungkinkan pembaca 

untuk mengikuti alur teks yang menggambarkan kekuatan Al-Qaeda ditampilkan 

pada awalnya tumbuh dengan tujuan mulia, berjuang di Afganistan. Teks ini 

membantu pembaca memahami Al Qaeda, merepresentasikan tokoh-tokoh kunci 

di balik organisasi tersebut,  motivasi individu yang beragam melatarbelakangi 

sikap keras mereka terhadap dunia luar, kegagalan sistem intelejen Amerika 

mengantisipasi serangan terhadap Amerika, dan suasana negara Timur Tengah. 

TLT memperluas dan memperdalam pengetahuan pembaca tentang peristiwa dan 

alur menuju peristiwa 9/11.  

Narasi ini terdiri atas dua puluh bab. Judul yang dibuat dalam setiap bab 

dapat memunculkan berbagai penafsiran. Judul-judul tersebut menyaran pada 

simbol dan metaphor tertentu serta beberapa majas di antaranya yang dominan, 

alusi serta unsur intertekstualitas yang kuat. Judul-judul yang digunakan oleh 
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pengarang menunjukkan aspek sastrawi melalui majas seperti simbol, alusi,  dan 

metafora dalam makna judul-judulnya. Cara menampilkan judul-judul ini 

menambah aspek artistik dalam karyanya. Selain itu beberapa judul bab di atas, 

seperti “The Martyr”15, “Paradise”, “Paradise Lost”16, “Revelation”17

Pembagian atas bab ini memiliki fungsi untuk menandai perubahan adegan 

atau pergeseran fokus ke karakter dan peristiwa tertentu. Bab baru akan membuat 

lebih mudah bagi pembaca untuk menyesuaikan diri dengan untai plot yang 

berbeda. Dalam setiap bab disoroti tokoh-tokoh tertentu dan peristiwa penting 

yang dialaminya. Teks tidak disusun secara kronologis sepenuhnya, tetapi 

, memiliki 

makna-makna yang lebih dikenal dan berasal dari dunia Barat dengan tradisi 

kekristenan yang kemudian digunakan pula dalam tradisi Islam. 

                                                           
15 Kata martir berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu (martur), yang berarti "saksi" atau 
"orang yang memberikan kesaksian". Pada awal Kekaisaran Romawi, kota-kota independen di 
Asia Kecil berusaha memberikan penghargaan para pendukungnya atas bantuan yang mereka 
berikan. Untuk lebih meningkatkan dukungan dengan memberikan penghormatan secara terbuka, 
kepada para penguasa Roma itu diberikan gelar kehormatan yang dibacakan di tempat-tempat 
umum di hadapan orang yang berkumpul. Pujian seperti itu biasanya dirujuk dalam piagam-
piagam sebagai marturiai. Orang Kristen mengambil ungkapan "martir" atau "syahid" ini dalam 
"kesaksian" untuk tindakan, penderitaan dan pengorbanan diri dari mereka yang teraniaya. 
Syuhada adalah istilah dalam bahasa Arab untuk seorang martir, atau seseorang yang meninggal 
dalam perjuangan demi keyakinan atau imannya. Dalam Islam syuhada diartikan sebagai orang 
yang meninggal dalam membela agama Islam. Syuhada juga berarti orang-orang yang bersaksi. 
(Shihab, 2006, hal. 346) Istilah martir juga dikenal dalam tradisi Islam Syiah yang mengacu 
pada peristiwa pembunuhan Hussein ibn Ali yang terbunuh dalam peristiwa perang 
dengan Yazid I dari Bani Umayyah di Karbala. Kemartiran Hussein diperingati dalam tradisi 
Syiah sebagai hari Raya Ashura. (www.mec.utah.edu/outreach) 

16 "Paradise Lost" karya John Milton bercerita tentang perang di surga antara malaikat Michael dan 
Lucifer. Film ini akan memperlihatkan tentang surga, neraka dan bumi saat Lucifer dan 
pengikutnya memberontak terhadap Tuhan yang gagal dan berlanjut menggoda Adam dan Hawa 
sehingga diusir dari Taman Eden/Firdaus. (Milton, 2004) Dalam TLT alusi tersebut dapat mengacu 
pada tokoh Osama yang kehilangan “surga” di Arab Saudi dan di Sudan. Keduanya adalah tempat 
Osama menghasilkan dana untuk keluarga dan organisasinya. 

17 Istilah revelation terdapat dalam Al Kitab mengandung arti wahyu, memberi wangsit, 
mengungkap, atau memberi inspirasi. Revelation, berarti wahyu, berasal dari bahasa Arab al-wahy 
yang memiliki beberapa arti, di antaranya; suara, tulisan isyarat, bisikan, paham dan juga api, 
dapat juga dimaknai bisikan  yang tersembunyi dan cepat. Dengan demikian, pengertian wahyu 
secara etimologis  adalah penyampaian sabda Tuhan kepada manusia pilihan-nya tanpa diketahui 
orang lain , agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pegangan hidup baik di 
dunia maupun di akhirat.  (Mavrodes, 1988, hal. 57) Dalam TLT isyarat atau tanda akan terjadinya 
peristiwa 9/11 sudah sebelum peristiwa, tetapi sikap meremehkan dan tidak sensitif AS 
mengabaikan isyarat tersebut. 
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ditekankan pada peristiwa dan sorotan pada tokoh tertentu. Alur campuran 

digunakan dalam representasi ini, ada bagian kronologis dan kilas balik. 

Melalui diksi yang digunakan, teks TLT ditujukan untuk pembaca 

Amerika, meskipun jangkauan peminat buku ini sangat besar. Jargon-jargon yang 

digunakan menunjukkan teks ini ditujukan pada pembaca Amerika khususnya, 

dan dunia umumnya untuk dapat memahami latar belakang tindakan terorisme 

atau radikalisme yang kerap terjadi. 

 

3.2. Aspek Apologia dalam Representasi Tokoh dan Retorika Pathos, Logos  

Teks TLT menampilkan tiga tokoh sentral yang memiliki peran penting 

dalam aspek apologi dan representasi Al Qaeda. Tokoh  tersebut adalah Sayyid 

Qutb, Osama bin Laden, dan Ayman al Zawahiri. Strategi naratif dalam 

representasi tokoh-tokoh Al Qaeda disampaikan sebagai cara untuk memberikan 

efek realitas dan pandangan dekat. Dengan menyampaikan tokoh menggunakan 

gaya sastra diharapkan memberikan kesan hidup dan tokoh memiliki posisi yang 

dekat pada pembaca. Dialog yang terjadi di antara tokoh-tokoh merupakan cara 

untuk menghidupkan keadaan dan situasi yang ingin diciptakan dan membangun 

empati. 

 Ketiga tokoh sentral direpresentasikan melalui tuturan narator, tokoh-

tokoh lain, dan dirinya sebagai tokoh. Mereka memiliki kesamaan ditampilkan 

dari sisi yang positif dan negatif dengan segala kompleksitasnya. Apabila 

diurutkan dalam perannya, tokoh Osama bin Laden ditampilkan sebagai tokoh 

yang paling disoroti kehidupannya (1380 kali penyebutan tokoh dalam berbagai 

peristiwa), yang kedua tokoh Ayman al Zawahiri (541 kali) dan berikutnya tokoh 

Sayyid Qutb (263 kali).  

Pengarang tersirat menyampaikan representasi tokoh-tokoh sebagai 

manusia biasa yang disoroti sisi lemahnya, menunjukkan adanya upaya  

meruntuhkan mitos Al Qaeda sebagai gerakan radikal yang mapan, dan ditakuti 

oleh dunia. Al Qaeda tidak seperti dalam mitos, dalam teks ini direpresentasikan 

terdiri dari anggota kelompoknya, yaitu tokoh-tokoh yang ditampilkan sebagai 

manusia biasa dengan segala aspek kemanusiaannya.  



68 

 

 

Universitas Indonesia 

 

Dalam menyampaikan narasinya, aspek pathos dan logos ditampilkan 

sangat menonjol dalam teks TLT. Retorika pathos terlihat dalam narasi yang 

bersifat membujuk dengan menarik emosi untuk meningkatkan dukungan 

terhadap argumen. Pathos bermakna penderitaan atau pengalaman, yang menarik 

imajinasi, perasaan, dan simpati penonton atau pembaca. 

Salah satu ciri kuatnya pathos dalam sebuah teks dapat ini dirasakan 

dengan adanya nuansa membangkitkan respon emosi dalam urusan keluarga, 

masyarakat, atau lingkungan. Melalui cerita yang disampaikan dalam narasi dan 

bahasa yang digunakan, tampak teks mengulas hal tersebut di atas. Aspek pathos 

ditampilkan melalui sorotan terhadap tindakan para tokoh dan pemaparan 

peristiwa yang menimbulkan empati dalam diri pembaca. 

Pada tokoh Osama bin Laden, ditampilkan sebagai tokoh protagonis, 

dalam posisinya sebagai pemimpin Al Qaeda, ditampilkan penuh perjuangan dan 

banyak mengorbankan diri serta keluarganya untuk mewujudkan impiannya 

menciptakan dunia Islam yang ideal dalam pandangannya. Terdapat gambaran 

bagaimana Osama mengorbankan keluarga, dirinya ang hidup jauh dari 

kesenangan pribadi sebagai bentuk perjuangannya membela Islam dalam 

pandangannya.  

 
Then he addressed his own family. "My wives, may God bestow 
His blessings on you," he wrote. "You knew from the very first day 
that the road is surrounded with thorns and mines. You have given up 
the pleasures of life, your families, and chosen the hardship of living 
by my side." He adjured them not to think of marrying again. "My 
sons, forgive me because I have given you very little of my time ever 
since I have chosen the path of jihad.... I have chosen a perilous 
course, filled with all sorts of tribulations that ruffle one's life.... If it 
were not for treason I would have triumphed." He then advised them 
not to join al-Qaeda. "In that I follow the example of Omar bin al- 
Khatab, the commandant of the faithful, who directed his son Abdullah 
not to proceed to the caliphate after his death. He said, if it is good 
we have had enough of it; if not, then Omar's suffering was enough.' "  
(Wrigth, 2006, hal. 372) 
 

Dalam tuturan yang disampaikan narator melalui tokoh Osama, terlihat 

adanya aspek empati dalam penghargaan yang disampaikan Osama terhadap istri 
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dan anaknya yang telah mengikuti perjuangannya yang penuh rintangan dan 

kesulitan, meninggalkan kesenangan hidup, keluarga, dan selalu berada si sisi 

Osama bin Laden. Aspek empati lebih kuat saat Osama meminta maaf karena ia 

hanya bisa memberikan sedikit waktu untuk keluarga, dengan pilihannya berjihad, 

yang penuh bahaya dan kesengsaraan. Osama bin Laden tidak menyarankan 

keluarganya untuk bergabung dengan al Qaeda, ia beralasan mengikuti contoh 

Umar bin al-Khatab, yang tidak mengarahkan anaknya, Abdullah, untuk 

meneruskan kekhalifahnnya setelah kematiannya. Sisi positif tokoh ditampilkan 

mendukung aspek apologi yang kuat dalam teks dengan kehadirannya dalam 

tuturan Osama bin Laden melalui teknik jurnalisme sastrawi.  

 

3.2.1. Representasi Tokoh sebagai Korban dalam Alur Pengkhianatan 

Melalui representasi tiga tokoh ditunjukkan mengapa ketiga tokoh sampai 

memiliki sikap radikal terhadap Barat dan Amerika (logos). Ketiga tokoh 

memiliki kesamaan dalam pencitraannya, dengan menggunakan alur 

pengkhianatan. Ketiga tokoh, yaitu Sayyid Qutb, Osama bin Laden, dan Ayman al 

Zawahiri ditampilkan sebagai korban dalam alur pengkhianatan yang berbeda-

beda (pathos). Tokoh Sayyid Qutb dikhianati oleh negaranya Mesir dan juga gagal 

beradaptasi dengan Amerika. Tokoh Ayman al Zawahiri merasa kecewa dan 

dikhianati oleh negara Mesir. Tokoh Osama bin Laden, dikhianati Amerika dan 

Arab sebagai negara asal dan teman sekutunya. Aspek apologi terlihat dalam cara 

pengarang menampilkan tokoh-tokoh sebagai korban dari kesalahpahaman 

kemanusiaan dan dehumanisasi dari bangsanya sendiri dan Amerika. Melalui 

penelaahan isi teks, terlihat pula bahwa tokoh direpresentasikan sebagai korban 

negaranya dan pihak Barat yang dianggap memiliki kebijakan-kebijakan 

merugikan pihak lain, terutama Islam. Efek kesalahpahaman kemanusiaan 

tersebut menciptakan imitasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para tokoh 

dengan kelompok gerakan radikalnya. 

Tokoh Sayyid Qutb ditampilkan sebagai seorang yang kritis terhadap 

pemerintah Mesir, sehingga ia "dibuang" ke Amerika. Melihat kehidupan di 

Amerika yang tidak sesuai dengan ideologinya, membuat pandangan Sayyid Qutb 
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menjadi lebih radikal. Ia merasa Amerika bukanlah negara yang layak dihormati. 

Keadaan sosial yang tidak sesuai mendorongnya kembali ke Mesir dan bergabung 

dengan militer menggulingkan pemerintahan raja dengan janji ia akan diberikan 

sebuah jabatan penting, tetapi setelah perjuangan selesai, jabatan tersebut tidak 

diberikan. Hal ini membuat Sayyid Qutb kecewa dan berbalik melawan 

pemerintah yang baru. Ideologi pemerintahan baru tidak sesuai dengan 

ideologinya yang berjuang bersama Ikhwanul Muslimin, sehingga ia melakukan 

perlawanan terhadap pemerintah baru, berakhir di penjara dan mendapat hukuman 

gantung. Selain itu, Qutb merasa dikhianati oleh AS karena dukungan AS 

terhadap Israel. Hal ini lebih eksplisit disampaikan oleh teks memperlihatkan 

kekecewaan Sayyid Qutb,  

 
And so, Qutb, like many Arabs, felt shocked and betrayed by the support 
that the U.S. government had given to the Zionist cause after the war. Even 
as Qutb was sailing out of Alexandria's harbor, Egypt,along with five other 
Arab armies, was in the final stages of losing the war that established Israel 
as a Jewish state within the Arab world. (Wright, 2006, hal. 8) 

 

Tokoh Ayman al Zawahiri, pengikut doktrin Sayyid Qutb juga merasa 

kecewa terhadap negaranya dan aktif berjuang untuk mewujudkan pemerintahan 

baru. Perlawanan ini membuatnya masuk penjara, mendapat siksaan dan hukuman 

yang menambah kebenciannya terhadap Mesir. Tokoh Osama bin Laden, 

ditampilkan sebagai keturunan orang kaya di Arab Saudi, kemudian bergabung 

dengan tentara di Afganistan, berjuang melawan Uni Soviet dan membela 

Palestina. Kepergiannya ke Afganistan membuat Osama bin Laden tidak diterima 

kembali oleh Arab karena dianggap sebagai tokoh radikal yang memiliki potensi 

membuat konflik di Arab. Penolakan Arab Saudi terhadapnya membuat Osama 

bin Laden kecewa dan menjadi salah satu alasan ia membangun eksistensi dirinya 

dan Al Qaeda di luar Arab Saudi, dan salah satunya di Afrika. Setelah perang 

dengan Uni Soviet berakhir, Osama bin Laden melihat kenyataan Amerika lebih 

berpihak kepada Israel sehingga memunculkan kebencian baru dalam diri Osama 

bin Laden. Faktor pengkhianatan dan kekecewaan yang disebabkan oleh 
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negaranya sendiri dan Amerika, menempatkan tokoh-tokoh tersebut sebagai 

korban, yang kemudian melahirkan rasa marah dan keinginan membalas dendam. 

Penolakan Arab Saudi terhadap bantuan yang ditawarkan untuk Al Qaeda 

untuk melindungi Arab dari invasi bangsa lain yang ingin menguasai wilayahnya 

dan Arab lebih memilih AS untuk mengamankan negaranya, membuat Osama 

kecewa dan menganggap kehadiran AS hanya untuk kepentingan mengambil 

keuntungan dari sumber minyak Saudi dan sekaligus dianggap menyebarkan 

budaya Barat yang akan memperngaruhi budaya Arab.  
Al-Qaeda economists pointed to "our oil" that fueled America's 
rampant expansion, feeling as if something had been stolen from 
them—not the oil, exactly, although bin Laden felt it was underpriced— 
but the cultural regeneration that should have come with its 
sale. In the woefully unproductive societies they lived in, fortunes 
melted away like snow in the desert. What remained was a generalized 
feeling of betrayal. (Wright, 2006, hal. 172) 

Dalam uraian di atas terlihat posisi tokoh-tokohdirepresentasikan sebagai korban 

dalam alur-alur pengkhianatan sebagai aspek apologi. 

 

3.2.2. Pengaruh tokoh lain dalam Perubahan Sikap Tokoh Utama (Osama 

bin Laden, Sayyid Qutb, Ayman al Zawahiri) 

Strategi naratif dalam memunculkan aspek apologi lain yang digunakan 

dalam teks adalah dengan menceritakan alur masa kecil tokoh dan perkembangan 

karakter. Masa kecil dihadirkan untuk menunjukkan eksposisi (gambaran awal) 

bahwa tokoh-tokoh tersebut tidak bermasalah di masa awal kehidupannya. 

Perkembangan tokoh dari sisi fisik dan latar belakang latar sosial budaya terdapat 

persamaan dan perbedaan. Tokoh Sayyid Qutb, tidak diekspos kehidupan masa 

anak-anaknya. Ia secara langsung ditampilkan sebagai seorang dewasa yang 

memiliki pemikiran kritis terhadap pemerintahan negaranya (Mesir). Tokoh 

Ayman al Zawahiri dan Osama bin Laden ditampilkan sejak masa kecil dan 

perkembangan dalam pengaruh latar sosial budaya tokoh.  

Tokoh Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri berasal dari keluarga 

yang secara materi berkecukupan. Osama bin Laden ditampilkan sebagai seorang 

anak dari keluarga kaya Arab Saudi. Ayahnya seorang kontraktor kepercayaan 
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pemerintah Arab Saudi tetapi kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Sementara 

tokoh Ayman al Zawahiri berasal dari keluarga cendikiawan. Ayahnya seorang 

dokter dan memiliki status sosial menengah ke atas. Gambaran keluarga yang 

tidak memiliki masalah secara ekonomi dihadirkan sebagai cara untuk 

memperjelas perubahan yang terjadi di masa kemudian.  

Sayyid Qutb direpresentasikan sebagai sosok inspirator gerakan radikal. 

Di balik gagasan-gagasan yang penuh kekerasan dan intoleransi, Sayyid Qutb 

seorang yang memperhatikan nilai persahabatan, seperti saat Hassan Al Banna 

meninggal, ia sangat berduka. Gagasan Sayyid Qutb direpresentasikan berbeda 

dengan ajaran Islam mayoritas tetapi berada dalam suara pinggiran dalam wacana 

yang ada. Sayyid Qutb mampu menggerakkan pengikutnya untuk melaksanakan 

gagasannya. Sementara Ayman Ayman al Zawahiri dan Osama bin Laden 

ditampilkan narator sebagai tokoh yang melakukan tindakan nyata untuk 

mewujudkan ide-ide Sayyid Qutb.  

Penyajian tokoh Sayyid Qutb pada bab pertama narasi TLT digunakan 

untuk memberi kejelasan alur dan sebagai tokoh yang berperan membangun alur 

dan konflik dalam cerita. Eksposisi yang disampaikan sebagai bagian awal alur di 

antaranya disorotnya tokoh Sayyid Qutb dalam hampir seluruh bagian bab ini. 

Representasi ini digunakan untuk memberikan latar belakang pengetahuan dan 

wawasan pembaca tentang aktor yang berperan dalam peristiwa yang 

mengejutkan Amerika khususnya dan dunia dengan terjadinya peristiwa 

pengeboman WTC 11 September 2001. Tokoh Sayyid Qutb juga ditampilkan di 

awal bab untuk memperjelas alur dan apologia terhadap tindakan organisasi Al 

Qaeda memusuhi dan menyerang Barat khususnya Amerika. Pada bab awal 

tersebut, Sayyid Qutb ditampilkan sebagai martir, seorang pembela agama yang 

dihukum mati oleh pemerintah Mesir. Amerika sebagai sahabat negara, 

melakukan pembiaran terhadap hukuman gantung tokoh ini.  

Alur diperkuat dengan memperlihatkan turning point (titik balik) 

perubahan pemikiran dalam diri tokoh. Pengarang tersirat menyampaikan 

pengaruh individu lain terhadap terjadinya perubahan pemikiran pada seorang 

tokoh penting untuk dicermati. Dalam teks ini, ditampilkan tokoh Sayyid Qutb 
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yang berbeda dengan dua tokoh lainnya (Osama bin Laden dan Ayman al 

Zawahiri) dalam proses pemikiran radikal yang dimilikinya. Secara tidak 

langsung, tokoh lain yang mempengaruhi pemikiranya adalah Hasan Al Banna 

dengan gerakan The Muslim Brothers (Ikhwanul Muslimin), meskipun pemikiran 

radikal Sayyid Qutb sebagai hasil dari penafsiran dan pengetahuannya lebih dekat 

pada aliran Al Ikhwan dan Wahhabi.  

Radikalisme yang muncul dalam tokoh Ayman al Zawahiri dan Osama bin 

Laden ditampilkan sebagai pengaruh orang lain yang dekat dalam kehidupannya. 

Osama bin Laden sangat kagum dan dipengaruhi oleh pemikiran guru 

olahraganya, sedangkan Ayman al Zawahiri dipengaruhi oleh pamannya yang 

aktif di bidang politik dan sangat kritis terhadap pemerintah.  

 Kesamaan dari dua tokoh ini adalah, ketika dewasa mereka bergabung, 

sama-sama mempelajari doktrin-doktrin yang disebarkan oleh Sayyid Qutb 

melalui buku-buku yang ditulisnya, yang di antaranya berisi penafsiran ajaran 

Islam yang ekstrim. Ajaran yang mengerdilkan makna perbedaan di antara kaum 

Muslim sendiri dan juga dunia luar.  

Dalam teks ini diperlihatkan adanya pengaruh tokoh lain dalam dalam 

perubahan karakter yang ekstrim. Beberapa peristiwa terlihat adanya upaya cuci 

otak (brainwashing) oleh orang-orang yang sudah terkena doktrin ideologi Islam 

dengan aliran keras. Tokoh Ayman al Zawahiri dan Osama bin Laden adalah dua 

tokoh yang terkena pencucian otak dari tokoh-tokoh yang dekat dengan mereka. 

Pertemuan intens dengan guru olah raganya yang selalu memberikan doktrin-

doktrin mengenai kejayaan Islam masa lalu dan mendorong untuk 

mewujudkannya kembali di masa kini. Doktrin-doktrin tersebut mempengaruhi 

perkembangan karakter tokoh.  

In Osama's fourteenth year he experienced a religious and political 
awakening. Some ascribe the change to a charismatic Syrian gym 
teacher at the school who was a member of the Muslim Brothers. 
Osama stopped watching cowboy shows. Outside of school, he 
refused to wear Western dress. Sometimes he would sit in front of the 
television and weep over the news from Palestine. "In his teenage 
years, he was the same nice kid," his mother later related. "But he was 
more concerned, sad, and frustrated about the situation in Palestine in 
particular, and the Arab and Muslim world in general." He tried to 
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explain his feelings to his friends and family, but his passion left them 
nonplussed. "He thought Muslims are not close enough to Allah, and 
Muslim youth are too busy playing and having fun," his mother 
concluded. He began fasting twice a week, on Mondays and Thursdays, 
in emulation of the Prophet. He went to bed right after isha, the evening 
prayer. In addition to the five prayers a day, he set his alarm for one in 
the morning and prayed alone every night. Osama bin Laden became 
quite stern with his younger half siblings, especially about rising early to 
go to the mosque for the dawn prayer. (Wright, 2006, hal. 76) 

 

Dalam pandangannya terhadap tokoh, narator bergerak bebas memandang 

di luar dan dalam tokoh. Sebab perubahan dalam diri tokoh merupakan pandangan 

ke dalam dan sikap-sikap yang ditampilkan merupakan pandangan luar. Osama 

bin Laden memperhatikan perkembangan kehidupan Muslim di Palestina dan rasa 

empatinya tumbuh terhadap mereka yang mengalami konflik-konflik di Palestina. 

Perubahan sifat terjadi setelah ia mengenal seorang tokoh guru olah raganya yang 

membuatnya berubah menjadi sangat empati terhadap perjuangan di Palestina, 

dan berhenti menonton serta berpakaian dengan gaya kebarat-baratan. Terdapat 

nada memberikan apologi melalui latar belakang mengapa tokoh di kemudian hari 

memiliki sikap radikal. Narator memunculkan peristiwa ketika Osama bin Laden 

menangis untuk Palestina dan melakukan puasa dalam rangka memperjuangkan 

saudara-saudaranya di Palestina. Tokoh Osama bin Laden dan tokoh ibu 

ditampilkan memiliki hubungan erat, Osama bin Laden dalam gambarannya 

ditampilkan sebagai sosok yang berbeda dari imaji kekejaman. Gambaran seperti 

ini menunjukkan sisi Osama bin Laden sebagai manusia biasa yang memiliki rasa 

iba dan empati. Di balik citraan ini terdapat nada penggambaran sisi lemah Osama 

bin Laden yang selama ini ditampilkan keras dan kejam. Apologia terhadap 

tindakannya di kemudian hari, dihadirkan dalam teks melalui ungkapan perasaan 

empati Osama bin Laden terhadap peristiwa perang yang dialami kaum Muslim di 

Palestina utamanya. Bibit-bibit kebencian dan rasa ingin membalas menjadi 

alasan sikap kerasnya di kemudian hari. 

Dalam beberapa peristiwa, terdapat lompatan pandangan tokoh, yang 

semula digambarkan sebagai tokoh yang "biasa" saja, kemudian mengalami 

perkembangan karakter menjadi seseorang yang memiliki pandangan ekstrim 
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terhadap dunia di luar dirinya, dan dalam hal ini pandangan tokoh dalam 

keyakinan yang dianutnya dan memusuhi perbedaan di luar dirinya. Dalam 

lompatan tersebut, ditampilkan terdapat tokoh lain yang mempengaruhi 

pandangan tokoh menjadi berubah. Tokoh yang berpengaruh tersebut ditampilkan 

sebagai tokoh karismatis yang dengan wacananya sanggup mengubah pandangan 

tokoh dengan sangat radikal.18

Kutipan di atas menunjukkan paman Zawahiri, Mahfouz Azzam, berperan 

dalam mencuci otak Ayman al Zawahiri. Ia mengulang cerita tentang kesalehan 

Sayyid Qutb dan penderitaannya di penjara negara Mesir. Cerita ini 

 

Representasi lompatan ideologi ekstrim Ayman al Zawahiri berasal dari 

pamannya, Mahfoud Azzam, yang secara berulang memperkenalkan ideologi 

Sayyid Qutb kepada Ayman al Zawahiri. Penekanan cerita pada penderitaan di 

penjara ditampilkan sebagai pemicu empati dalam diri Ayman al Zawahiri. Sikap 

keras pemerintah terhadap Sayyid Qutb diceritakan kepada Ayman al Zawahiri dan 

menjadi cikal bakal kebencian Ayman al Zawahiri terhadap pemerintah Mesir. 
Young Ayman al-Zawahiri heard again and again from his beloved 
uncle Mahfouz about the purity of Qutb's character and the torment 
he had endured in prison. The effect of these stories can be gauged by 
an incident that took place sometime in the middle 1960s, when 
Ayman and his brother Mohammed were walking home from the 
mosque after dawn prayers. The vice president of Egypt, Hussein al- 
Shaffei, stopped his car to offer the boys a ride. Shaffei had been one of 
the judges in the roundup of Islamists in 1954. It was unusual for the 
Zawahiri boys to ride in a car, much less with the vice president. But 
Ayman said, "We don't want to get this ride from a man who participated 
in the courts that killed Muslims." (Wright, 2006, hal. 36-37) 

                                                           

18 Sasaran mudah untuk melakukan cuci otak adalah orang-orang beragama yang cara berpikirnya  
fanatic logic error atau dogmatis-pasif. Pada umumnya brainwashing digunakan untuk keperluan 
politik, agama maupun militer. Mencuci otak yaitu proses mengubah pola pikir tertentu menjadi 
pola pikir yang lain tanpa disadari oleh korban bahwa dia sedang diarahkan ke pola pikir yang lain 
dari yang benar ke arah yang tidak benar, atau sebaliknya (brainwash positif dan negatif), dalam 
kasus ini yang terjadi adalah brainwash negatif, sebagai contoh, seseorang yang rajin berdoa, 
berkepribadian baik, tetapi pribadinya belum stabil, dapat dipengaruhi temannya secara halus dan 
bertahap dengan mengatakan bahwa Amerika itu teoris sejati karena menindas umat Islam, oleh 
karena itu membunuh orang Amerika, siapa pun dia, halal hukumnya, bahkan jika menyerang 
mereka hingga tewas, maka matinya adalah mati syahid. Untuk lebih meyakinkan lagi, dibacakan 
ayat-ayat suci yang ditafsirkan sendiri. Dari waktu ke waktu, tanpa disadari, seseorang yang 
semula berkepribadian baik, bisa berubah menjadi teroris. http://politik.kompasiana. 
com/2013/05/18/psikologi-pengertian-brainwashing-yang-benar-dan-yang-keliru-557235.html 
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mempengaruhi pemikiran Ayman al Zawahiri, sehingga membuatnya berani 

berkonflik dengan pejabat negara saat menawarkan untuk memberi tumpangan di 

mobil pejabat tersebut. Keberanian yang ekstrim diperlihatkan melalui ujaran 

langsung tokoh Ayman al Zawahiri, "We don't want to get this ride from a man who 

participated in the courts that killed Muslims." Aspek ini disoroti oleh pengarang, dan 

menekankan bahwa peran tokoh lain yang dianggap lebih “superior” atau 

kharismatik memiliki peran besar dalam mengubah pandangan seseorang ke arah 

tertentu, bisa negatif maupun positif. Penyampaian informasi dari tokoh-tokoh 

kharismatis tentang posisi Islam yang ditindas dan jadi korban sangat efektif 

untuk menarik empati tokoh-tokoh yang memiliki fantasi tentang hal-hal ideal 

yang utopis, seperti menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan yang membawa 

pada kehidupan ideal seperti di surga. 

 Selain pengaruh orang lain, dalam teks ditonjolkan pula aspek personal 

dalam diri masing-masing tokoh yang mempengaruhi sikap radikal dan cara 

pandang mereka. Terdapat beberapa kesamaan yang disampaikan mengenai 

penyebab sikap radikal tersebut, yaitu salah satunya penghinaan atau rasa 

dipermalukan. Sayyid Qutb dan Ayman al Zawahiri adalah individu yang 

ditampilkan mengalami penyiksaan dalam penjara ketika mereka memberontak 

melawan pemerintah Mesir. Sewaktu tokoh Sayyid Qutb membantu Gamal Abdul 

Nasser, ia mengembangkan ajaran Islam yang nasionalis. Tetapi sebaliknya, 

sewaktu tokoh Sayyid Qutb bertentangan dengan Gamal Abdul Nasser, ia 

mengembangkan ajaran Islam dengan ideologi kekerasan dan intoleransi untuk 

merepresentasikan bahwa pemerintahan Mesir bertentangan dengan Islam (versi 

Sayyid Qutb). Sedangkan tokoh Ayman al Zawahiri adalah pengikut ajaran Sayyid 

Qutb. Perhatian terhadap aspek manusia yang ditonjolkan ini juga membedakan 

karya TLT dengan yang lainnya, karena aspek kemanusiaannya (humanis) lebih 

ditonjolkan dan tidak sekedar sisi-sisi permukaan perilaku (behavioristik). 

 Dilihat dari sisi yang ditampilkan, Ayman al Zawahiri lebih digambarkan 

paling memiliki potensi kekejaman dibalik penampilannya yang tenang. Latar 

belakang keluarga yang sederhana, baik, dan terhormat, dikontraskan dengan 

pikiran dan tindakan Ayman al Zawahiri yang sangat kejam. Demikian pula 
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Osama bin Laden disampaikan melalui dua sisi, negatif dan positif. Sosok 

karismatik Osama bin Laden ditampilkan humanis dalam keluarga, bersikap keras 

terhadap Amerika khususnya, dan menjadi pemersatu gagasan jihad global yang 

mereka dengungkan. Pandangan terhadap Osama bin Laden tidak sesinis terhadap 

Ayman al Zawahiri. Sisi-sisi personalnya yang sederhana, tidak istimewa, dan 

penuh kontradiksi banyak ditampilkan dalam teks. Di dalam TLT ditampilkan 

bahwa ketiga tokoh tersebut ditolak oleh masyarakat Muslim di negaranya 

masing-masing.  

Dari tiga tokoh sentral yang dihadirkan, terdapat porsi pandangan yang 

berbeda-beda, meskipun kehadiran mereka saling mendukung gambaran alur dan 

cerita yang ingin disampaikan. Osama bin Laden adalah individu yang 

ditampilkan paling rinci gambaran kehidupannya, disusul oleh Ayman Ayman al 

Zawahiri, yang juga disorot dengan lebih menonjolkan sisi baik asal-usulnya, dan 

sisi buruk potensi dirinya menjadi seorang yang paling radikal dalam konsep dan 

tindakan. Sayyid Qutb ditampilkan dalam pandangan objektif dan subjektif 

narator sebagai sosok yang mengalami persoalan-persoalan kompleks dalam 

hidupnya.  

Ketiga tokoh utama mewakili Al Qaeda ditampilkan tidak memusuhi dunia 

Barat dan bukan tokoh yang religius. Dalam teks ini ditampilkan latar belakang 

tokoh yang tidak memusuhi pihak Barat, bahkan tokoh-tokoh ini 

direpresentasikan memiliki gaya hidup Barat. Penyajian latar belakang ini 

merupakan cara pengarang untuk menajamkan perspektif pembaca dalam melihat 

perubahan pada tokoh. 

Narator menyampaikan tokoh Osama bin Laden yang menyukai hiburan 

‘berbau' Barat. Mitos tentang Osama yang anti Amerika dan menakutkan 

digambarkan sebaliknya dalam teks ini. Tokoh Osama yang dikenal kalangan 

Barat sebagai sosok yang berbahaya dan mengancam perdamaian dunia, dalam 

TLT ditampilkan sebagai seorang anak laki-laki pemalu yang sangat menyukai 

acara televisi Bonanza dan serial Fury, serta bermain olah raga soccer. Gambaran 

ini disampaikan untuk merepresentasikan bahwa Osama mengikuti tren remaja 

dan juga kebudayaan, seperti film Barat yang mendominasi dunia timur. Dalam 
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gambaran ini terlihat adanya citraan Osama yang tidak anti Amerika, dan bahkan 

ia menyukai film dan tren Amerika. Gambaran Osama bin Laden juga 

digambarkan sebagai sosok yang tenang. Pandangan ini menyoroti sisi 

kemanusiaan Osama bin Laden yang dianggap karismatis, dan seperti manusia 

pada umumnya. 

Osama enjoyed television, especially westerns. Bonanza was his 
favorite show, and he adored Fury, a series about a boy and his 
silky black stallion. On summer mornings, after the dawn prayer, 
the boys would play soccer. (Wright, 2006, hal. 105) 
 

Kompleksitas individu ditampilkan lebih menonjol dalam teks ini. Latar 

sosial dan pengaruhnya terhadap tokoh tampak dalam uraian berikut yang 

memperlihatkan latar pendidikan tokoh. Tokoh Osama bin Laden mendapatkan 

pendidikan di sekolah yang juga dicitrakan baik, karena satu lingkungan dengan 

keluarga kerajaan Arab Saudi, sangat ketat aturan masuknya meskipun pendidikan 

diperoleh secara gratis. 

All of the students dressed in Western clothes-a jacket and tie during 
the winter, pants and shirt during the rest of the school year. Osama 
stood out because he was tall and gangly and physically slow to 
mature. As his classmates began sporting moustaches and goatees, 
bin Laden remained clean-shaven because his beard was so light. His 
teachers found him shy and fearful of making mistakes. (Wright, 
2006, hal. 105)  
 

Gambaran sekolah Osama bin Laden yang menggunakan cara berpakaian Barat, 

ditonjolkan lagi oleh narator. Penggambaran ini memperlihatkan bahwa tokoh-

tokoh yang ditampilkan tidak menolak sepenuhnya kebudayaan Barat. Osama 

bin Laden tidak memperlihatkan ciri remaja pada umumnya yg memelihara 

janggut dan kumis, tetapi tetap berwajah bersih, dan sikapnya cenderung pemalu 

dan takut melakukan kesalahan. Gambaran kepribadian yang kontradiktif dengan 

yang distereotipkan dalam banyak wacana tentang Osama bin Laden, dipandang 

dengan pandangan terbalik dalam teks ini. Ungkapan ini membuka persepsi baru 

dalam diri pembaca dan mendalamkan pemahaman pembaca mengenai sisi-sisi 

kemanusiaan Osama bin Laden yang berbeda dengan pencitraannya sebagai 

seorang yang kejam dan menakutkan.  
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          Kontradiksi antara mitos yang beredar dan konstruksi pengarang mengenai 

Osama bin Laden ditampilkan untuk menguatkan dan menegaskan bahwa dalam 

teks ini ia ditampilkan sebaliknya. Penampilan sosok Osama bin Laden seperti 

ini digunakan untuk memberi gambaran lain pada publik Amerika bahwa Osama 

bin Laden berbeda dengan yang dimitoskan selama ini.19

 Dalam kaitannya dengan gaya hidup kebarat-baratan, Sayyid Qutb 

ditampilkan memiliki kesamaan dengan Osama bin Laden dan Ayman al 

Zawahiri. Sayyid Qutb ditampilkan melalui pandangan narator sebagai seorang 

yang dipengaruhi budaya Barat. Ia memiliki pengetahuan yang cukup banyak 

tentang dunia Barat. Hal ini pula mempengaruhi pemikirannya dan pandangannya 

tentang dunia Barat. Sayyid Qutb ditampilkan memiliki gaya hidup yang kebarat-

baratan. Sikap ambigu ditampilkan pula dimiliki oleh tokoh Sayyid Qutb. Caranya 

berpakaian, kesukaannya pada musik klasik dan film-film Hollywood 

menunjukkan dirinya yang memiliki selera seperti masyarakat Barat. Dia juga 

membaca terjemahan karya Darwin dan Einstein, Byron dan Shelley.  Sayyid 

Qutb juga mempelajari kesusastraan Perancis, dan membaca karya Victor Hugo. 

Dalam hal ini tampak bahwa pola pikir yang dimiliki oleh tokoh Sayyid Qutb 

tidak terlepas dari pengetahuannya tentang dunia Barat dan tidak dapat dipungkiri 

ia pun menyukai hal-hal yang datang dari Barat. Pemikiran radikal yang 

dimilikinya tidak terlepas dari pengetahuannya tentang dunia Barat.

 

20

                                                           
19 Terdapat 10 mitos tentang Osama bin Laden yang tersebar di kalangan luar, Osama bin Laden 
dimitoskan mempunyai kekayaan pribadi yang sangat besar, ia bertanggung jawab atas 
pengeboman World Trade Centre tahun 1993. Ia mendapat uang dari bisnis narkoba. Ia tidak 
pernah terlibat pertempuran berbahaya. Ia lebih sering di gua, ketika remaja ia menyukai pesta di 
Beirut sebelum berubah jadi religius. Dia nyaris sekarat karena penyakit ginjal. Ia bersembunyi di 
Kashmir, sebagai pemimpin gerilyawan Chechnya, dan bertanggung jawab atas kekerasan di 
Filipina dan Indonesia, merancang serangan di Madrid, Spanyol, tahun 2004, serta memiliki 
jaringan luas di Paraguay, wilayah subsahara Afrika dan Afrika Selatan. Osama bin Laden adalah 
penggemar klub sepak bola Arsenal. 

 

http://internasional.kompas.com/read/2011/05/04/04 
17005/Ini.10. Mitos.tentang.Osama.bin.Laden. Dalam teks ini mitos-mitos tersebut tidak 
sepenuhnya terepresentasikan. 

20 Di Mesir ia menulis buku berjudul Milestone (Ma’alim fi al Tariq) yang mempengaruhi 
masyarakat Mesir agar menentang rejim kekuasaan yang sedang berlangsung. Dalam karya ini 
disebutkan bahwa karyanya sebanding dengan karya Rousseau Contract Social dan karya Lenin 
What Is to Be Done?  

http://internasional.kompas.com/read/2011/05/04/04%2017005/Ini.10.%20Mitos.tentang.Osama.bin.Laden�
http://internasional.kompas.com/read/2011/05/04/04%2017005/Ini.10.%20Mitos.tentang.Osama.bin.Laden�
http://internasional.kompas.com/read/2011/05/04/04%2017005/Ini.10.%20Mitos.tentang.Osama.bin.Laden�
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He was western in many ways-his dress, his love of classical 
music and Hollywood movies. He had read, in translation, the 
works of Darwin and Einstein, Byron and Shelley, and had 
immersed himself in French literature, especially Victor Hugo. 
Even before his journey, however, he worried about the advance 
of an all-engulfing Western civilization. (Wright, 2006, hal. 10)    
 

Narator menampilkan tokoh Sayyid Qutb melihat dunia Barat sebagai 

kutub yang salah, sementara ia mengkonstruksi kebenaran yang lain, yaitu 

kebenaran yang ia pahami dalam pengetahuannya tentang Islam. Meskipun 

demikian tersirat ada hal yang ironis ditampilkan dalam uraian ini dan sikap 

ambigu tokoh. Sayyid Qutb tidak menyukai Barat dan memiliki kekhawatiran 

budaya Barat mendominasi dunia dan membawa dampak yang buruk, tetapi tanpa 

disadari ia mempraktikan kebiasaan-kebiasaan yang datang dari Barat. Dalam hal 

ini ia mengalami efek kekuasaan terhadap posisi yang didominasi, yaitu budaya 

Barat atas dirinya. 

Selain Osama bin Laden dan Sayyid Qutb, gambaran keluarga Ayman al 

Zawahiri juga disampaikan bahwa ia bukan dari keluarga yang ketat beragama. Ia 

lahir dari keluarga intelek yang ambisius terhadap ilmu dan bukan kekayaan. 

Ayman al Zawahiri juga digambarkan menyukai film kartun dan film-film 

produksi Disney. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Ayman al Zawahiri 

memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak anti Barat. Keluarga Ayman al 

Zawahiri berasal dari kalangan berpendidikan tetapi lebih sederhana dalam aspek 

ekonomi. Tampak keluarga Ayman al Zawahiri ditampilkan sebagai keluarga yang 

memiliki prinsip kesederhanaan. Latar belakang sosial seperti ini disampaikan 

oleh narator untuk menekankan bahwa pemikiran ekstrim para tokoh tidak 

dilatarbelakangi oleh faktor kehidupan rumah tangga yang buruk. Kehidupan yang 

sederhana dan memperhatikan kesehatan, gambaran positif disampaikan narator 

mengenai keluarga Ayman al Zawahiri. Latar belakang keluarga ini disampaikan 

untuk menunjukkan bahwa faktor budaya dan nilai-nilai yang dialami oleh 

seorang individu tidak secara otomatis sama dan menurun dari generasi 

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggeneralisasian pada sebuah 

identitas yang terkait status sosial, misalnya keluarga dokter, secara ekonomi 
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mapan, tidak akan mempengaruhi pilihan individu untuk menjadi seorang yang 

radikal dalam sisi ideologi. 

 Gambaran ini memperkuat gambaran alur bahwa di awal cerita sebagai 

bagian dari eksposisi, ketiganya ditampilkan dengan latar belakang yang tidak 

memiliki permusuhan atau pun kebencian terhadap pihak Barat. Strategi 

penggambaran latar belakang para tokoh yang tidak anti Barat, menunjukkan 

bahwa permusuhan  dengan Barat tidak dialami oleh generasi sebelumnya, yaitu 

para orang tua tokoh Ayman al Zawahiri maupun Osama bin Laden. Orang tua 

mereka justru merupakan orang-orang yang berjasa terhadap negaranya (Arab dan 

Mesir) dengan profesi mereka sebagai kontraktor dan ilmuwan. Strategi narasi 

membandingkan tokoh orang tua dan anak-anaknya memperjelas adanya 

perubahan sifat yang terjadi pada ketiga tokoh. 

 Representasi kesamaan latar belakang religiusitas menunjukkan bahwa 

radikalisme tidak berasal dari lingkungan keluarga mereka. Generasi orangtua 

tokoh-tokoh tersebut tidak memiliki masalah dengan lingkungan tempat 

tinggalnya. Gambaran latar belakang tersebut merupakan strategi yang digunakan 

oleh pengarang untuk memperjelas alur pengkhianatan yang terjadi di kemudian 

hari, sebagai titik balik dari kehidupan mereka semasa kecil yang tidak mengalami 

konflik dengan lingkungan.  

 Karisma dan pandangan beberapa individu yang membangun persaingan 

antara Al Qaeda dan Barat (Amerika) disoroti dalam teks ini. Tokoh-tokoh dalam 

cerita tersebut, Ayman al Zawahiri yang berpendapat bahwa hanya kekerasan yang 

bisa mengubah sejarah, dan Osama bin Laden yang memimpin organisasi dan 

mengalami kebangkrutan dan pengasingan. Selain apologi terhadap Al Qaeda 

apologi terhadap Islam juga tereprentasikan melalui pertentangan ketiga tokoh  

terhadap dunia Barat diawali dengan pertentangan mereka dengan kekuasaan di 

negaranya sendiri, yaitu Arab dan Mesir, yang mayoritas berpenduduk Muslim. 

Melalui gambaran tokoh tersebut di atas, ditampilkan bahwa konflik yang terjadi 

sama sekali bukan kubu yang bertentangan Islam dan Barat, karena konsep Islam 

dan Barat dipertanyakan pula dalam teks ini. Para tokoh inspirator maupun 

penggerak Al Qaeda membentuk konsep berpikir tentang Islam dan Barat dalam 
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versinya yang membuatnya berkonflik dengan keduanya. Gambaran tentang Islam 

pun disampaikan problematik, karena pemahaman yang beragam di kalangan 

pengikutnya, sehingga pembuatan kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan 

kata Islam atau pun Barat penting untuk dikaji kembali definisi-definisinya. 

Tokoh Sayyid Qutb memegang peran penting sebagai penggerak alur dan 

diceritakan di bagian awal narasi ini sebagai bagian dari eksposisi cerita. Tokoh 

ini disampaikan di awal bab yang diberi judul "The Martyr". Cara pengarang 

mengawali narasinya dengan menghadirkan judul dan tokoh penting dalam 

gerakan Al-Qaeda. Judul "The Martyr" yang bermakna positif, dengan mengacu 

pada para pembela agama Kristen yang rela mengorbankan hidupnya demi 

mempertahankan keyakinannya. Melalui judul tersebut, terdapat suatu usaha 

untuk mendudukkan tokoh sebagai seorang yang terhormat melalui penyebutan 

"Sang Martir". Apologi terhadap sikap Sayyid Qutb yang radikal, disampaikan 

melalui berbagai peristiwa yang melatarbelakangi sikap tersebut.  

Dalam TLT, terepresentasikan tokoh Sayyid Qutb yang mengalami 

perkembangan pemikiran dan ideologi pemikirannya dalam beragama. Hal ini 

dapat dilihat dari tiga tahap: 1. latar sosial di sekitar Sayyid Qutb beragama Islam 

yang sesuai dengan tradisi Mesir. 2. Sayyid Qutb mengembangkan ajaran Islam 

yang dipadu dengan ideologi nasionalisme, dan 3.  Sayyid Qutb mengembangkan 

ajaran Islam yang dipadu dengan ideologi kekerasan dan intoleransi. 

Perkembangan ideologi Sayyid Qutb mengungkap terdapat tiga kategori 

menggunakan Islam sebagai way of life. Tahap ketiga yang dijadikan sebagai 

dasar ideologi Al Qaeda. Apologi terhadap Islam terepresentasikan dengan 

diambilnya kategori ketiga sebagai dasar ideologi Al Qaeda karena kategori ketiga 

tidak mencerminkan identitas Islam secara keseluruhan. Pemahaman identitas 

esensialis menjadi problematis ketika pandangan tokoh berubah dalam 

perkembangan hidupnya. 

 Hubungan ketiga tokoh dalam perannya membentuk Al Qaeda ditampilkan 

dalam teks melalui alur yang berbeda. Alur Sayyid Qutb terpisah sebagai 

inspirator  ideologi Al Qaeda.  Alur Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri, 

awalnya terpisah dan bertemu ketika organisasi yang digerakkan oleh Ayman al 
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Zawahiri, yaitu Al Jihad, bersatu dengan organisasi yang digerakkan Osama bin 

Laden, yaitu Al Qaeda. Dua tokoh organisasi menjadi satu kekuatan yang saling 

melengkapi dan membangun kolektivisme sebagai sebuah jaringan internasional. 

Strategi pengarang menampilkan ketiga tokoh untuk memperjelas alur 

terbentuknya jaringan Al Qaeda. Alur ini memperlihatkan adanya hubungan sebab 

akibat, membangun ideologi yang sama dan peran ketiganya membangun alur 

utama, peristiwa 9/11.  

Tokoh Sayyid Qutb ditampilkan sebagai tokoh penting di Mesir, memiliki 

pengaruh yang besar terhadap publik karena kepiawaiannya dalam menulis dan 

mempengaruhi publik. Sayyid Qutb digambarkan pula sangat menentang 

pemerintah Mesir dan merasa kecewa pada pemerintah karena idealisme yang ada 

pada mereka berbeda. Pemerintah Mesir dianggap sebagai boneka yang 

dikendalikan oleh Amerika dan menjadi antek-antek bangsa Barat. Secara 

psikologis, gambaran tokoh ini tidak ditampilkan dengan detil seperti tokoh 

Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri. Sayyid Qutb ditampilkan sesudah 

menjadi sosok dewasa memiliki perubahan pemikiran dari yang semula tidak 

radikal menjadi pemikiran yang sangat radikal bahkan pemikiran radikal ini 

ditularkan kepada orang lain melalui tulisannya yang sangat terkenal dan dibaca 

banyak orang.  

Tulisannya Milestones dan Under the Prophet’s Banner merupakan tulisan 

yang sangat mempengaruhi pembacanya untuk melakukan gerakan dan pemikiran 

yang sama dengan dirinya. Sayyid Qutb sebelum pergi ke Amerika memiliki 

pandangan yang kritis terhadap pemerintah, tetapi tidak terlampau radikal. Ketika 

ia mengalami kekecewaan terhadap raja, ia memiliki sikap yang lebih radikal dan 

bekerjasama dengan Nasser yang memiliki keinginan juga untuk menjatuhkan 

pemerintahan di bawah Raja Farouk. Setelah melakukan perjuangan bersama, 

mereka berhasil meruntuhkan pemerintah kerajaan dan menjadikan Nasser 

sebagai pemegang pemerintahan dengan menempatkan Sayyid Qutb sebagai 

menteri, tetapi janji Nasser tidak dipenuhi sehingga membuat tokoh Sayyid Qutb 

kecewa. Kekecewaan Sayyid Qutb membuatnya lebih radikal dan berkeinginan 

melawan pemerintah.  
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Di Amerika Sayyid Qutb direpresentasikan mengalami berbagai peristiwa 

yang membuat pemikirannya menjadi lebih radikal. Berbagai peristiwa yang 

dialaminya tersebut dianggap bertolak belakang dengan pemikiran, gagasan, dan 

penafsiran Sayyid Qutb tentang Islam. Sayyid Qutb memiliki pandangan radikal 

mengenai hubungan antarmanusia. Sayyid Qutb gagal beradaptasi dengan budaya 

dan masyarakat Amerika. Ia pun membenci Amerika dan menyebut Amerika 

sebagai pusat lahir dan berkembangnya budaya setan. Sepulang dari Amerika 

Sayyid Qutb bukan mendapatkan jabatan menteri pendidikan melainkan dipenjara  

untuk menunggu eksekusi hukum gantung di masa pemerintahan Gamal Abdul 

Nasser. Di dalam penjara ia mengalami penyiksaan dan penghinaan sebagai 

manusia. Rasa dendam Sayyid Qutb dicurahkan dengan membuat  ajaran Islam 

dengan ideologi kekerasan dan intoleransi. Ia membangun permusuhan dengan 

Barat terutama Eropa dan Amerika. Kebenciannya terhadap Barat sekaligus 

menjadi alat pemersatu ideologi dengan membangun permusuhan antara Islam 

dan Barat.  

He also brought home a new and abiding anger about race. "The 
white man in Europe or America is our number-one enemy," he 
declared. "The white man crushes us underfoot while we teach our 
children about his civilization, his universal principles and noble 
objectives We are endowing our children with amazement and 
respect for the master who tramples our honor and enslaves us. Let us 
instead plant the seeds of hatred, disgust, and revenge in the souls of 
these children. Let us teach these children from the time their nails are 
soft that the white man is the enemy of humanity, and that they should 
destroy him at the first opportunity." 
Oddly, the people who knew Qutb in America say he seemed to like 
the country. They remember him as shy and polite, political but not 
overtly religious. Once introdtuced, he never forgot anyone's name, and 
he rarely voiced any direct criticism of his host country. Perhaps he 
kept the slights to himself until he could safely broadcast them at home. 
(Wright, 2006, hal. 23)  

 

Sayyid Qutb ditampilkan membawa kemarahan baru tentang ras. Ia menganggap 

bangsa kulit putih Eropa atau Amerika adalah musuh nomor satu. Bangsa kulit 

putih dianggap mengajarkan tentang peradaban, tetapi menginjak-injak 

kehormatan dan memperbudak bangsanya. Ia mengajak untuk menanam benih-
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benih kebencian dan balas dendam dalam jiwa anak-anak mereka dan mereka 

harus menghancurkan orang kulit putih. 

 Alur yang menghubungkan ketiga tokoh, adalah ideologi kekerasan dan 

perlawanan terhadap dunia Barat khususnya Amerika. Tokoh lain yang memiliki 

kesamaan ideologi adalah tokoh Ayman al Zawahiri, sebagai penggagas dan 

pendiri  organisasi Al Jihad. Di dalam TLT direpresentasikan dengan 

menggunakan metode narasi sejarah perihal keberagaman Islam merupakan latar 

sosial tokoh Ayman al Zawahiri. Mayarakat Mesir menganut agama Islam 

tradisonal dan agama Islam yang dipadu dengan ajaran nasionalisme. Ayah Ayman 

al Zawahiri bukan penganut agama Islam yang patuh karena ia lebih berambisi 

pada ilmu pengetahuan daripada agama. Tokoh paman dari pihak ibu yang 

mengkonstruksi Ayman al Zawahiri sejak kecil dengan ajaran Sayyid Qutb. Maka 

tindakan Ayman al Zawahiri tidak mewakili Islam karena Islam sangat beragam. 

Bahkan, tindakan Ayman al Zawahiri tidak mewakili paham Islam yang dianut 

ayahnya. Ayman al Zawahiri ditampilkan sebagai sosok yang gagal dalam 

memahami pihak lain, sangat kejam dan tidak mampu berbeda pendapat.  

Tokoh Osama bin Laden ditampilkan dalam alur kebersamaan dalam 

ideologi yang sama dengan Sayyid Qutb dan Ayman al Zawahiri. Tokoh Osama 

bin Laden bergabung dengan Al Jihad membentuk organisasi baru, yaitu Al 

Qaeda, dengan mengusung ajaran Sayyid Qutb. Strategi menampilkan alur 

dengan peran tiga tokoh yang berideologi sama, memperjelas urutan kejadian, dan 

aspek kausalitas hingga terjadinya peristiwa 9/11. Hal ini membuat pembaca lebih 

mudah memahami kaitan peristiwa dan hubungannya dengan ketiga tokoh.  

Dilihat dari sisi kekejaman, urutan tokoh dengan karakter tersebut adalah 

Ayman al Zawahiri, Sayyid Qutb, dan Osama bin Laden.  Dari ketiga tokoh 

tersebut, penonjolan sifat kejam pada tokoh Ayman al Zawahiri dapat ditafsirkan 

pula bahwa Ayman al Zawahiri tidak pernah langsung bersentuhan dengan negara 

Amerika sehingga terlihat jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan dua tokoh 

lainnya, yaitu Osama bin Laden dan Sayyid Qutb, yang keduanya pernah 

memiliki hubungan dengan Amerika. Ideologi pengarang sebagai seorang 
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Amerika terlihat dalam teks dengan menciptakan penggambaran karakter 

sedemikian rupa.  

 Alur tiga tokoh yang dihadirkan, dipersatukan oleh keyakinan yang sama 

dan membentuk organisasi sebagai alat perjuangan untuk mencapai keinginan-

keinginan tokoh untuk mendirikan sebuah kesatuan yang menjadikan Islam 

sebagai payung identitas. Dalam hal ini, terdapat penggambaran ilusi identitas 

soliter dalam pengotakan identitas ke dalam identitas Islam.  

 Tokoh Sayyid Qutb ditampilkan sebagai tokoh bulat (round), dikritik dan 

disanjung. Ia memiliki kaitan dengan Amerika dan Mesir. Tokoh Ayman al 

Zawahiri ditampilkan sebagai tokoh datar (flat) dengan ditonjolkan aspek negatif 

dalam dirinya. Tokoh ini juga diceritakan tidak memiliki hubungan langsung 

dengan Amerika, dan digambarkan memiliki potensi kekejaman dan intoleransi 

yang paling kuat. Hal ini menunjukkan ideologi pengarang sebagai seorang 

Amerika yang memiliki bias pandangan terhadap tokoh yang dihadirkan. 

Sementara tokoh Osama bin Laden ditampilkan sebagai tokoh bulat (round) dan 

disoroti sisi-sisi kemanusiaannya dan aspek batin tokoh. 

Teks menggambarkan masa kecil Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri. 

Penampilan fisik, Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri dideskripsikan dalam 

teks, tetapi Sayyid Qutb tidak. Deskripsi yang disampaikan untuk memperjelas 

aspek logos dan perkembangan karakter tokoh,  mengungkap sisi batin untuk 

menciptakan argumen bahwa awalnya mereka baik, tetapi kemudian berubah 

karena berbagai alasan dan pengaruh, termasuk aspek lingkungan. Hal ini juga 

memperjelas alur perkembangan dan perubahan karakter tokoh untuk 

menunjukkan hubungan kausalitas masa kecil dengan masa dewasa, sehingga 

pembaca lebih mudah memahami proses atau sebab-sebab seorang individu bisa 

mengalami perubahan radikal. Penampilan fisik Sayyid Qutb tidak ditampilkan 

dalam narasi, tetapi ditampilkan melalui foto di awal halaman buku ini. Sayyid 

Qutb adalah tokoh penting yang menjadi bagian eksposisi dalam alur terjadinya 

periatiwa 9/11.  

 Dalam memberikan citra tokoh yang dihidupkan, ditampilkan dalam teks 

sorotan terhadap aspek fisiologis ketiga tokoh. Tampilan fisik Osama bin Laden 
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digambarkan menarik dan karismatik. Gambaran positif dalam penampilan 

fisiknya menyiratkan bahwa Osama bin Laden secara lahiriah tampak tidak 

berbahaya dan tampilannya sangat baik dan menawan seperti orang kebanyakan. 

Bin Laden was in his early twenties, he was very handsome, with fair skin, a 
full beard, and broad, swollen lips. His nose was long and complex, being 
narrow and straight at the top, then abruptly spreading out into two broad 
wings with an upturned tip. He wore a black headband around his white 
headscarf, and under his scarf, his hair was short, black, and frizzy. He was 
gaunt from fasting and hard work. His high, reedy voice, and his demure 
and languid manner added to an impression of frailty. "He was confident 
and charismatic," the friend observed. Even though religious scholars 
were present, bin Laden presented himself almost as an equal. When 
he spoke, his composure was spellbinding. Everyone in the room was 
drawn to him. "What struck me is that he came from such a hierarchical 
family," said his friend, "but he broke the hierarchy." (Wright, 2006, hal. 82) 
 

Gambaran positif terhadap fisik dan sifat Osama bin Laden yang percaya diri dan 

karismatis ditampilkan dalam uraian di atas. Tampilan ini menunjukkan pengarang 

tersirat berjarak dekat dan memberikan detail karakter tokoh. Pengarang tersirat 

menguatkan sisi kemanusiaan Osama bin Laden yang bersahaja. 

Tokoh Osama bin Laden ditampilkan melalui pandangan narator, tokoh lain 

dan kehadiran dirinya dalam cerita. Hal ini memberikan implikasi pada 

bervariasinya pandangan, jarak dekat dan jauh. Hal tersebut mempengaruhi pula 

subjektivitas pemandang. Pandangan yang disampaikan bersifat menyebar. Osama 

bin Laden ditampilkan dari dua sisi baik dan buruk dengan penilaian dan 

argumentasi yang merangkai ujaran-ujaran yang didapatkan dari tokoh-tokoh 

terdekatnya. Hal ini membuat pandangan terhadap tokoh ini menjadi dekat. 

Dalam penyajian tokohnya, ditampilkan terdapat kemiripan antara Osama 

bin Laden dan Ayman al Zawahiri dalam perkembangan fisik dan mentalnya. 

Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri ditampilkan dari masa kecil ketika ia 

belum memiliki pandangan radikal sampai dengan adanya tokoh-tokoh yang 

mempengaruhi pemikiran dan pandangan tokoh, serta keputusan tokoh untuk 

bergabung dalam gerakan radikal. 

Dalam teks ini disampaikan latar belakang sosial budaya tokoh Ayman al 

Zawahiri. Tokoh ayah Ayman al Zawahiri, Rabie al-Zawahiri ditampilkan 
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memiliki reputasi sebagai seorang akademisi. Keluarga Ayman al Zawahiri adalah 

profesor dan ilmuwan. Mereka tidak menyukai politik. Tokoh Ayman menjaga 

jarak dari pusat kekuasaan.  

Tokoh Ayman al Zawahiri secara fisik ditampilkan berwajah bulat, dengan 

tatapan mata penuh kewaspadaan, dan mulut datar dan tanpa senyum. Dia 

digambarkan sebagai seorang kutu buku. Sejak usia dini, ia seorang yang taat, dan 

sering menghadiri shalat di Masjid Hussein Sidki. Gambaran fisik tokoh seolah-

olah berkorelasi dengan sikap dan pandangannya terhadap dunia di sekelilingnya. 

Wajahnya yang bermimik serius dan dingin seolah-olah menunjukkan sifatnya 

yang lebih berdarah dingin dibandingkan tokoh Osama bin Laden.  

Meskipun Ayman al Zawahiri direpresentasikan sebagai murid yang pandai, 

ia sering tampak sering melamun di kelas, berkarakter misterius, tertutup dan 

introvert. Dia sangat cerdas, dan semua guru menghormatinya. Dia memiliki cara 

yang sangat sistematis dalam berpikir. Uraian di atas memperlihatkan latar 

belakang keluarga Ayman yang sangat baik dan terdidik. Sisi-sisi positif dan 

negatif tokoh ditampilkan sebagai cara pengarang memberikan gambaran utuh 

tokoh sebagai manusia pada umumnya. 

Aspek apologi terlihat pula terlihat dari strategi pengarang menampilkan 

perkembangan karakter tokoh-tokoh dalam teks.  Tokoh Osama bin Laden sebagai 

salah satu tokoh penting dalam teks ini, adalah tokoh yang tidak asing namanya 

dalam dunia Islam maupun Barat. Nama ini akan ditafsirkan berbeda oleh mereka 

yang berbeda ideologi. Dari kalangan Barat akan melihat sosok Osama bin Laden 

sebagai tokoh penentang dunia Barat umumnya dan Amerika khususnya. Mitos 

yang diciptakan pada tokoh Osama bin Laden memiliki dua sisi. Ia sebagai tokoh 

yang sangat berbahaya, diburu, dan dianggap mengancam dunia karena teror yang 

dilakukan oleh kelompoknya. Di sisi yang lain ia juga dimitoskan sebagai tokoh 

karismatis yang memberikan inspirasi perjuangan pada kelompok Al Qaeda. 

Sedangkan di kalangan Muslim sendiri, penilaian terhadap tokoh Osama bin 

Laden beragam.  Ada yang berpandangan ia adalah pejuang Islam, tetapi ada juga 

yang berpendapat Osama bin Laden adalah antek Amerika. Keberagaman 
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pandangan pada Osama bin Laden memperlihatkan bahwa tindakan Osama bin 

Laden bukan mewakili Islam secara utuh.  

Sosok Osama bin Laden yang dianggap merepresentasikan Islam militan 

dalam pandangan Huntington21 dan yang dianggap paling mengancam dunia 

Barat, dalam TLT disoroti kompleksitasnya. Pandangan inipun dipertanyakan 

karena representasi yang dihadirkan tidak sederhana dan sulit disimpulkan sebagai 

konflik peradaban. Tokoh Osama bin Laden tidak ditampilkan seperti gambaran-

gambaran umum, sebagai sosok yang menakutkan dunia Barat pada khususnya, 

tetapi sebagai pribadi yang memiliki kelemahan dan kontradiksi dalam tindakan 

dan kata-katanya. Mitos Osama bin Laden yang menakutkan dipertanyakan 

kembali dalam teks ini.22

Latar sosial Osama bin Laden ditampilkan sebagai seorang anak yang lahir 

dari keluarga kaya di Arab Saudi. Ayahnya bernama Muhammad Bin Laden, 

adalah seorang Islam kapitalis yang sangat berpengaruh di pemerintahan Arab 

Saudi. Ia adalah seorang kepercayaan raja yang hampir menguasai semua proyek 

 Dalam penyampaian ini secara tidak langsung terlihat 

pula upaya memberi citra bahwa Osama bin Laden biasa saja dan tidak hebat 

seperti yang dipandang orang luar selama ini, terdapat penilaian pengarang yang 

tersirat menampilkan sisi lemah Osama bin Laden. Di balik nada apologia, terlihat 

pula ada kecenderungan menampilkan sisi inferior sosok Osama bin Laden dalam 

ketidakistimewaan, kontradiktif dengan mitos yang didengungkan. 

                                                           
21 Pengakuan Osama dan Zawahiri seperti dilansir Aljazeera, pernyataan perang terhadap Amerika 
menegaskan adanya clash of civilizations yang melegitimasi penyerangan terhadap tentara dan 
masyarakat sipil. http://m.aljazeeraa.com/story/201195123534582358 (diunduh 15 Des 2012) 

22 Osama bin Laden merupakan tokoh yang  ditampilkan dalam berbagai cerita, yang menyebar 
menjadi mitos. Berbagai mitos yang berkembang di antaranya: Osama bin Laden merupakan 
bentukan CIA. Ia maupun pengikutnya tidak pernah menerima dana langsung ataupun pelatihan 
dari Amerika Serikat selama dasawarsa 1980-an. Menurut sumber ini, penerima sejumlah besar 
kedua jenis sokongan Amerika itu adalah mujahidin Afganistan melalui badan intelijen Pakistan, 
ISI. Sejumlah orang keturunan Arab memang bertempur melawan pasukan Soviet, tetapi 
jumlahnya tidak signifikan. Badan intelejen AS menyebut Bin Laden sebagai hantu yang  jahat, 
dan apabila sosoknya dianggap sebagai agen CIA, hal tersebut hanya untuk menjadi alasan 
pembenaran melakukan perang melawan terror di Afganistan dan Irak.  “Ini 10 Mitos tentang 
Osama bin Laden” Kompas.com, Rabu, 4 Mei 2011. http://internasional. 
kompas.com/read2011/05/04/0417005/Ini.10.Mitos.tentang.Osama.bin.Laden  (diunduh 14 Mei 
2012) lihat juga http://forum.muslim-menjawab.com/2010/01/12/ osama-bin-laden-menjadi-mitos-
dan-rumor/ (diunduh 15 Mei 2012) 

http://m.aljazeeraa.com/story/201195123534582358�
http://forum.muslim-menjawab.com/2010/01/12/%20osama-bin-laden-menjadi-mitos-dan-rumor/�
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kerajaan Arab Saudi. Gambaran latar ini memperlihatkan bahwa persoalan 

ekonomi sama sekali bukan pencetus sikap radikal yang kemudian dimiliki oleh 

Osama bin Laden. Hal ini tentu saja menggugat wacana-wacana sebelumnya yang 

menyatakan bahwa ekonomi sebagai faktor penyebab sikap radikal seseorang.23

 Representasi tokoh tertindas dan menerima kekerasan dari pihak lain 

menunjukan sisi apologi atas perasaan balas dendam. Persoalan penghinaan 

ditonjolkan dalam wacana ini, menggugah empati dengan menampilkan peritiwa 

penyiksaan dalam  penjara. Aspek pathos dalam penyiksaan di penjara 

menimbulkan penafsiran untuk memperhatikan bagian ini sebagai hal yang 

membawa dampak besar dalam perasaan balas dendam dan menimbulkan 

 

Dalam narasi TLT, tokoh Osama bin Laden, Ayman al Zawahiri dan Sayyid Qutb 

ditampilkan sebagai sosok yang dilahirkan dari keluarga dengan status sosial 

tinggi dan pekerja keras. dan memiliki peran besar di negara Arab. Gambaran ini 

dipilih untuk untuk lebih menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan hal yang 

menjadi sebab masuknya seorang pada kelompok radikal.  

Melalui gambaran sisi manusiawi tokoh-tokoh, terdapat retorika pathos 

yang dapat dilihat dari indikasi bahwa wacana disampaikan untuk membangkitkan 

emosi dengan memberikan argumentasi dan alasan yang tepat. Penggerakan emosi 

pembaca dengan menggunakan pathos ini menguatkan aspek apologi.  

                                                           
23 Menurut Said Aqil Siradj, faktor keterbelakangan ekonomi itu bahkan menempati posisi pertama 
sebagai penyebab suburnya radikalisme. Karena itu, tindakan kongkret yang perlu dilakukan 
adalah melakukan pendekatan ekonomi kepada daerah yang diindikasi sebagai sarang radikalisme. 
Berbicara mengenai daerah yang harus menjadi sasaran pembangunan ekonomi untuk mengurangi 
terorisme itu. http://us.detiknews.com/read/2011/09/26/165101/1730773/10/ketua-pbnu-kalau-
pengajian-saja-mereka-sudah-bosan?nd992203605  (26 Sep. 2011) Pendapat serupa disampaikan 
Benny Susetyo dalam diskusi Media Grup, radikalisme tumbuh karena tatanan yang tidak adil 
yang menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan inilah yang membuat manusia kehilangan harapan 
dan kehilangan akal sehat dalam beragama. Radikalisme dengan demikian dapat dilihat sebagai 
salah satu cara untuk melarikan diri dari frustrasi kehidupan karena impitan sosial dan ekonomi. 
Terutama, faktor ini cukup menyuburkan radikalisme di kalangan negara miskin yang semakin 
dimiskinkan. (http://www.averroes.or.id/opinion/agama-radikalisme-dan-terorisme.html) Ada 
beberapa sebab yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain, pertama, 
pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, kedua, ketidakadilan 
sosial, ketiga, kemiskinan, keempat, dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu 
motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan kelima, kesenjangan sosial atau iri hati atas 
keberhasilan orang lain. 

http://us.detiknews.com/read/2011/09/26/165101/1730773/10/ketua-pbnu-kalau-pengajian-saja-mereka-sudah-bosan?nd992203605�
http://us.detiknews.com/read/2011/09/26/165101/1730773/10/ketua-pbnu-kalau-pengajian-saja-mereka-sudah-bosan?nd992203605�
http://www.averroes.or.id/opinion/agama-radikalisme-dan-terorisme.html�
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kekerasan berantai. Tokoh Sayyid Qutb digambarkan tidak mampu memutus 

rantai kekerasan melainkan memperbesarnya. Tindakan kekerasan yang dilakukan 

Al Qaeda, diperihatkan akibat dari rasa kemanusiaan yang "terinjak".  

 Strategi naratif yang menampilkan posisi marjinal direpresentasikan 

melalui aspek latar. Dalam teks ini ditampilkan latar tempat dan sosial budaya 

Arab Saudi sebagai latar yang tidak memberi harapan pada generasi muda. 

Penggambaran latar ini pun memunculkan aspek empati dalam ironi yang muncul.  

 
Saudi Arabia, the richest of the lot, was such a notoriously unproductive 
country that the extraordinary abundance of petroleum had failed 
to generate any other significant source of income; indeed, if one subtracted 
the oil revenue of the Gulf countries, 260 million Arabs 
exported less than the 5 million Finns. Radicalism usually prospers in  
the gap between rising expectations and declining opportunities. This 
is especially true where the population is young, idle, and bored; 
where the art is impoverished; where entertainment-movies, theater, 
music-is policed or absent altogether; and where young men are set 
apart from the consoling and socializing presence of women. Adult 
illiteracy remained the norm in many Arab countries. Unemployment 
was among the highest in the developing world. Anger, resentment, 
and humiliation spurred young Arabs to search for dramatic remedies. 
(Wright, 2006, hal. 187) 

 
TLT merepresentasikan latar sosial Arab kurang memberi harapan pada generasi 

muda. Keadaan yang kurang baik di negara Arab diangkat sebagai alasan dan 

penciptaan empati terhadap pembaca. Arab Saudi, sebagai negara terkaya ternyata 

tidak produktif. Negara yang memiliki minyak melimpah tetapi gagal 

menghasilkan sumber pendapatan lain yang signifikan. Radikalisme biasanya 

muncul dalam kesenjangan antara harapan yang meningkat dan peluang yang 

menurun. Hal ini terutama berlaku di lingkungan dengan populasi penduduk usia 

muda, yang kurang bekerja keras, dan mengalami kebosanan, ketika hiburan 

sangat terbatas, demikian juga kreativitas seni, film, teater, dan musik. Ruang dan 

waktu bersosialisasi juga terbatas. Angka buta huruf dan pengangguran yang 

tinggi. Hal-hal tersebut digambarkan menimbulkan rasa frustasi memicu kaum 

muda Arab untuk mencari solusi dramatis.24

                                                           
24 Menurut majalah Forbes, Negara Arab Saudi termasuk dalam sepuluh besar negara terkaya di 

  Alasan-alasan tersebut ditampilkan 
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sebagai aspek logos sekaligus apologi yang menjadi alasan untuk mencari sebuah 

pelarian dari permasalahan hidup yang tidak membahagiakan dan tanpa harapan. 

Sebuah ironi dirasakan dalam kenyataan yang disampaikan ataupun dalam diri 

pembaca, dengan melihat keadaan Arab Saudi yang seharusnya kaya akan sumber 

minyak dan memberikan harapan perekonomian yang baik bagi penduduknya, 

tetapi yang terjadi sebaliknya. Mitos sebagai negara makmur yang ideal, tempat 

Islam lahir dan berkembang, ditampilkan tidak seperti gambaran yang selama ini 

tertanam dalam wacana khususnya dunia Barat. 

 Dalam hal ini tidak semata-mata ekonomi tetapi ruang publik yang sempit 

merupakan pemicu timbulnya rasa frustrasi di kalangan kaum muda.  Dalam 

uraian ini, tampak akar munculnya radikalisme, bukan persoalan keyakinan atau 

agama (Islam) yang ingin diperjuangkan, tetapi lebih pada persoalan dan 

pergulatan pribadi-pribadi yang menghadapi persoalan hidup yang tidak memiliki 

harapan mendapat solusi yang membahagiakan. Bukan kepatuhannya pada Islam 

melainkan posisi yang tidak berdaya yang mereka rasakan merupakan retorika 

pathos dan logos untuk mendapatkan perhatian pembaca.  

Dari pihak representasi Amerika, diperlihatkan adanya ending cerita yang 

menyatakan kegagalan FBI dalam mencegah dan mengantisipasi terror dan 

memenangkan tokoh Osama sebagai tokoh protagonis.   

 
These are only theories about the CIA's failures to communicate 
vital information to the bureau, which can perhaps be better explained 
by the fact that the agency was drowning in a flood of threats and 
warnings. Alec Station had begun with twelve employees in 1996, a 
number that had grown to about twenty-five when the Malaysia meeting 
occurred. There were another thirty or so analysts in the Counterterrorist 
Center who worked on all forms of terrorism worldwide, but 
al-Qaeda was not their primary responsibility. (Wright, 2006, hal. 313) 

 
Sebuah kemungkinan teori konspirasi yang selama ini diyakini oleh berbagai 

kalangan, diilustrasikan pula dalam TLT. Kegagalan mencegah peristiwa 9-11 

menjadi sorotan serius dalam teks ini. Tampak sindiran dalam teks bahwa 

sebenarnya pihak intelejen sudah mengetahui akan terjadinya serangan teroris 
                                                                                                                                                               
dunia. http://www.forbes.com/sites/bethgreenfield/2012/02/22/the-worlds-richest-countries/ 
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tetapi justru membiarkannya. Hal ini menimbulkan sebuah hipotesis yang beredar 

bahwa teror sengaja dibiarkan untuk membuat pencitraan terhadap kelompok 

tertentu semakin jelas. Dalam teks ini teori konspirasi dipatahkan melalui 

gambaran bahwa latar belakang terjadinya 9/11 sangat masuk akal dan peristiwa 

tersebut bisa terjadi karena kekurangwaspadaan dan antisipasi dari intelegen 

America. Sebuah kelemahan dan kelengahan yang dianggap manusiawi dan bukan 

rekayasa atau konspirasi sebagaimana didengungkan oleh media. Amerika sebagai 

negara superpower bisa ditembus pertahanannya oleh mereka yang diposisikan 

inferior dan lemah. Aspek ini pun merupakan sebuah apologi dengan tidak 

memunculkan ‘hero’ sebagai penyelamat dalam keadaan yang penuh kekacauan.  

The Trade Center burned for a hundred days. All during that time, 
the acrid stench penetrated the office of the FBI, a sickening reminder 
of their failure to stop the attack and their own narrow escape from 
death. One active agent, Leonard Hatton, a bomb technician, did not 
survive. He had worked the embassy bombings and the Cole with 
O'Neill, and he died trying to rescue victims in the towers. In the hectic, 
endless months following 9/11, the members of the I-49 squad 
were sorting through their shock, their grief, and their shame. Better 
than anyone in the country, they had known the danger America 
faced. And yet the I-49 squad had been largely alone in its efforts. Since 
the embassy bombings they had labored tirelessly, spending months 
and even years out of the country, many of them losing marriages or 
significant relationships because of the toll the investigations had 
taken. They were exhausted even before 9/11. Now their trauma was 
compounded by the stigma that was assigned to them because they 
had not prevented the tragedy they had known was coming. (Wright, 2006, 
hal. 187) 

 
Dalam teks ini tersirat disampaikan pula stigma bahwa mereka membiarkan 

tragedi terjadi menjadi salah satu persoalan tersendiri bagi intelejen. Stigma ini 

muncul karena keyakinan tidak mungkin intelejen Amerika yang memiliki 

peralatan yang canggih tidak dapat mendeteksi teror yang akan terjadi. 

Kemungkinan seperti ini terlihat dalam teks, dengan menggambarkan seolah-olah 

intelejen Amerika tidak sigap membaca sinyal-sinyal akan terjadinya serangan, 

padahal sebelumnya telah diawali oleh beberapa peristiwa kekerasan, dan yang 

terjadi sebelum 9/11 adalah pengeboman US Cole. Tindakan para tokoh sebagai 

bentuk resistensi kekuasaan dominan yang dirasakan menindas dan menjadikan 
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mereka pada posisi korban. Dalam pandangan ini, tampak pula adanya sikap 

meremehkan potensi serangan Al Qaeda. 

 

 3.3. Representasi TLT tentang Peran Amerika dalam Konstruksi Ideologi Al 

Qaeda  

Aspek apologi ditampilkan melalui representasi peran Amerika di dalam 

teks terhadap pembentukan ideologi Al Qaeda. Latar Amerika menjadi bagian 

penting yang disoroti dalam narasi ini. Dalam teks ini, Amerika berperan 

mengkonstruksi ideologi Al Qaeda.  

Dalam teks direpresentasikan latar belakang kebencian yang disebabkan 

oleh berbagai hal, di antaranya peran Amerika dengan kebijakan luar negerinya 

yang dianggap merugikan dunia yang mayoritas berpenduduk Muslim sebagai 

korban berperan memicu lahirnya ideologi Al Qaeda. Sebagai sahabat negara 

Mesir, Amerika membiarkan hukuman dan kekerasan di penjara Mesir. Media 

massa Amerika mencitrakan Al Qaeda sebagai kelompok yang berbahaya dan 

harus diwaspadai.  

Alasan-alasan sebagai sumber permusuhan dalam TLT dipaparkan oleh 

narator melalui pandangan Osama bin Laden, seperti terlihat dalam kutipan 

berikut, 

Bin Laden would later say that the United States had always 
been his enemy. He dated his hatred for America to 1982, "when America 
permitted the Israelis to invade Lebanon and the American Sixth 
Fleet helped them." He recalled the carnage: "blood and severed 
limbs, women and children sprawled everywhere. Houses destroyed 
along with their occupants and high rises demolished over their residents. 
. . . The situation was like a crocodile meeting a helpless child, 
powerless except for his screams." This scene provoked an intense 
desire to fight tyranny, he said, and a longing for revenge. "As I looked 
at those demolished towers in Lebanon, it entered my mind that we 
should punish the oppressor in kind and that we should destroy 
towers in America in order that they taste some of what we tasted." 
(Wright, 2006, hal. 151) 

 

Representasi Al Qaeda dibangun oleh teks dengan menggambarkan tokoh 

Osama bin Laden yang menyatakan bahwa Amerika Serikat selalu menjadi 
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musuhnya. Dia mulai membenci Amerika tahun 1982, ketika Amerika 

mengizinkan Israel untuk menyerang Lebanon dan Amerika membantu Israel, 

hingga melakukan penghancuran dan pembantaian, termasuk wanita dan anak-

anak. Gambaran ini disampaikan melalui tokoh Osama bin Laden yang 

menyuarakan pendapatnya tentang Amerika yang perlu menjadi sasaran balas 

dendam. Osama bin Laden memiliki keinginan untuk melawan tirani dan 

membalas dendam. Tokoh Osama bin Laden merasa berkewajiban menghukum 

para penindas dengan menghancurkan menara di Amerika agar mereka dapat 

merasakan yang mereka rasakan.  

Uraian di atas merupakan sebuah apologi yang ditunjukkan melalui 

gambaran bahwa sikap keras Al Qaeda tidak muncul serta merta tetapi dilandasi 

alasan-alasan rasional sebagai latar belakang kebencian Osama bin Laden 

terhadap Amerika, sehingga tampak bahwa Amerika secara tidak langsung telah 

ikut membangun ideologi kekerasan dan intoleransi Al Qaeda. Penyebutan latar 

waktu awal kebenciannya tumbuh, yaitu tahun 1982, menunjukkan bahwa 

kebencian itu tidak terjadi tiba-tiba, tetapi memiliki penyebab yang dianggap 

penting oleh tokoh Osama bin Laden dan kelompok Al Qaeda. 

 Narator memberikan peran pada Osama bin Laden untuk menyuarakan 

sendiri lewat kehadirannya sebagai tokoh yang menyampaikan pikiran dan 

dialognya. Pemberian suara pada Osama bin Laden memberi implikasi adanya 

usaha menyampaikan suara pihak lain agar menjadi perhatian publik pembaca. 

Tokoh Osama bin Laden dalam teks diberi peran sebagai wakil suara Al Qaeda 

yang berpandangan bahwa Amerika memiliki standar ganda mengenai teroris dan 

Osama bin Laden menuduh AS juga teroris. Amerika direpresentasikan telah 

memberi contoh sikap kejam dan intoleransi. 

Melalui tuturan Osama bin Laden disampaikan pandangannya bahwa 

dukungan AS terhadap Israel merupakan alasan deklarasi perangnya terhadap AS.  

Reaksi Osama bin Laden muncul karena Amerika Serikat sangat agresif dalam 

kebijakan terhadap seluruh dunia Islam, bukan hanya Semenanjung Arab. Osama 

bin Laden menginginkan Amerika Serikat menarik segala bentuk intervensinya 

terhadap negara Muslim di seluruh dunia. Osama bin Laden memposisikan 
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dirinya sebagai wakil Islam, ia menganggap AS menetapkan standar ganda, AS 

ingin menduduki negara mereka, mencuri sumber dayanya, dan memaksakan 

agen-agen AS untuk memerintah negara mereka, dan AS dianggap selalu 

memaksa mereka untuk menyetujui semua keinginan. Pandangan Osama terlihat 

dalam kutipan berikut, Bin Laden cited American support for Israel as the first cause of 

his declaration of war, followed by the presence of American troops in Arabia. He added 

that American civilians must also leave the Islamic holy land because he could not 

guarantee their safety. (Wright, 2006, 247) Representasi posisi tertindas dirasakan 

oleh tokoh Osama bin Laden menimbulkan kehendak untuk melawan.  

 Strategi naratif pengungkapan ketidakadilan melalui suara tokoh, membuat 

pandangan berjarak dekat dan terlihat pula adanya pengukuhan alasan-alasan 

perlawanan terhadap Amerika sebagai sebuah apologi terhadap tindakan balasan 

yang dilakukan Al Qaeda. Hal ini membawa nuansa baru bagi pembaca karena 

yang terungkap menjadi terasa lebih menyentuh dan mengundang empati karena 

dituturkan oleh tokoh Osama bin Laden secara langsung. Dalam kutipan di atas, 

tokoh Osama bin Laden ditampilkan dan dipandang dari dalam diri tokoh, 

dibiarkan berujar, seolah-olah narator mengetahui seluruh pikirannya dan 

disampaikan secara langsung oleh tokoh yang dihadirkannya. 

 Representasi peran Amerika sebagai aggressor yang memberikan 

pengaruh dan turut membangun kebencian mendalam dalam tokoh-tokoh Al 

Qaeda, dikuatkan dengan ‘suara’ tokoh Ayman al Zawahiri yang berpendapat 

tentang sebab-sebab kebenciannya terhadap Amerika, seperti terlihat dalam 

kutipan berikut,  

The language was measured and concise, in comparison with bin 
Laden's declaration of war two years before. Ayman al Zawahiri cited 
three grievances against the Americans. First, the continuing presence of 
American troops in Saudi Arabia seven years after the end of the Gulf 
War. "If some people have formerly debated the fact of the occupation, 
all the people of the peninsula have now acknowledged it," he 
observed. Second, America's intention to destroy Iraq, as evidenced 
by the death of what he said was more than a million civilians. Third, 
the American goal of propping up Israel by incapacitating the Arab states, 
whose weakness and disunion are Israel's only guarantee of survival. 
All this amounted to a "war on God, his messenger, and the Muslims." 
Therefore, the members of the coalition were issuing a fatwa: 
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"The ruling to kill the Americans and their allies-civilian and military- 
is an individual duty for every Muslim who can do it in any 
country in which it is possible to do it." (Wright, 2006, hal. 260) 

 

Selain tuturan melalui tokoh Osama bin Laden, disampaikan pula 

kekecewaan terhadap Amerika melalui tuturan tokoh Ayman al Zawahiri. 

Pembiaran terhadap kekerasan di Timur Tengah dan pembelaan terhadap Israel 

berperan dalam memupuk kebencian anggota-anggota Al Qaeda. Representasi 

keluhan Ayman al Zawahiri terhadap Amerika ditampilkan di antaranya; pertama, 

kehadiran terus-menerus pasukan Amerika di Arab Saudi tujuh tahun setelah akhir 

Perang Teluk; kedua, niat Amerika untuk menghancurkan Irak, sebagaimana 

dibuktikan oleh kematian yang ia katakan lebih dari satu juta warga sipil; ketiga, 

Amerika menopang Israel dengan melumpuhkan negara-negara Arab. Semua ini 

dianggap sebagai perang terhadap Allah, utusan-Nya, dan kaum Muslim. Oleh 

karena itu, muncul dari anggota organisasi, sebuah fatwa untuk membunuh orang 

Amerika dan sekutu-sekutunya, baik sipil dan militer adalah sebuah kewajiban 

individual bagi setiap Muslim untuk dapat melakukannya di negara mana pun 

mereka tinggal.  

Uraian di atas memperkuat representasi Muslim sebagai korban politik luar 

negeri Amerika.  Pembelaan (apologi) tersirat dalam teks ini tampak pada uraian 

di atas sebagai alasan atas kekerasan balasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi 

bukan tanpa sebab, dan kebijakan politik Amerika terhadap dunia luar dianggap 

sebagai faktor penyebab terjadinya perlawanan. Dalam dua gambaran pandangan 

tokoh tersebut, terlihat adanya persamaan kebencian mereka terhadap Amerika 

dengan mengemukakan alasan-alasan yang disuarakan oleh tokoh-tokoh yang 

direpresentasikan menganggap dirinya mewakili dunia Islam. 

 Representasi latar belakang kebencian terhadap Amerika diuraikan dengan 

panjang lebar sebagai pembuka akar masalah terjadinya konflik antara kelompok 

Al Qaeda dengan Amerika. Kebijakan-kebijakan politik Amerika dan hegemoni 

kekuasaan Amerika di Timur tengah dan dunia Islam pada umumnya, dianggap 

sebagai hegemoni yang merugikan dunia Islam. Representasi dalam TLT jelas 

berbeda dengan tesis Huntington dalam TCC bahwa persoalan konflik terletak 
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pada persoalan peradaban. TLT mengemukakan persoalan yang lebih kompleks 

dan faktor individu sangat mempengaruhi konflik dengan dunia sekitar. Dalam 

oposisi biner Islam melawan Barat, tokoh-tokoh yang dihadirkan cukup 

problematik, Al Qaeda tidak bisa dikatakan mewakili Islam, karena Al Qaeda 

sendiri memusuhi kelompok Islam yang dianggap tidak sejalan dengan penafsiran 

Al Qaeda dan tidak menerima keberagaman dalam Islam. TCC pun tidak 

memberikan “suara” pada tokoh-tokoh Islam sehingga TCC lebih mengarah pada 

polarisasi identitas yang lebih bersifat absolut. 

 Representasi Al Qaeda sebagai jaringan global ditampilkan pula bukan 

tanpa sebab. Globalisasi menjadi faktor penting dalam perkembangan Al Qaeda.  

Representasi globalisasi merupakan penyebab Al Qaeda tumbuh menjadi jaringan 

yang bersifat global dan juga mengarahkan perjuangannya secara global. 

Meskipun ditampilkan tidak memiliki tujuan yang jelas, semangat yang 

didengungkan disebarkan secara global dan mencoba menarik simpati dari segala 

penjuru dunia. Globalisasi membuat para tokoh merasa tercerabut dari akar 

budaya dan merasa terasing. Konflik yang awalnya bergulat pada persoalan 

individu berkembang menjadi konflik regional, dengan melibatkan diri dalam 

konflik Timur Tengah, khususnya Afganistan, sampai pada perlawanan terhadap 

Amerika yang dianggap mencampuri urusan negara Timur Tengah, khususnya 

invasi Irak.  

Their country-and their lives-became alien to them. Thrown into the 
global  marketplace of  ideas and values, many Saudis looking for 
something worthy in their own traditions found it in the unsparing beliefs 
that informed their understanding of Islam. Wahhabism provided a dam 
against the overwhelming, raging river of modernity. There was a 
widespread feeling, not only among extremists, that this torrent of 
progress was eroding the essential quality of Arabia, which was its 
sacredness.  Each would have to compromise in order to accommodate 
the goals of the other; as a result, al-Qaeda would take a unique 
path, that of global jihad. (Wright, 2006, hal. 86) 

Direpresentasikan dalam teks, nilai-nilai kehidupan dipengaruhi ide dan pasar 

global. Kelompok radikal digambarkan tengah merasakan nilai-nilai modernitas 

ini menggerogoti kesucian dan kualitas hidup mereka di Arab Saudi. Oleh karena 

itu, mereka membutuhkan kepercayaan diri untuk membangun kebersamaan 
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dalam sebuah identitas yang jelas, dengan membangun kolektivisme secara global 

dengan menyuarakan ide jihad global.  

Consumerism, vice, and individuality, which the radical Islamists saw as 
the hallmarks of modern American culture, threatened to destroy Islam- 
even the idea of Islam-by blending it into a globalized, corporate, 
interdependent, secular commercial world that was part of what these 
men meant when they said "America." But by defining modernity, 
progress, trade, consumption, and even pleasure as Western assaults on 
Islam, al-Qaeda thinkers left little on the table for themselves. (Wright, 
2006, hal. 172)  

Repetisi dalam representasi peran Amerika dalam globalisasi ditonjolkan dalam 

narasi ini sehingga memperkuat gambaran dan pengukuhan superioritas Amerika 

dalam pandangan kelompok Al Qaeda dan negara Arab sebagai negara asal-usul 

mereka menjadi terasing dari kebudayaannya sendiri. Konsumerisme dan 

individualitas, dianggap sebagai keunggulan budaya Amerika modern, menurut 

kelompok Islam radikal mengancam dan menghancurkan Islam. Mereka 

beranggapan modernitas, kemajuan, perdagangan, konsumsi, dan kesenangan 

adalah serangan Barat terhadap Islam. Sebuah ilustrasi peran Amerika yang turut 

mengkonstruksi Al Qaeda sebagai perang hegemoni dalam jaringan yang 

mendunia. Negara Arab ditampilkan sebagai negara tak berdaya, korban hegemoni 

Amerika. 

 Representasi evolusi Al Qaeda ditampilkan dengan jelas dalam teks dan 

pandangan pandangan kelompok ini terhadap Amerika terlihat kompleks. 

Gambaran kebencian terhadap Amerika dideskripsikan secara eksplisit melalui 

analisis narator,  

A new vision of al-Qaeda was born. Abu Hajer's two fatwas, the 
first authorizing the attacks on American troops and the second, the 
murder of innocents, turned al-Qaeda into a global terrorist organization. 
Al-Qaeda would concentrate not on fighting armies but on killing 
civilians. (Wright, 2006, hal. 175) 

Dalam paparan tersebut tampak pula, alasan-alasan sebagai pengukuhan terhadap 

latar belakang konflik yang mereka dengungkan terhadap Amerika. Al-Qaeda 

menjadi berubah menjadi organisasi teroris global. Al-Qaeda tidak hanya 

berkonsentrasi pada pertempuran menghadapi tentara tetapi juga diijinkan 
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membunuh warga sipil. Tampak dalam uraian tersebut konflik yang terjadi 

disebarkan secara mengglobal dengan gagasan-gagasan dari sekelompok orang 

yang memiliki tujuan yang menyebar dan tidak jelas.  

What distinguished O'Neill early in his new posting was his recognition 
of the fact that the nature of terrorism had changed; it had gone 
global and turned murderous. In the recent past, terror in America had 
been largely a domestic product, produced by underground associations 
such as the Ku Klux Klan, the Black Panthers, or the Jewish 
Defense League. (Wright, 2006, hal. 208) 
 

Pencitraan Al Qaeda sebagai teroris global, tidak terlepas dari peran 

Amerika, dalam narasi ini, dihadirkan tokoh O’Neill, agen FBI, sebagai 

representasi Amerika, yang  memberi pandangan bahwa terorisme sekarang 

bersifat mengglobal dan kejam. Terorisme yang awalnya dianggap sebagai 

gerakan terbatas dalam negeri saja yang merupakan gerakan bawah tanah Ku Klux 

Klan, Black Panthers, atau Liga Pertahanan Yahudi, telah berubah menjadi teror 

yang bersifat mengglobal. Dalam uraian di atas terlihat adanya tuduhan Amerika 

terhadap Al Qaeda sebagai gerakan radikal dan teroris.  

Representasi Amerika berperan membesarkan nama Al Qaeda dengan 

mendengungkan dalam media massa bahwa Al Qaeda merupakan musuh dan 

teroris yang berbahaya, terlebih setelah terjadinya peristiwa 11 September. Media 

massa berperan besar dalam memberi pencitraan terhadap Al Qaeda. Dalam 

wacana Amerika, Al Qaeda digambarkan dengan pencitraan negatif. 

Dalam perannya mengkonstruksi Al Qaeda, Amerika ditampilkan sebagai 

kekuatan yang besar dan berbahaya sehingga oleh kelompok Al Qaeda, AS 

ditampilkan sebagai sosok musuh yang harus dihadapi bersama dan memerlukan 

kekuatan yang besar dan menglobal juga untuk dapat mengalahkannya. Gambaran 

ini ditampilkan dalam teks melalui kejadian berubahnya tujuan kelompok Al Jihad 

yang memiliki konflik regional dengan negaranya Mesir, kemudian tertarik untuk 

bergabung dengan Al Qaeda dan menjadi organisasi yang lebih mendunia dan 

akan menghadapi musuh yang lebih besar, yaitu Amerika. 
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Al-Jihad was also in an uproar. Zawahiri called a meeting of his 
supporters in Afghanistan to explain the new global organization. 
The members accused him of turning away from their primary 
goal of taking over Egypt, and they protested al-Jihad's being 
drawn into bin Laden's grandiose war with America. (Wright, 
2006, hal. 260)  
 
Direpresentasikan dalam teks, kelompok Al-Jihad kecewa terhadap 

Ayman al Zawahiri yang awalnya berjuang demi Afghanistan tetapi kemudian 

menjadi organisasi global yang baru. Para anggota menuduhnya berpaling dari 

tujuan utama mereka mengambil alih Mesir, dan mereka memprotes al-Jihad 

ditarik ke dalam perang bin Laden dengan Amerika. Dalam uraian ini terlihat 

kompleksitas masalah dalam tubuh organisasi Al-Jihad maupun Al-Qaeda 

sehingga untuk disebut sebagai kelompok yang memperjuangkan Islam perlu 

dipertanyakan. 

Runtuhnya argumentasi Islam yang diklaim oleh Al Qaeda melawan Barat 

terlihat dalam pandangan dan tindakan mereka yang lebih condong memusuhi 

Amerika karena berbagai alasan. Amerika dijadikan musuh utama dan turut 

berperan mengkonstruksi ideologi Al Qaeda. Amerika dianggap sebagai sumber 

masalah di Timur Tengah. 

Why did these men turn against America, a highly religious 
country that so recently had been their ally in Afghanistan? In 
large part, it was because they saw America as the locus of 
Christian power. Once, the piety of the Muslim mujahideen and 
the Christian leaders of the U.S. government had served as a 
bond between them. Indeed, mujahideen leaders had been 
considerably romanticized in the American press and had made tours 
through American churches, where they were lauded for their 
spiritual courage in the common fight against Marxism and 
godlessness. But Christianity-especially the evangelizing American 
variety-and Islam were obviously competitive faiths. Viewed through 
the eyes of men who were spiritually anchored in the seventh 
century, Christianity was not just a rival, it was the archenemy. To 
them, the Crusades were a continual historical process that would 
never be resolved until the final victory of Islam. (Wright, 2006, hal. 
171)  
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Konsep jihad global berdasarkan pemikiran bahwa Amerika ada di mana-mana, 

menguasai dan menghegemoni dunia, sehingga perjuangan perlu dilakukan di 

seluruh dunia.  

 Dalam teks disampaikan hegemoni Amerika begitu kuat di negara-negara 

tempat anggota Al Qaeda berasal. Majas hiperbola digunakan untuk menunjukkan 

kekuasaan Amerika yang besar dengan posisi mereka yang lemah dan inferior. 

For the next three hundred years, Islam would be overshadowed by 
the growth of Western Christian societies. Yet bin Laden and his 
Arab Afghans believed that, in Afghanistan, they had turned the tide 
and that Islam was again on the march. Now they faced the greatest 
military, material, and cultural power any civilization had ever 
produced. "Jihad against America?" some of the al-Qaeda members 
asked in dismay. "America knows everything about us. It knows even 
the label of our underwear." They saw how weak and splintered their 
own governments were-empowered only by the force of America's 
need to maintain the status quo. The oceans, the skies, even the 
heavens were patrolled by the Americans. America 
was not distant, it was everywhere. (Wright, 2006, hal. 171)  

 

Kalimat, "America knows everything about us. It knows even the label of our 

underwear." menunjukkan mereka menjadi subordinasi, dan kalimat The oceans, 

the skies, even the heavens were patrolled by the Americans. America was not 

distant, it was everywhere. memperlihatkan ungkapan hiperbola dari pandangan 

anggota Al Qaeda terhadap Amerika yang dirasakan ada di mana-mana dan 

menguasai semua bahkan surga juga diawasi oleh Amerika. Terlihat adanya 

pengukuhan terhadap superioritas Amerika sebagai negara superpower yang 

menghegemoni dunia.  

Konflik yang tajam dan penciptaan musuh terhadap Amerika ditampilkan 

dalam beberapa peristiwa, karena hal ini dianggap penting. Dalam uraian berikut 

disampaikan pandangan tokoh-tokoh Al Qaeda terhadap Amerika: 

If America owned the future, the Islamic fundamentalists laid claim 
to the past. By returning the rule of Sharia, radical Islam could draw the line 
against the encroaching West. Even the values that America advertised as 
being universally desirable-democracy, transparency, the rule of law, human 
rights, the separation of religion from governance-were discredited in the 
eyes of the jihadis because they were Western and therefore modern. Al-
Qaeda's duty was to awaken the Islamic nation to the threat posed by the 
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secular, modernizing West. In order to do that, bin Laden told his men, al-
Qaeda would drag the United States into a war with Islam-"a large-scale 
front which it cannot control." (Wright, 2006, hal. 172) 

 

Dalam kutipan di atas ditunjukkan Amerika dianggap memiliki masa depan, kaum 

fundamentalis Islam mengklaim memiliki masa lalu. Mereka tidak menolak 

teknologi atau ilmu pengetahuan, hal ini terlihat dari banyaknya pemimpin al-

Qaeda, seperti Ayman al-Zawahiri dan Abu Hajer, adalah para ilmuwan, tetapi 

mereka bersikap ambivalen dalam cara pandangnya terhadap teknologi yang 

dianggap melemahkan semangat. Dengan kembali ke aturan Syariah, Islam 

radikal melakukan perlawanan terhadap dunia Barat. Nilai-nilai Amerika seperti 

demokrasi, transparansi, aturan hukum, hak asasi manusia, pemisahan agama dari 

pemerintahan, bertentangan dengan pandangan para jihadis karena itu hal-hal 

modern yang berasal dari Barat. Menurut mereka, tugas Al-Qaeda adalah untuk 

membangkitkan negara Islam untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh hal 

sekuler, modernisasi Barat. Dalam rangka melakukan itu, bin Laden mengatakan 

kepada anak buahnya, Al-Qaeda akan menyeret Amerika Serikat dalam perang 

dengan Islam dalam skala besar yang tidak bisa dikendalikan. Terlihat jelas bahwa 

konflik yang dibangun adalah konflik dengan Amerika.  

On the existential plane, bin Laden was marginalized, out of play, 
but inside the chrysalis of myth that he had spun about himself he 
was becoming a representative of all persecuted and humiliated 
Muslims. His life and the symbols in which he cloaked himself 
powerfully embodied the pervasive sense of dispossession that 
characterized the modern Muslim world. In his own miserable exile, 
he absorbed the misery of his fellow believers; his loss entitled him 
to speak for theirs; his vengeance would sanctify their suffering. The 
remedy he proposed was to declare war on the United States. 
(Wright, 2006, hal. 233) 

 
Kutipan di atas merupakan pandangan narrator tentang tokoh Osama bin Laden, 

sebagai wakil dari kaum Muslim sebagai korban yang dihina dan dipermalukan. 

Untuk menyembuhkan “sakit” yang dirasakannya, diwujudkan dengan 

mencetuskan peperangan terhadap Amerika dan membalaskan perbuatan mereka. 

Alasan-alasan pembalasan terhadap Amerika karena dijadikannya tokoh dan 

orang-orang Muslim sebagai korban merupakan bentuk apologi.  
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"You ARE NOT UNAWARE OF THE INJUSTICE, repression, and 
aggression that have befallen Muslims through the alliance of Jews, 
Christians, and their agents, so much so that Muslims' blood has 
become the cheapest blood and their money and wealth are plundered 
by the enemies," bin Laden said, on August 23, 1996, in his "Declaration 
of War Against the Americans Occupying the Land of the Two 
Holy Places." The latest indignity-"one of the worst catastrophes to 
efall the Muslims since the death of the Prophet"-was the presence 
of American and coalition troops in Saudi Arabia. The purpose of his 
treatise was "to talk, work, and discuss ways of rectifying what has 
befallen the Islamic world in general and The Land of the Two Holy 
Mosques in particular." 
"Everyone is complaining about everything," bin Laden observed, 
adopting the voice of the Islamic man on the street. "People have been 
greatly preoccupied with matters of their livelihood. Talk of economic 
decline, high prices, massive debts, and overcrowded prisons is 
widespread." 
As for Saudi Arabia, "everyone agrees that the country is 
moving toward a deep abyss." Those brave few Saudis who confronted 
the regime demanding change were disregarded; meanwhile, 
the war debt had caused the state to impose taxes. "People are wondering: 
Is ours really the largest oil exporting country? They feel that 
God is tormenting them because they kept quiet about the regime's 
injustice." (Wright, 2006, hal. 234) 
 

Dalam kutipan di atas, terlihat representasi kekecewaan tokoh Osama bin 

Laden terhadap Arab Saudi. Citra negara Arab yang kaya dan makmur sebagai 

mitos yang beredar di dunia luar, dalam pandangannya terbalik. Arab Saudi 

sedang dalam proses kehancuran karena membiarkan ketidakadilan, dan 

membiarkan diri menjadi inferior dalam kekuasaan Amerika yang superior. 

Representasi Al Qaeda menjadi problematis ketika Osama bin Laden menganggap 

dirinya mewakili Islam dan ia menuduh AS teroris dan memberlakukan standar 

ganda. Melalui suara tokoh diperlihatkan adanya pertanyaan terhadap penderitaan 

kaum Muslim yang dianggap sebagai pembiaran mereka atas rezim yang penuh 

ketidakadilan. 

In the most revealing exchange, Arnett asked whether, if the United 
States complied with bin Laden's demands to leave Arabia, he would 
call off his jihad. "The reaction came as a result of the aggressive U.S. 
policy toward the entire Muslim world, not just the Arabian Peninsula, 
" bin Laden said. Therefore, the United States has to withdraw 
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from any kind of intervention against Muslims "in the whole world." 
Bin Laden was already speaking as the representative of the Islamic 
nation, a caliph-in-waiting. "The U.S. today has set a double standard, 
calling whoever goes against its injustice a terrorist," he complained. 
"It wants to occupy our countries, steal our resources, impose on us 
agents to rule us . . . and wants us to agree to all these. If we refuse to 
do so, it will say, 'You are terrorists.'"(Wright, 2006, hal. 247)  

 

Konflik Islam dan Barat disampaikan tidak sederhana karena musuh utama Al 

Qaeda adalah US dan bukan Barat yang dimaksud dalam Huntington. Suara 

Osama bin Laden digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Amerika, yang 

dianggap ingin menguasai sumber daya di Arab dan menguasai dengan cara apa 

pun, dan apabila sulit dilakukan, mereka menganggap Amerika juga teroris. 

Terlihat narator mencoba memandang dengan objektif pada kedua belah pihak, 

dengan memperlihatkan tuduhan Osama bin Laden terhadap Amerika, yang sama 

seperti tuduhan Amerika terhadap Osama bin Laden, sebagai teroris.  

Several members of the Islamic Group tried to have the blind 
sheikh named emir of the new Islamic Front, but the proposal was 
brushed aside, since Sheikh Omar was in prison in America. Bin Laden 
had had enough of the infighting between the Egyptian factions. He 
told both groups that their operations in Egypt were ineffectual and 
too expensive and that it was time for them to "turn their guns" on the 
United States and Israel. Zawahiri's assistant, Ahmed al-Najjar, later 
told Egyptian investigators, "I myself heard bin Laden say that our 
main objective is now limited to one state only, the United States, and 
involves waging a guerrilla war against all U.S. interests, not only in 
the Arab region but also throughout the world." (Wright, 2006, hal. 261) 

 

Pandangan bin Laden terhadap AS. Menginginkan AS seperti Uni Soviet, menjadi 

terpecah. Terlihat dalam uraian tersebut, rasa kebencian Osama bin Laden 

terhadap Amerika dan ingin menjadikannya yang dilakukan Amerika terhadap Uni 

Soviet dan dengan bantuan dirinya. 

It occurred to Miller at the time that Zawahiri might be the real 
power behind al-Qaeda, but then bin Laden himself arrived, with the 
same staged, awe-inspiring fusillade as before. Over the chirping of 
crickets outside the mud hut, Miller asked bin Laden if his fatwa was 
directed at all Americans or just the military. "Through history, America 
has not been known to differentiate between the military and the 
civilians, or between men and women or adults and children," bin 
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Laden quietly responded. He cast shy, doe-eyed glances at the American, 
as if he worried about giving offense. "We anticipate a black 
future for America. Instead of remaining united states, it shall end up 
separated states"-just like the old Soviet Union. Bin Laden wore a 
white turban and a green military jacket. Looming behind his head 
was a large map of Africa, an unremarked clue. "You are like the 
Middle East version of Teddy Roosevelt," Miller concluded. (Wright, 
2006, hal. 264) 

 
Teks di atas memberi gambaran tokoh Osama bin Laden yang ingin meniru 

perilaku Amerika dalam menghancurkan Uni Soviet. Narator membandingkan 

tokoh Osama dengan Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26, yang terkenal 

dengan penolakan terhadap pembangunan pangkalan militer oleh negara asing di 

Karibia, serta tegas dalam pendirian bahwa AS adalah satu-satunya negara yang 

boleh mencampuri urusan negara-negara Amerika. 

Konflik yang diciptakan tidak hanya dengan Amerika tetapi juga dengan 

sasaran-sasaran di luar Amerika. Alasan-alasan pengeboman yang sasarannya 

bukan Amerika diberikan oleh bin Laden dengan berbagai wacana. Pembelaan diri 

Osama bin Laden diperlihatkan juga dengan menyebutkan “dosa-dosa” Amerika 

di Afrika. 

Beyond the obvious goal of calling attention to the existence of al- 
Qaeda, the point of the bombings was vague and confusing. The 
Nairobi operation was named after the Holy Kaaba in Mecca; the 
Dares Salaam bombing was called Operation al-Aqsa, after the 
mosque in Jerusalem; neither had an obvious connection to the 
American embassies in Africa. Bin Laden put forward several 
explanations for the attack. He initially said that the sites had been 
targeted because of the "invasion" of Somalia; then he described an 
American plan to partition Sudan, which he said was hatched in the 
embassy in Nairobi. He also told his followers that the genocide in 
Rwanda had been planned inside the two American embassies. 
Muslims all over the world greeted the bombings with horror and 
dismay. The deaths of so many people, most of them Africans, many 
of them Muslims, created a furor. Bin Laden said that the bombings 
gave the Americans a taste of the atrocities that Muslims had 
experienced. But to most of the world and even to some members of 
al-Qaeda, the attacks seemed pointless, a showy act of mass murder 
with no conceivable effect on American policy except to provoke a 
massive response. (Wright, 2006, hal. 272) 
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Amerika direpresentasikan sebagai aggressor dan membuat banyak rakyat sipil 

menjadi korban. Apologi yang disampaikan melalui representasi Amerika 

sebagai aggressor yang menyebabkan perlawanan Al Qaeda juga menyebar. 

Terlihat gambaran bahwa narator memberikan penilain subjektif terhadap Al 

Qaeda dan gerakannya. 

Teks menunjukkan adanya konflik internal dalam Al Qaeda. Gambaran ini 

menunjukkan ketidaksolidan organisasi tersebut, dan menunjukkan dalam satu 

identitas, Al Qaeda, beragam tokoh dan konflik ditampilkan. Tokoh Owhali salah 

satu anggota Al Qaeda yang ingin menyerang Amerika, merasa kecewa ketika 

harus melakukan perlawanan di luar Amerika. Bin Laden beralasan tindakan 

tersebut perlu sebagai persiapan untuk menyerang Amerika. Dalam gambaran ini, 

narator menampilkan sosok Osama bin Laden yang memiliki pandangan yang 

membenarkan pendapatnya tentang serangan tidak rasional di luar Amerika 

dengan maksud serangan tetap pada negara tersebut. Dalam uraian ini, terdapat 

nada mempertanyakan tujuan dan konflik yang muncul antara Amerika dan Al-

Qaeda. 

While 'Owhali was fighting with the Taliban, Jihad Ali came to him 
and said that they had finally been approved for a martyrdom operation, 
but it was to be in Kenya. 'Owhali was crestfallen. "I want to 
attack inside the U.S.," he pleaded. His handlers told him that the 
embassy strikes were important because they would keep America 
distracted while the real attack was being prepared. 
"We have a plan to attack the U.S., but we're not ready yet," the 
suspect told Gaudin and the other investigators. "We need to hit you 
outside the country in a couple of places so you won't see what is 
going on inside. The big attack is coming. There's nothing you can do 
to stop it." (Wright, 2006, hal. 279) 

 

Kutipan di atas memperlihatkan adanya konflik di dalam tubuh Al Qaeda tentang 

sasaran perjuangan mereka dan siapa yang hendak dilawan. Dalam uraian tersebut 

direpresentasikan bahwa di Afrika pengaruh Al Qaeda merebak, meskipun target 

mereka tetaplah Amerika. Efek realitas dalam percakapan di atas dibangun 

melalui hadirnya tokoh-tokoh yang menjadi saksi mata peristiwa-peristiwa 

pengeboman oleh Al Qaeda. Pengakuan bahwa tindakan yang dilakukan 



108 

 

 

Universitas Indonesia 

 

merupakan persiapan penyerangan berikutnya, disampaikan oleh tokoh Al Qaeda 

dan membangkitkan emosi pembaca.  

Even in Kenya and Tanzania, the two countries that had suffered the 
most from al-Qaeda's attacks, children would be spotted wearing bin 
Laden T-shirts. The day after the strikes, Zawahiri called Yusufzai 
again. "We survived the attack Zawahiri informed him. "Tell the 
Americans that we aren't afraid of bombardment, threats, and acts of 
aggression. We suffered and survived the Soviet bombings for ten 
years in Afghanistan, and we are ready for more sacrifices. The war 
has only just begun; the Americans should now await the answer." 
(Wright, 2006, hal. 285-286)  
 

Representasi peran Amerika dalam konstruksi Al Qaeda berawal dari campur 

tangannya atas Taliban. Penciptaan musuh terhadap Amerika ini membuat 

perpecahan dalam tubuh Taliban. Pasukan Osama bin Laden bekerja sama dengan 

Amerika menghadapi Uni Soviet, tetapi kemudian setelah Uni Soviet terpecah, 

Amerika meninggalkan tokoh Osama bin Laden. Tokoh Osama bin Laden 

mengalami kekecewaan dan berbalik menjadikan Amerika sebagai musuh.  

Mullah Omar certainly realized that he had a problem. Bin Laden's 
declaration of war against the United States had split the Taliban. 
There were those who said that America had always been Afghanistan's 
friend, so why turn it into a powerful and unnecessary 
enemy? They pointed out that no one in bin Laden's inner circle, 
including bin Laden himself, had the religious authority to pronounce 
any fatwa, much less a jihad. Others felt that America had made itself 
Afghanistan's enemy when it launched the missiles. (Wright, 2006, hal. 287) 

 

Meskipun demikian, terdapat sikap ambigu dari kelompok ini, mereka tidak hanya 

memusuhi Amerika, tetapi yang lainnya juga. Amerika ditampilkan sebagai 

musuh nomor 3 setelah kaum yang dianggap bid’ah (heretics), kaum Syiah, dan 

Amerika, serta Israel dianggap sebagai musuh yang keempat.   

Dalam uraian di bawah ini, terlihat adanya kemarahan dan kekecewaan 

Osama bin Laden terhadap Amerika. Narator menggambarkan secara langsung 

melalui penuturannya tentang perasaan yang dialami Osama bin Laden. Narator 

melalui sudut pandang “maha tahu” mengungkapkan perasaan Osama bin Laden.  

 Bin Laden was angry and disappointed. He hoped to lure America 

into the same trap the Soviets had fallen into: Afghanistan. His strategy 
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was to continually attack until the U.S. forces invaded; then the 
mujahideen would swarm upon them and bleed them until the entire 
American empire fell from its wounds. It had happened to Great 
Britain and to the Soviet Union. He was certain it would happen to 
America. The declaration of war, the strike on the American embassies, 
and now the bombing of the Cole had been inadequate, however, to 
provoke a massive retaliation. He would have to create an irresistible 
outrage. ((Wright, 2006, hal. 331) 

 

Teks di atas memperlihatkan rasa marah dan kekecewaan Osama bin 

Laden terhadap Amerika. Amerika yang semula bekerja sama dengan Taliban 

meruntuhkan Uni Soviet dan dianggap tidak berpihak dalam perjuangan 

pembebasan negara Islam di Palestina, dengan dianggap berpihak pada Israel. 

Terdapat sebuah obsesi yang disampaikan narator dalam teks ini, yaitu keinginan 

Al-Qaeda menjadikan Amerika seperti Uni Soviet, terpecah. Gambaran ini 

disampaikan sebagai peringatan juga pada khalayak Amerika bahwa perjuangan 

yang dilakukan Al-Qaeda sebagai perwujudan tindakan Amerika yang memecah 

belah Amerika Uni Soviet, Al Qaeda kemudian ingin melakukan hal yang sama 

terhadap Amerika.  

Di dalam TLT direpresentasikan bahwa tindakan Amerika telah 

memberikan contoh menggunaan ideologi kekerasan dan intoleransi dalam 

hubungan politik luar negerinya dengan negara-negara Islam di dunia. Al Qaeda 

meniru apa yang dilakukan Amerika. Al Qaeda memilih mengebom menara WTC 

sebagai sasaran pun tidak luput dari peniruan atau imitasi kekerasan yang 

dilakukan Amerika, ketika Amerika menghancurkan menara-menara di Libanon. 

Secara tersirat TLT merepresentasikan bahwa Amerika telah berperan dalam 

pembentukan ideologi kekerasan dan intoleransi. Yang dilakukan oleh Amerika 

terhadap negara Palestina dan kebijakan yang mengedepankan kekerasan ditiru 

oleh kelompok Al Qaeda.  

 

3.4. Representasi Aspek Dehumanisasi Penyebab Sikap Radikal  

Strategi naratif dengan menonjolkan melalui repetisi kekejaman dan 

penghinaan di penjara Mesir menunjukkan aspek apologi terhadap sikap radikal 

para tokoh di kemudian hari. Dalam hal ini, perasaan dan pengalaman individu 
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sangat mempengaruhi sikap radikal yang muncul pada mereka. Repetisi peristiwa 

ini merupakan aspek pathos yang dipakai oleh narator untuk memberi penekanan 

atas pentingnya peristiwa itu dan seolah mengatakan pada publik untuk 

memperhatikan aspek dehumanisasi sebagai bagian penting yang dapat memicu 

timbulnya radikalisme.  

Pengulangan peristiwa mengenai penghinaan dan rasa dipermalukan juga 

ditampilkan sebagai penegasan bahwa penyebab lahirnya dendam adalah faktor 

tersebut. Rasa dipermalukan oleh dunia Barat seolah-olah adalah alasan utama 

kaum radikal sebagai apologia yang harus dipahami: 

The screams of fellow prisoners who were being interrogated kept 
many men in a state of near madness, even when they weren't tortured 
themselves. Because of his status, Ayman al Zawahiri was subjected to 
frequent 
beatings and other ingenious and sadistic forms of punishment created 
by Intelligence Unit 75, which oversaw Egypt's inquisition. 
One line of thinking proposes that America's tragedy on September 
11 was born in the prisons of Egypt. Human-rights advocates in Cairo 
argue that torture created an appetite for revenge, first in Sayyid Qutb 
and later in his acolytes, including Ayman al-Zawahiri. The main target 
of the prisoners' wrath was the secular Egyptian government, but a 
powerful current of anger was also directed toward the West, which 
they saw as an enabling force behind the repressive regime. They held 
the West responsible for corrupting and humiliating Islamic society 
Indeed, the theme of humiliation, which is the essence of torture, is 
important to understanding the radical Islamists' rage. Egypt's 
prisons became a factory for producing militants whose need for 
retribution- they called it justice-was all-consuming. (Wright, 2006, hal. 
52) 
 

Aspek apologi, sebagai justifikasi terhadap kemarahan dan tindakan 

permusuhan terhadap Barat ditampilkan melalui repetisi representasi penyiksaan, 

kekerasan, dan penghinaan. Hal inilah yang menyebabkan kemarahan dan rasa 

dendam terhadap pihak Barat. Pengarang tersirat seolah-olah ingin menyampaikan 

pesannya kepada audience pembaca tersirat, yaitu rakyat Amerika khususnya, dan 

dunia Barat umumnya. 

Permusuhan terhadap dunia Barat banyak ditampilkan dalam berbagai 

peristiwa. Hubungan dengan Barat ini terutama ditekankan masalah perlakuan 

kejam yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam teks dalam penjara atas 
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pemberontakan yang mereka lakukan. Dipermalukan di tahanan sebagai aspek 

dehumanisasi menjadi alasan untuk menjadi lebih radikal. Perlakuan kejam di 

penjara menumbuhkan dendam yang lebih dalam. Dunia Barat dianggap 

bertanggung jawab karena telah mempermalukan dunia Islam di dunia. Penekanan 

pada peristiwa ini sebagai peringatan yang disampaikan narator pada pembaca 

agar mewaspadai sikap-sikap merendahkan manusia lain. 

Alasan penyebab sikap ekstrim para tokoh yang ditonjolkan dalam teks ini 

di antaranya adalah penggambaran peristiwa penyiksaan dalam penjara yang tidak 

diungkap dalam teks-teks lain. Gambaran dalam teks ini begitu kompleks. Dalam 

representasi Islam yang terlihat dalam teks tidak sederhana. Tokoh-tokoh yang 

ditampilkan mewakilinya pun masing-masing memiliki aspek-aspek psikologi 

yang unik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pandangan Huntington dalam The 

Clash of Civilizations yang menyederhanakan kompleksitas dalam peradaban itu 

sendiri. 

Zawahiri himself doesn't admit to this in his memoir, except 
obliquely, where he writes about the "humiliation" of imprisonment. 
"The toughest thing about captivity is forcing the mujahid, under the 
force of torture, to confess about his colleagues, to destroy his movement 
with his own hands, and offer his and his colleagues' secrets to 
the enemy." (Wright, 2006, hal. 53) 

 

Penyiksaan terhadap Ayman al Zawahiri ditampilkan sebagai aspek logos dan 

pathos sekaligus. Wright seolah-olah menekankan bahwa aspek ini benar-benar 

penting dan menjadi penyebab kemarahan dan rasa dendam, yang juga 

menumbuhkan self-radicalization dalam diri tokoh.  

Persoalan konflik bukan semata-mata persoalan benturan peradaban, tetapi 

lebih pada masalah yang lebih kompleks pada diri individu-individu. Masalah 

merasa dipermalukan dan menjadi radikal karena persoalan diri sendiri. Sayyid 

Qutb, Ayman al Zawahiri, Osama bin Laden adalah tokoh-tokoh (agen) yang 

karismatis, yang pandangannya bisa membawa pengaruh besar pada pengikutnya.  

Penggunaan kata ‘humiliation' yang berulang memperlihatkan bahwa teks 

ini mengangkat salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya 
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pemikiran radikal adalah masalah "dipermalukan". Pemikiran bahwa Islam 

dipermalukan tampak dalam kutipan berikut: 

The speed and decisiveness of the Israeli victory in the Six Day War 
humiliated many Muslims who had believed until then that God favored 
their cause. They had lost not only their armies and their territories but also 
faith in their leaders, in their countries, and in themselves. The profound 
appeal of Islamic fundamentalism in Egypt and elsewhere was born in this 
shocking debacle. A newly strident voice was heard in the mosques; the 
voice said that they had been defeated by a force far larger than the tiny 
country of Israel. God had turned against the Muslims. The only way back 
to Him was to return to the pure religion. The voice answered despair with a 
simple formulation: Islam is the solution. (Wright, 2006, hal. 38) 

 
Perlakuan yang kejam dan rasa dihina menyebabkan radikalisme muncul dalam 

benak para pelopornya. Repetisi peristiwa ‘penghinaan' oleh narator sebagai 

indikator bahwa persoalan ini pun harus menjadi perhatian publik Amerika 

khususnya dan dunia pada umumnya. 

Dehumanisasi berupa penganiayaan dan kekerasan terjadi di penjara 

menimbulkan rasa dendam dalam diri individu yang mengalaminya. 

SECURITY FORCES GREETED the incoming prisoners by 
stripping them naked, blindfolding and handcuffing them, then 
beating them with sticks. Humiliated, frightened, and disoriented, 
they were thrown into narrow stone cells, the only light coming from 
a tiny square window in the iron door. The dungeon had been built in 
the twelfth century by the great Kurdish conqueror Saladin, using the 
labor of captured Crusaders. It was part of the Citadel, a massive 
fortress on a hill overlooking Cairo, that had served as the seat of 
government for seven hundred years. (Wright, 2006, hal. 52)  

 
Pengulangan peristiwa penghinaan merupakan strategi pengarang untuk memberi 

penekanan aspek tersebut sebagai hal tersebut yang perlu mendapatkan perhatian 

publik pembaca. Rasa dihina dan dipermalukan oleh dunia Barat adalah alasan 

utama kaum radikal yang harus dimaklumi jika melahirkan perlawanan: 

One line of thinking proposes that America's tragedy on September 
11 was born in the prisons of Egypt. Human-rights advocates in Cairo 
argue that torture created an appetite for revenge, first in Sayyid Qutb 
and later in his acolytes, including Ayman al-Zawahiri. The main target 
of the prisoners' wrath was the secular Egyptian government, but a 
powerful current of anger was also directed toward the West, which 
they saw as an enabling force behind the repressive regime. They held 
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the West responsible for corrupting and humiliating Islamic society 
Indeed, the theme of humiliation, which is the essence of torture, is 
important to understanding the radical Islamists' rage. Egypt's prisons 
became a factory for producing militants whose need for retribution-they 
called it justice-was all-consuming. (Wright, 2006, hal. 52) 

 
Zawahiri himself doesn't admit to this in his memoir, except 
obliquely, where he writes about the "humiliation" of 
imprisonment. "The toughest thing about captivity is forcing the 
mujahid, under the force of torture, to confess about his colleagues, 
to destroy his movement with his own hands, and offer his and his 
colleagues' secrets to the enemy." (Wright, 2006, hal. 53) 

 
Dalam uraian di atas tampak tokoh Ayman al Zawahiri menyalahkan pihak Barat 

atas kerusakan dan penghinaan yang dialami oleh masyarakat Muslim. Penyiksaan 

tersebut penyebab kemarahan yang seolah-olah meminta untuk dimaklumi dan 

peringatan dari pengarang tersirat untuk memperhatikan persoalan ini. 

Penyebab lain yang juga sangat mempengaruhi dan merupakan pemicu 

munculnya kekerasan adalah apabila di negara berkembang adalah persoalan-

persoalan ekonomi, pengangguran, masa depan yang tidak memberi harapan, 

maka di Arab kemarahan, kebencian, dan penghinaan yang memacu pemuda Arab 

untuk mencari solusi dramatis. Dalam teks terlihat secara tersurat dalam 

ungkapan, Unemployment was among the highest in the developing world. Anger, 

resentment,and humiliation spurred young Arabs to search for dramatic 

remedies. (Wright, 2006, hal. 107) 

Pengulangan pada kata dan peristiwa penghinaan menunjukkan adanya 

catatan penting yang harus digarisbawahi bahwa akar masalah dari kekerasan, 

adalah kekerasan yang dilakukan sebelumnya. Implikasi dari penanganan konflik 

dengan kekerasan akan menimbulkan perlawanan dan menghasilkan imitasi 

kekerasan yang baru. 

The sense of humiliation he expressed had more to do with the stance of 
Muslims in the modern world. (Wright, 2006, hal. 150)  
There was a combustible atmosphere of fear, outrage, humiliation, and 
xenophobia, but instead of rallying behind their imperiled government, 
many Saudis saw this as a one-time-only opportunity to change it. (Wright, 
2006, hal. 159) 
After the humiliation of Prince Turki by Mullah Omar, both the Taliban 
and bin Laden's security force were on edge about an expected 
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Saudi response. (Wright, 2006, hal. 290) 

It becomes clear to us that shying away from the fight, combined with 
the love of earthly existence that fills the hearts of many of us, is the 
source of this misery, this humiliation, and this contempt." (Wright, 2006, 
hal. 349) 
 

Narator mengangkat masalah ‘humiliation' sebagai alasan kebencian mereka 

terhadap Amerika. Dalam pernyataan ini, seolah-olah posisi para tokoh 

ditempatkan sebagai yang inferior. Dua tokoh, Sayyid Qutb dan Ayman al 

Zawahiri ditampilkan sebagai tokoh yang paling banyak mengalami penyiksaan 

dan rasa dipermalukan. Kekejaman yang dirasakan ketika berada di penjara Mesir 

menjadi faktor utama munculnya rasa dendam dan ingin membalas ketidakadilan 

pemerintahnya. Teks ini memberikan fokus pada humiliation sebagai penyebab 

kemarahan mereka. Gambaran ini tampak pada kutipan berikut:  

 
Video footage of the opening day of the trial, December 4, 1982, 
shows the three hundred defendants, illuminated by the lights of the 
TV cameras, chanting, praying, and calling out desperately to family 
members. Finally, the camera settles on Zawahiri, who stands apart 
from the chaos with a look of solemn, focused intensity. Thirty-one 
years old, he is wearing a white robe and has a gray scarf thrown 
over his shoulder. At a signal, the other prisoners fall silent, and 
Zawahiri cries out, "Now we want to speak to the whole world! Who 
are we? Why do they bring us here, and what we want to say? About 
the first question, we are Muslims! We are Muslims who believe in 
their religion! We are Muslims who believe in their religion, both in 
ideology and practice,and hence we tried our best to establish an 
Islamic state and an Islamic society !" 
The other defendants chant, in Arabic, "There is no God but God!" 
Zawahiri continues, in a fiercely repetitive cadence, "We are not 
sorry, we are not sorry for what we have done for our religion, and 
we have sacrificed, and we stand ready to make more sacrifices!" 
The others shout, "There is no God but God!" Zawahiri then says, 
"We are here-the real Islamic front and the real Islamic opposition 
against Zionism, Communism, and imperialism!" He pauses, then: 
"And now, as an answer to the second question, why did they bring 
us here? They bring us here for two reasons! First, they are trying to 
abolish the outstanding Islamic movement... and, secondly, to 
complete the conspiracy of evacuating the area in preparation for the 
Zionist infiltration." (Wright, 2006, hal. 84-85) 
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Gambaran perjuangan mereka disampaikan dalam pandangan jarak dekat oleh 

narator. Ayman al Zawahiri ditampilkan sebagai tokoh yang menyampaikan 

ujaran-ujaran dalam cerita. Representasi media berperan lebih mempermalukan 

dengan mengambil gambar dan menyebarkan ke seluruh dunia disampaikan 

dalam narasi ini. Video cuplikan pembukaan sidang, 4 Desember 1982, 

menunjukkan tiga ratus terdakwa, diterangi oleh lampu-lampu kamera TV, 

bernyanyi, berdoa, dan memanggil anggota keluarga. Pandangan tokoh Ayman al 

Zawahiri ditunjukkan melalui seruannya untuk mendirikan sebuah negara Islam 

dan masyarakat Islam. Tokoh ini digambarkan tidak menyesal dengan tindakan 

yang dilakukan, karena itu dianggap sebagai pengorbanan membela agama. Ia 

menyatakan oposisi Islam yang sesungguhnya adalah terhadap zionisme, 

komunisme, dan imperialisme. Dalam uraian di atas terlihat sikap keras dalam 

diri Ayman al Zawahiri. Melalui ungkapan yang disampaikan secara langsung 

oleh tokoh memberikan kesan kehadiran sosok Ayman al Zawahiri yang benar-

benar dihidupkan dan meleburkan subjektivitas narator ke dalam tokoh.  

The others cry out, "We will not sacrifice the blood of Muslims for 
the Americans and the Jews!" The prisoners pull off their shoes and 
raise their robes to expose marks of torture. Zawahiri talks about the 
abuse that took place in the "dirty Egyptian jails . . . where we 
suffered the severest inhuman treatment. There they kicked us, they 
beat us, they whipped us with electric cables, they shocked us with 
electricity! They shocked us with electricity! And they used the wild 
dogs! And they used the wild dogs! And they hung us over the edges 
of the doors"-here he bends forward to demonstrate-"with our hands 
tied at the back! They arrested the wives, the mothers, the fathers, the 
sisters, and the sons!" The defendants chant, "The army of 
Mohammed will return, and we will defeat the Jews!" The camera 
captures one particularly wild-eyed defendant in a green caftan as he 
extends his arms through the bars of the cage, screams, and then 
faints into the arms of a fellow prisoner. Ayman al Zawahiri calls out 
the names of several prisoners who, he says, died as a result of 
torture. "So where is democracy?" he shouts. "Where is freedom? 
Where is human rights? Where is justice? Where is justice? We will 
never forget! We will never forget!" (Wright, 2006, hal. 85) 

 
Melalui suara tokoh, imaji realitas penyiksaan diciptakan oleh pengarang. Melalui 

dialognya para tokoh menyerukan bahwa mereka telah mengorbankan darah 

Muslim untuk Amerika dan Yahudi. Para tahanan memperlihatkan tanda 



116 

 

 

Universitas Indonesia 

 

penyiksaan. Ayman al Zawahiri berbicara tentang pelecehan yang terjadi di 

penjara-penjara Mesir yang kotor, tempat mereka mengalami perlakuan tidak 

manusiawi. Melalui tuturan langsung tokoh Ayman al Zawahiri terlihat suasana 

dihidupkan melalui pengalaman yang disampaikan secara langsung melalui 

ungkapan penyiksaan kejam yang dilakukan terhadap mereka. Kekerasan seperti 

kata “menendang", “mencambuk” menggunakan anjing liar untuk menyiksa, dan 

kondisi ketidakberdayaan korban. Pemerintah juga menangkap istri, ibu, ayah, 

saudara, anak-anak dari mereka yang dianggap melakukan maker terhadap negara.  

Dalam teks ini dihadirkan suara-suara yang dianggap marjinal untuk memberikan 

efek empati yang lebih besar pada pembaca. 

Dalam teks ditampilkan para korban mengkritik demokrasi tetapi di sisi 

lain mereka juga memaksakan kehendak untuk mewujudkan negara sesuai dengan 

konsep mereka dan yang tidak sepaham dimusuhi. Mereka direpresentasikan 

mempertanyakan tentang demokrasi, kebebasan, keadilan  dan hak asasi manusia. 

Representasi dehumanisasi ditampilkan melalui peristiwa penyiksaan dengan 

diperkuat oleh laporan medis forensik, yang mencatat enam luka di berbagai 

tempat di tubuhnya akibat benturan benda keras. Tokoh Ayman al Zawahiri 

kemudian bersaksi dalam kasus yang diajukan pada unit intelijen 75 yang telah 

melakukan interogasi penjara. Ia didukung oleh kesaksian salah satu petugas 

intelijen, yang mengaku bahwa ia menyaksikan tokoh Ayman al Zawahiri dalam 

penjara mengalami penyiksaan. Representasi perendahan martabat dilakukan 

dengan berbagai macam kekerasan termasuk mencukur rambut tahanan. Tokoh 

Ayman al Zawahiri, misalnya, diinterogasi dalam ruangan dengan tangan dan kaki 

dirantai. Para interogator berusaha untuk mendapatkan pengakuan Ayman al 

Zawahiri bahwa ia terlibat dalam pembunuhan Sadat. Mengalami peristiwa 

tersebut, Ayman al Zawahiri berpendapat bahwa hukuman mati lebih baik 

daripada penyiksaan.  

ZAWAHIRI WAS CONVICTED of dealing in weapons and received 
a three-year sentence, which he had nearly finished serving by the 
time the trial concluded. Perhaps in response to his cooperation in 
testifying against other defendants, the government dropped several 
additional charges against him. Released in 1984, Zawahiri emerged 
a hardened radical whose beliefs had been hammered into brilliant 
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resolve. Saad Eddin Ibrahim, a prominent sociologist at the 
American University in Cairo, spoke to Zawahiri soon after he got 
out of prison, and he noted a pronounced degree of suspicion and an 
overwhelming desire for revenge, which was characteristic of men 
who have been abused in prison. Torture may have had other, 
unanticipated effects on these intensely religious men. Many of them 
said that after being tortured they had had visions of being welcomed 
by the saints into Paradise and of the just Islamic society that had 
been made possible by their martyrdom. (Wright, 2006, hal. 88) 

 
Aspek psikologis tokoh terlihat melalui kutipan di atas, yang memperlihatkan 

dampak sebuah kekerasan pada perkembangan psikologi seseorang. Narator 

memperkuat argumennya dengan mengutip pendapat tokoh lain, sebagai seorang 

psikolog yang mengulas tentang dampak kekerasan terhadap korban. Tokoh Saad 

Eddin Ibrahim, seorang sosiolog terkemuka di American University di Kairo, 

berbicara kepada Ayman al Zawahiri segera setelah dia keluar dari penjara, dan 

dia mencatat adanya keinginan yang besar untuk membalas dendam. Hal ini 

disebabkan pelecehan dan penyiksaan di dalam penjara. Penyiksaan memiliki efek 

tidak terduga pada orang-orang sangat religius. Sebagian besar dari mereka 

mengatakan bahwa meskipun mendapat siksaan mereka berpandangan akan 

digolongkan dalam orang suci yang akan masuk surga karena kemartiran mereka. 

Pandangan ini disampaikan sebagai alasan yang kuat (logos) sebagai latar 

belakang perilaku ekstrim mereka. 

Kekerasan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh negara Mesir dan 

Amerika terhadap tokoh-tokoh Al Qaeda berimplikasi pada tindakan peniruan/ 

imitasi kekerasan (kekerasan melahirkan kekerasan) yang dilakukan oleh para 

tokoh tersebut. Peniruan terhadap kekerasan dilakukan dalam bentuk ideologi 

intoleransi yang dipraktikan dalam tindakan mereka. Argumen tersebut 

menguatkan aspek apologi dalam teks.  

Tokoh Sayyid Qutb, Ayman al Zawahiri, dan Osama bin Laden 

direpresentasikan sebagai korban ketidakadilan yang diberi perlakuan keras 

sehingga mereka memiliki ideologi yang keras pula dan berkeinginan melawan 

orang-orang yang telah menjadikan mereka korban, dan lebih jauh lagi, tokoh-

tokoh tersebut menjadi peniru berideologi kekerasan dan menyebarkannya dengan 
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menciptakan identitas kelompok untuk menarik pengikut dalam membangun 

kolektivisme.  

Imitasi bukan hanya pada kekerasan yang dilakukan tetapi juga tokoh-

tokoh tersebut ketika kecil dan remaja menjadi korban doktrinasi tokoh yang lebih 

superior dan karismatis, pada masa dewasanya menjadi tokoh yang mendoktrin 

dan “mencuci otak” para pengikut yang meneruskan ideologi yang mereka 

tanamkan. Sayyid Qutb, Osama bin Laden, dan Ayman al Zawahiri menjadi mitos 

anggota Al Qaeda yang bersosok karismatis dan sebagai pembela perjuangan 

Islam.  
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BAB IV  

IDEOLOGI PENGARANG DALAM TLT 

Pada bagian ini akan dibahas aspek retorika yang terkait dengan ideologi 

pengarang. Teks TLT sebagai sebuah narasi tidak terlepas dari ideologi pengarang. 

Dalam merespon tragedi September 9/11, narasi ini melihat dari perspektif yang 

berbeda. TLT menggali perspektif dari tokoh-tokoh pelaku dan situasi geopolitik 

pada saat terjadinya peristiwa. Narasi ini menyiratkan adanya aspek apologia atau 

rasional dari tindakan yang membawa pada peristiwa tersebut. Penulisan narasi 

sejarah tidak pernah lepas dari ideologi dan kepentingan. Narasi TLT yang dapat 

dilihat dari salah satu perspektif sebagai narasi apologi tidak lepas pula dari bias 

ideologi pengarang sebagai bagian dari AS. 

Dalam konteks narasi, ideologi dapat didefinisikan sebagai kerangka nilai 

yang terdapat dalam teks, dan dapat dilihat dalam bingkai hubungan hirarki atau 

dalam sebuah oposisi. Bingkai hubungan ini dapat terlihat secara implisit maupun 

eksplisit dalam teks. Pada bagian ini akan dibahas aspek ideologi melalui 

kompleksitas representasi tokoh. Selain itu, akan dilihat pula ideologi pengarang 

dalam bingkai hubungan  antara AS dengan (Al Qaeda) terorisme. Bagian ketiga 

akan dilihat apologi sebagai ideologi yang terdapat dalam TLT. 

TLT memperlihatkan ideologi yang berkaitan dengan persoalan manusia, 

sebagai karya jurnalisme yang berupaya netral dan objektif di tengah dinamika 

atau kekacauan ketika manusia berhadapan dengan tragedi yang menimpa 

sekelilingnya. Teks menunjukkan adanya sikap membela Al Qaeda tetapi di saat 

lain terdapat bagian-bagian yang kritis terhadapnya. Terkait dengan hal itu 

teridentifikasi pula sikap pengarang yang berupaya untuk bersikap fair memahami 

Al Qaeda dengan posisinya sebagai tulisan jurnalisme, namun apabila dianalisis 

lebih dalam, teks lebih menyampaikan sisi pembelaan, meskipun masih ada 

bagian-bagian yang terjebak dalam labelling yang menunjukkan bias ideologi 

pengarang. TLT memperlihatkan kompleksitas dan multidimensi yang berkait 

dalam tegangan antara persoalan yang dikemas dalam definisi-definisi esensialis 

dan yang tidak. 
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4.1. Islam vs Barat, Al Qaeda vs AS 

Isu mengenai Barat dan Islam sudah lama menjadi perhatian dalam 

berbagai kajian ilmu. Pembicaraan mengenai Islam Barat sering dikemas dalam 

kontras, sebagaimana yang disampaikan oleh Huntington. Framing seperti itu 

tidak selamanya bisa digunakan atau setidaknya kontras-kontras yang dihadirkan 

untuk kasus TLT. Alih-alih mengangkat Timur-Barat, TLT menunjukkan dikotomi 

yang kuat antara AS vs Al Qaeda sehingga tidak dapat melihatnya sebagai 

benturan peradaban. Seperti disebutkan, Al Qaeda juga ada yang mengasumsikan 

sebagai projek global AS dan Timur Tengah. Dikotomi yang paling jelas dalam 

TLT ada dalam level tokoh, penokohan, konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokoh 

utamanya. Sikap pengarang yang membela Al Qaeda terlihat dari kritiknya 

terhadap AS sebagaimana konflik yang dialami oleh tokoh Sayyid Qutb, Osama 

bin Laden, dan Ayman al Zawahiri dengan AS yang kebijakan politiknya dianggap 

merugikan negara-negara berpenduduk Muslim. Tindakan kekerasan Al Qaeda 

yang melawan dengan melakukan kekerasan sebagai balas dendam tersebut 

merupakan hasil dari kebijakan AS yang tidak memenuhi rasa keadilan. Penyebab 

terjadinya tindakan radikal juga karena sikap AS yang meremehkan dan tidak 

peduli pada fenomena yang akan membawa AS dan Al Qaeda dalam konflik yang 

nyata.  

Dalam teks disampaikan adanya representasi dua kutub beroposisi, dalam 

kontras, Islam - Barat seperti yang diangkat oleh Huntington dalam Clash of 

Civilisations. Namun demikian, dalam teks ini tesis Huntington tidak sepenuhnya 

tergambarkan, karena TLT menampilkan adanya pergeseran konflik, dari Islam vs 

Barat menjadi konflik Al Qaeda vs AS. Tampak di satu sisi teks menampilkan 

kompleksitas dalam pergeseran konflik, dan di sisi lainnya konflik tersebut 

menuju dikotomi yang baru, konflik AS vs Al Qaeda, serta kekhawatiran yang 

sama akan munculnya ancaman radikalisme. 

Konflik yang muncul dalam teks digambarkan sebagai konflik yang semula 

bersifat regional, antara Al Qaeda membantu Afganistan berjuang melawan Uni 

Soviet menjadi konflik global antara Al Qaeda dan AS. Al Qaeda membangun 
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kolektivisme yang diciptakan untuk membentuk kesadaran akan adanya musuh 

bersama yang harus dihancurkan, yaitu Amerika.  

 
Radical Islamist groups had risen in the past, only to fail because of 
disunity and the lack of a clear plan. In January 1998, Zawahiri began 
writing a draft of a formal declaration that would unite all of the different 
mujahideen groups that had gathered in Afghanistan under a single 
banner. It would turn the movement away from regional conflicts 
and toward a global Islamic jihad against America. (Wright, 2006, hal. 259) 

 
Pengarang tersirat memberi penilaian bernada negatif terhadap gerakan Islam 

radikal yang gagal dalam perjuangan karena sulit bersatu dan tidak memiliki 

rencana yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi, dalam Islam yang 

dijadikan identitas oleh Al Qaeda itu kompleks, anggotanya dari negara beragam, 

dengan motivasi beragam, namun di sisi yang lain, terdapat pandangan dikotomi 

Al Qaeda dan AS yang saling bertentangan dalam identitas yang solid. Di saat lain 

konflik dengan AS digambarkan pula sebagai konflik Barat melawan Muslim 

Arab. Dalam uraian di atas tampak adanya kompleksitas dalam konflik yang 

dibangun dengan menghadapkan pada posisi yang berlawanan. 

 Dalam kutipan di bawah ini konflik yang muncul disebabkan oleh motif 

pribadi tokoh yang kuat, seperti tergambar dalam diri Osama bin Laden,  

Bin Laden was angry and disappointed. He hoped to lure America 
into the same trap the Soviets had fallen into: Afghanistan. His strategy 
was to continually attack until the U.S. forces invaded; then the 
mujahideen would swarm upon them and bleed them until the entire 
American empire fell from its wounds. It had happened to Great 
Britain and to the Soviet Union. He was certain it would happen to 
America. The declaration of war, the strike on the American embassies, 
and now the bombing of the Cole had been inadequate, however, to 
provoke a massive retaliation. He would have to create an irresistible 
outrage. One can ask, at this point, whether 9/11 or some similar tragedy 
might have happened without bin Laden to steer it. The answer is 
certainly not. Indeed, the tectonic plates of history were, shifting, promoting 
a period of conflict between the West and the Arab Muslim 
world; however, the charisma and vision of a few individuals shaped 
the nature of this contest. (Wright, 2006, hal. 332) 

 
Dalam uraian tersebut, teks ini mengukuhkan pendapat bahwa peristiwa 

9/11 dilatarbelakangi oleh kelompok Al Qaeda, yang dipimpin oleh Osama bin 
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Laden dan melalui alur kejadiannya, teks ini berusaha menjelaskan kaitan satu 

sama lain, baik peristiwa maupun tokoh yang mengukuhkan pendapat bahwa 

aktor di belakang peristiwa 9/11 adalah Osama bin Laden dan kelompoknya.  

Hal ini juga memperkuat pula posisi pengarang sebagai pihak yang 

menjadikan tokoh Osama bin Laden sebagai tokoh protagonis yang memenangkan 

perlawanan serta menggugurkan teori konspirasi yang berkembang dan asumsi-

asumsi lain yang mengarah pada penolakan bahwa AS yang menjadi dalang 

peristiwa 9/11. 

Sikap pengarang juga terlihat membela Al Qaeda yang dapat ditunjukkan 

melalui kritiknya terhadap AS. Tindakan kekerasan Al Qaeda merupakan hasil 

dari kebijakan politik AS yang tidak memenuhi rasa keadilan. Penyebab 

terjadinya tindakan radikal juga karena sikap AS yang meremehkan dan tidak 

peduli dengan fenomena yang akan membawa AS dan Al Qaeda dalam konflik 

yang nyata. 

Kritiknya terhadap AS terlihat melalui ungkapan tidak adanya 

ketidakpedulian orang terhadap ancaman teror dan sikap meremehkan AS 

terhadap Al Qaeda, seperti terlihat pada kutipan berikut: 

The most frightening aspect of this new threat, however, was the 
fact that almost no one took it seriously. It was too bizarre, too primitive 
and exotic. Up against the confidence that Americans placed in 
modernity and technology and their own ideals to protect them from 
the savage pageant of history, the defiant gestures of bin Laden and his 
followers seemed absurd and even pathetic. And yet al-Qaeda was not 
a mere artifact of seventh-century Arabia. It had learned to use modern 
tools and modern ideas, which wasn't surprising, since the story of 
al-Qaeda had really begun in America, not so long ago. (Wright, 2006, hal. 
6)  

 
Sikap yang membela Al Qaeda terlihat dalam kutipan di atas yang 

memperlihatkan kritik terhadap AS yang terlalu percaya diri dengan modernitas 

dan teknologi yang dimiliki dan menganggap dirinya sebagai pelindung kelompok 

Al Qaeda yang dianggap lebih inferior. Al Qaeda ternyata ditampilkan memiliki 

gagasan dan alat modern yang mengejutkan. 

 Kritik terhadap AS terlihat pula dalam perannya yang ingin menguasai 
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Timur Tengah. AS menurut pengarang seharusnya bersikap sesuai dengan nilai-

nilai yang dimilikinya. Pada kenyataannya AS dengan nilai-nilai keamerikaannya 

tidak mampu bersikap adil. Dalam kutipan disampaikan tokoh Sayyiq Qutb yang 

sangat kecewa terhadap kebijakam AS. Gambaran tersebut dapat terlihat dalam 

kutipan berikut,  

America, however, stood apart from the colonialist adventures that 
had characterized Europe's relations with the Arab world. At the end of 
the Second World War, America straddled the political chasm between 
the colonizers and the colonized. Indeed, it was tempting to imagine 
America as the anticolonial paragon: a subjugated nation that had broken 
free and triumphantly outstripped its former masters. The country's 
power seemed to lie in its values, not in European notions of 
cultural superiority or privileged races and classes. And because America 
advertised itself as an immigrant nation, it had a permeable relationship 
with the rest of the world. Arabs, like most other peoples, had 
established their own colonies inside America, and the ropes of kinship 
drew them closer to the ideals that the country claimed to stand for. 
(Wright, 2006, hal. 8) 

 

 Meskipun pengarang mencoba netral dengan menempatkan Al Qaeda dan 

AS dalam posisi yang seimbang dalam rivalitas dengan masing-masing 

kompleksitasnya, di saat yang lain terlihat adanya pandangan pengarang yang 

merepresentasikan Al Qaeda dan AS dalam posisi dikotomis, inferior-superior. 

Dalam teks terlihat adanya pembelaan tetapi juga terdapat pandangan 

menyudutkan, dengan sebutan AS terhadap Al Qaeda sebagai teroris yang 

dikatakan primitif sedangkan AS pelindung dunia dan modern. Terdapat pula 

pernyataan AS yang primitif seperti diungkapkan melalui tokoh Sayyid Qutb,  
 
Although Qutb came from a little village in Upper Egypt, it was in 
America that he found "a primitiveness that reminds us of the ages of 
jungles and caves." Social gatherings were full of superficial chatter. 
Though people filled the museums and symphonies, they were there 
not to see or hear but rather out of a frantic, narcissistic need to be seen 
and heard. (Wright, 2006, hal. 15) 

Kritik terhadap AS yang disampaikan dalam sudut pandang Sayyid Qutb menunjukkan 

AS yang penuh kepura-puraan. Dalam pandangan Sayyid Qutb, AS lebih mementingkan 

diri sendiri dan AS justru memposisikan diri sebagai pihak yang harus diperhatikan dan 

didengar.   
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Pengakuan atas superioritas AS, secara tersirat terlihat dalam tuturan tokoh 

Osama bin Laden. Tokoh Osama bin Laden bersikap paranoid dan mencurigai 

segala sesuatu di sekelilingnya sedang mengawasi. 

Bin Laden had a satellite phone, but he spoke on it sparingly, believing that 
the Americans were monitoring his calls. He was suspicious of mechanical 
devices in general, even clocks, which he thought might be used for 
surveillance. (Wright, 2006, hal. 229)  

Melalui kutipan di atas tampak adanya pengakuan akan superioritas AS sebagai 

pemantau yang menguasai dunia.  

 Selain menyampaikan kritik terhadap AS, narator menyampaikan cita-cita 

Al Qaeda sebagai gagasan yang rasional dan membumi. Secara eksplisit 

disampaikan penilaian narator tentang perjuangan kelompok Al Qaeda yang 

bersifat utopia dalam pengertian yang positif dan dijelaskan dengan rinci: 

The leaders of al-Qaeda developed a constitution and by-laws, 
which described the utopian goals of the organization in clear terms: 
'To establish the truth, get rid of evil, and establish an Islamic nation' 
This would be accomplished through education and military training, 
as well as coordinating and supporting jihad movements around the 
world. The group would be led by a commander who was impartial, 
resolute, trustworthy, patient, and just; he should have at least seven 
years of jihad experience and preferably a college degree. Among his 
duties were appointing a council of advisors to meet each month, 
establishing a budget, and deciding on a yearly plan of action. One can 
appreciate the ambition of al-Qaeda by looking at its bureaucratic 
structure, which included committees devoted to military affairs, politics, 
information, administration, security, and surveillance. The military 
committee had subsections dedicated to training, operations, 
research, and nuclear weapons. (Wright, 2006, hal. 108)  

Narator memberi gambaran positif terhadap cita-cita Al Qaeda, meskipun 

demikian di saat yang lain narator juga menyatakan adanya kelemahan dalam 

organisasi mereka. Radical Islamist groups had risen in the past, only to fail 

because of disunity and the lack of a clear plan. (Wright, 2006, hal. 258) 

Pengarang dalam posisinya berpihak dengan cara mengktitisi AS dan membela Al 

Qaeda. 

Teks merepresentasikan dikotomi AS dan Al Qaeda sebagai pihak yang 

berlawanan dihadirkan untuk menggambarkan hubungan keduanya sebagai posisi-
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posisi yang terus mengalami pergulatan. Dalam pembelaannya terhadap Al Qaeda, 

disampaikan pula dalam teks bias ideologi pengarang melalui kekhawatiran akan 

tindakan-tindakan Al Qaeda yang membahayakan kedamaian dunia. Narator 

menampilkan peristiwa-peristiwa secara berulang tentang tindakan hasil 

penafsiran teks ajaran agama seperti konsep jihad dan takfir ke dalam tindakan 

yang dilakukan Al Qaeda. 

Pertentangan antara Islam dan Barat dalam teks ini ditampilkan kompleks. 

Definisi Barat dan AS menjadi istilah yang juga dapat dipakai dengan makna yang 

sama. Makna Barat menyempit seolah-olah hanya mengacu pada AS saja. 

Meskipun pengarang mencoba fair dalam posisinya dan memandang sesuatu 

dalam perspektif beragam, ia terbawa dalam menggunakan istilah Barat dan AS 

sebagai kutub yang sama. AS seolah-olah menjadi representasi Barat yang 

tunggal. 

Representasi Islam dan Barat ditampilkan dalam dikotomi berlawanan 

dalam kutipan berikut, 

By returning the rule of Sharia, radical Islam could draw the line against 
the encroaching West. Even the values that America advertised as being 
universally desirable-democracy, transparency, the rule of law, human 
rights, the separation of religion from governance-were discredited in 
the eyes of the jihadis because they were Western and therefore 
modern. Al-Qaeda's duty was to awaken the Islamic nation to the threat 
posed by the secular, modernizing West. In order to do that, bin Laden told 
his men, al-Qaeda would drag the United States into a war with Islam-"a 
large-scale front which it cannot control." (Wright, 2006, hal. 172) 

 

Kutipan di atas memperlihatkan kritik terhadap AS dan nilai-nilai kehidupannya 

dianggap tidak lebih berharga dari nilai hukum Syariah dalam Islam yang harus 

diperjuangkan menurut kelompok Al Qaeda. Analisis narator menunjukkan 

pandangan anggota Al Qaeda yang merasa terancam oleh budaya Barat. Untuk 

mewujudkan sistem kembali ke aturan Syariah, kelompok radikal melakukan 

perlawanan terhadap dunia Barat. Nilai-nilai AS seperti demokrasi, transparansi, 

aturan hukum, hak asasi manusia, pemisahan agama dari pemerintahan, 

bertentangan dengan pandangan kelompok Al Qaeda. Tampak dalam uraian 
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tersebut kompleksitas Barat dan penggunaan istilah Barat dan radical Islam yang 

rancu.  

  Islam dalam teks ini ditampilkan tidak tunggal, Wright menampilkan 

representasi Islam kompleks. Selain Al Qaeda yang merupakan salah satu 

kelompok yang menggunakan Islam sebagai identitas politik, ditampilkan pula 

organisasi sejenis yang juga bersifat radikal seperti Al Jihad dan GIA (The 

Groupe Islamique Arme). Representasi ketiganya menampilkan Islam dalam 

ajaran penuh kekerasan. Islam yang lebih moderat direpresentasikan oleh 

pemerintah Arab, Mesir, dan tokoh-tokoh seperti keluarga Osama bin Laden dan 

Ayman al Zawahiri. 

Tesis Huntington mengenai solidnya kutub-kutub yang dibangun dalam 

sebuah identitas, ditampilkan oleh teks TLT tidak berlaku. Definisi Islam itu 

sendiri dalam teks ditampilkan kompleks dan beragam. Islam sebagai agama 

memiliki ajaran yang terbuka untuk penafsiran, sehingga menimbulkan banyak 

aliran dalam Islam. 

Islam sebagai identitas beragam dan penuh pergulatan di antara para 

pendukungnya. Teks TLT merepresentasikan kompleksitas dalam Islam itu sendiri. 

Penafsiran Islam oleh kaum Islamis, yang menggunakan Islam sebagai ideologi 

politik berbenturan dengan identitas Islam lainnya yang tidak sepaham. Islam 

politik direpresentasikan dalam teks melalui gambaran adanya perjuangan radikal 

Ikhwanul Muslimin melawan Nasser, rezim yang dianggap sekuler, sebagai: 

“musuh dekat" dan “musuh jauh” adalah Barat. Konteks perjuangan kelompok 

radikal di Mesir awalnya bersifat lokal, yaitu menggulingkan kekuasaan sekuler 

yang dianggap ditopang oleh Barat. 

The primary target of the Egyptian Islamists was Nasser's secular 
regime. In the terminology of jihad, the priority was defeating the "near 
enemy"-that is, impure Muslim society. The "distant enemy"-the 
West-could wait until Islam had reformed itself. To Zawahiri and his 
colleagues that meant, at a minimum, imposing Islamic law in Egypt. 
Zawahiri also sought to restore the caliphate, the rule of Islamic 
clerics, which had formally ended in 1924 following the dissolution of 
the Ottoman Empire but which had not exercised real power since the 
thirteenth century. Once the caliphate was established, Zawahiri 
believed, Egypt would become a rallying point for the rest of the 
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Islamic world, leading it in a jihad against the West. "Then history 
would make a new turn, God willing," Zawahiri later wrote, "in the 
opposite direction against the empire of the United States and the 
world's Jewish government." (Wright, 2006, hlal. 39) 

Dalam kutipan di atas representasi tokoh Anwar Sadat, pengganti Gamal Abdul 

Nasser lebih lunak pada gerakan radikal. Anwar Sadat melakukan kesepakatan-

kesepakatan dan membolehkan kaum Islamis berkotbah asal tidak berisi 

kekerasan, dan membebaskan para tahanan kelompok radikal. Representasi 

perbedaan kebijakan antara Nasser dan penerusnya, Anwar Sadat, memperlihatkan 

keragaman sikap tokoh-tokoh menghadapi konflik yang dialami. 

NASSER DIED of a sudden heart attack in 1970. His successor, Anwar 
al-Sadat, desperately needing to establish his political legitimacy, 
quickly set about making peace with the Islamists. Calling himself 
the "Believer President" and "the first man of Islam," Sadat offered the 
Muslim Brothers a deal. In return for their support against the 
Nasserites and the leftists, he would allow them to preach and to advocate, 
so long as they renounced violence. He emptied the prisons of 
Islamists, without realizing the danger they posed to his own regime, 
especially the younger Brothers who had been radicalized by the writings 
of Sayyid Qutb. (Wright, 2006, hlal. 59) 

Narator berpendapat tokoh Nasser tidak menyadari adanya potensi bahaya dari 

kelompok radikal. Dalam kutipan terlihat peran media disampaikan melalui 

gambaran Sayyid Qutb yang menyebarkan radikalisme melalui tulisannya.  

Konflik di dalam Islam sendiri, digambarkan cukup tajam, antara Syiah dan 

Sunni. Ditampilkan tokoh Khomaini memimpin Iran, dan peperangan serta 

radikalisme diangkat. Konflik di antara tokoh dan kelompok menjadi besar karena 

keinginan kembali pada konteks masa silam yang selalu diagung-agungkan 

sebagai yang ideal. Beragamnya Islam ditampilkan pula dalam kutipan di bawah 

ini. Perbedaan pendapat antara Sadat dan Khomeini memperlihatkan adanya 

perbedaan dalam penafsiran terhadap Islam. Tokoh Sadat bahkan menuduh 

Khomeini sebagai seorang yang "gila" dan membuat Islam diperolok oleh dunia 

luar. 

For Muslims everywhere, Khomeini reframed the debate with the 
West. Instead of conceding the future of Islam to a secular, democratic 
model, he imposed a stunning reversal. His intoxicating sermons summoned 
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up the unyielding force of the Islam of a previous millennium 
in language that foreshadowed bin Laden's revolutionary diatribes. 
The specific target of his rage against the West was freedom. "Yes, we 
are reactionaries, and you are enlightened intellectuals: You intellectuals 
do not want us to go back 1,400 years," he said soon after taking 
power. "You, who want freedom, freedom for everything, the freedom 
of parties, you who want all the freedoms, you intellectuals: freedom 
that will corrupt our youth, freedom that will pave the way for the 
oppressor, freedom that will drag our nation to the bottom." As early 
as the 1940s, Khomeini had signaled his readiness to use terror to 
humiliate the perceived enemies of Islam, providing theological cover 
as well as material support. "Islam says: Whatever good there is exists 
thanks to the sword and in the shadow of the sword! People cannot be 
made obedient except with the sword! The sword is the key to paradise, 
which can be opened only for holy warriors!" (Wright, 2006, hlal. 47) 

Representasi Islam yang kompleks dihadirkan dalam sudut pandang narator 

sebagai cita-cita yang diemban oleh para aktivis gerakan Islam untuk mendirikan 

negara Islam dengan aturan Syaria. Mereka yang mengikuti aliran keras selalu 

menginginkan penerapan hukum Islam yang pada praktiknya tidak disesuaikan 

dengan konteks masa sekarang. Salah satu penyebab radikalisme yang tidak 

pernah bisa berhenti. Dalam kutipan tersebut, tampak kekerasan ditonjolkan 

dengan memberi penekanan dan pengulangan pada kata ‘sword' sebagai kunci 

surga yang dapat membuat orang patuh dan tunduk. Terlihat adanya pencitraan 

yang negatif dalam uraian-uraian di atas dengan menampilkan mitos Barat yang 

selalu menuduh Islam disebarkan dengan pedang dan kekerasan. Dalam uraian di 

atas, terlihat adanya sindiran pada tokoh-tokoh yang menginginkan kebebasan, 

demokrasi, tetapi yang ditunjukkan dalam tindakan mereka adalah hal yang 

bertentangan, terjadi pemaksaan kehendak untuk menafsirkan Islam dalam satu 

penafsiran, dan kurang menghargai adanya perbedaan. 

Islamism was by now a broad and variegated movement, including 
those who were willing to work within a political system, such as 
the Muslim Brothers, and those, like Zawahiri, who wanted to wreck 
the state and impose a religious dictatorship. The main object of the 
Islamists' struggle was to impose Islamic law-Sharia. They believe 
that the five hundred Quranic verses that constitute the basis of Sharia 
are the immutable commandments of God, offering a road back to the 
perfected era of the Prophet and his immediate successors-although 
the legal code actually evolved several centuries after the Prophet's 
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death. (Wright, 2006, hal. 48) 

Dalam gambaran di atas terlihat representasi tokoh Sadat yang dianggap 

terpengaruh oleh Barat dan tidak mengindahkan ajaran dalam Quran. Sadat 

melarang penggunaan cadar dan membolehkan wanita meminta cerai. Uraian 

bahwa Mesir dianggap sangat sekuler dan tidak menjalankan ajaran agama. 

Under Sadat, the government had repeatedly pledged 
to conform to Sharia, but his actions showed how little that promise 
could be trusted. Sadat's peace agreement with Israel united the disparate 
Islamist factions. They were also inflamed by a new law, sponsored by the 
president's wife, Jihan, that granted women the right to divorce, a privilege 
not provided by the Quran. In what would prove to be his final speech, 
Sadat ridiculed the Islamic garb worn by pious women, which he 
called a "tent," and banned the niqab from the universities. The radicals 
responded by characterizing the president as a heretic. It is forbidden, under 
Islamic law, to strike against a ruler unless he doesn't 
believe in God or the Prophet. The declaration of heresy was an open 
invitation to assassination. "No politics in religion and no religion in 
politics". Shia, believed that the caliphate should have passed through the 
Prophet's descendants, beginning with his cousin and son-in-law, Ali. Since 
then, the two branches have evolved numerous theological and cultural 
differences. 
(Wright, 2006, hal. 49) 

Pemerintahan Sadat sangat sekuler, oleh kelompok Al Qaeda ia dianggap sebagai 

bid'ah, dan bertentangan dengan ajaran Islam. Terdapatnya beragam pandangan 

dan penafsiran dalam Islam disampaikan oleh pengarang melalui peristiwa 

tersebut di atas, bahkan disampaikan lagi dalam cerita tokoh. Qamari menawarkan 

pembunuhan terhadap kepala-kepala negara lain dalam pemakanan Sadat. 

Pemerintahan yang dianggap tidak sejalan dengan syariah Islam harus dijatuhkan 

dan diganti dengan pemerintahan berdasarkan ideologi Islam seperti yang mereka 

inginkan. Dalam uraian ini tampak bahwa Al Qaeda tidak sama dengan Islam dan 

bukan identitas yang dapat mewakili Islam yang begitu beragam. Permusuhan dan 

target musuh mereka yang juga dari kalangan Islam membuatnya semakin jauh 

dari pengertian mewakili Islam. 

Pengarang mencoba bersikap netral tetapi memiliki kecenderungan 

membela terhadap Al Qaeda dan memberikan kritikan AS. Teks membawa 
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bingkai persoalan kemanusiaan, menunjukkan adanya ajakan untuk mewaspadai 

tindakan kekerasan. Penggunaan kekerasan dalam mengatasi masalah tidak akan 

menyelesaikan masalah tetapi justru berdampak lebih luas dan lebih panjang serta 

dapat menciptakan kekerasan baru dan balas dendam. Ditampilkan baik pihak AS 

maupun kelompok Al Qaeda menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan 

persoalan yang mereka hadapi dan menunjukkan sikap bertentangan yang tajam 

dengan mereka yang tidak sepaham. Penggunaan kekerasan ini merupakan alasan 

dan penyebab kekerasan balasan yang tidak berhenti pada solusi tertentu. 

Dalam uraian yang berulang, narator memperlihatkan bahwa Arab 

memerangi radikalisme. Mitos bahwa dunia Arab identik dengan Islam dan 

menjadi negara asal kaum radikal dalam teks tidak ditampilkan demikian. Dalam 

hal ini ideologi pengarang muncul dengan sikapnya yang memperlihatkan 

pentingnya bersikap kritis melihat konflik yang selama ini disebutkan sebagai 

konflik Islam dan Barat atau Arab dan Barat. Ini merupakan apologi terhadap 

Arab. Arab sendiri tidak mentolerir radikalisme. Hukuman terbesar di Arab 

sepanjang sejarah pernah terjadi saat terdapat kelompok Oteibi menentang 

pemerintah, The government divided Oteibi and sixty-two of his disciples among 

eight different cities where, on January 9, 1980, they were beheaded. It was the 

largest execution in Saudi Arabian history. (Wright, 2006, hal. 93) Gambaran ini 

menunjukkan Arab menentang radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Mitos 

tentang Arab yang diidentikkan sebagai Islam dibongkar oleh pengarang.   

Dalam teks direpresentasikan perubahan sosial politik Arab Saudi, menelan 

korban karena konflik antarMuslim. Dalam teks ini ditampilkan bahwa Islam 

begitu kompleks sehingga untuk mengatakan Arab sebagai representasi Islam dan 

Al Qaeda tampak problematis. 

 
The Saudi government admitted that 127 of its men had been killed 
in the uprising and 461 injured. About a dozen worshippers were 
killed, along with 117 rebels. Unofficial accounts, however, put the 
number of dead at more than 4,000. In any case, the Kingdom was 
traumatized. The holiest place in the world had been defiled-by Muslims. 
The authority of the royal family had been openly challenged. After 
this, nothing could remain the same. Saudi Arabia had come to a place 
where it would have to change, but in which direction? Toward openness, 
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liberality, tolerance, modernity, and Western ideas of democratic 
progress, or toward greater authoritarianism and religious repression? 
(Wright, 2006, hal. 94) 

 
Menggunakan aspek retoris dipertanyakan sikap Arab Saudi sedsang 

menuju ke arah yang mana. Dalam kutipan di atas terdapat pilihan yang 

dipandang secara dikotomis, kea rah Barat sebagai  pemilik keterbukaan, 

toleransi, modernitas dan demokrasi dan sisi yang lain ke arah otoritarisme dan 

represi keagamaan. Dalam kutipan di atas terlihat adanya pertanyaan-pertanyaan 

yang memandang Arab sebagai negara yang tengah mengalami gejolak politik dan 

pertimbangan akan dibawa kemana arah sistem pemerintahan. 

Perspektif pengarang tersirat dalam kritik yang disampaikan tampak pada 

kontradiksi-kontradiksi ajaran yang disorotinya dalam teks. Konsep kemartiran 

dan permusuhan terhadap sesama Muslim yang tidak sepaham menjadi sorotan 

seolah-olah untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menerima 

perbedaan dan memusuhi mereka yang tidak sepaham. Dalam hal ini pengarang 

tersirat di satu sisi ingin menyampaikan kritiknya dengan cara yang "lunak" 

dengan menunjukkan terdapat penganut Islam yang lain yang berbeda tindakan, 

yang menunjukkan kekhawatirannya terhadap radikalisme dari kelompok Islam. 

Meskipun pengarang mencoba melihat sisi lain dari kelompok Al Qaeda, tampak 

bias pandangannya yang mewakili pandangan Barat melalui pencitraan kekerasan 

yang dilakukan anggota kelompok Al Qaeda. 

Al Qaeda mengklaim sebagai agama Islam paling murni, mereka 

merepresentasikan ajaran agama Islam di luar Al Qaeda sebagai bid'ah. 

Sedangkan kaum muslim di luar Al Qaeda direpresentasikan masih kafir. 

Representasi negatif terhadap penganut agama Islam di luar Al Qaeda merupakan 

indikasi bahwa Islam tidak sama dengan Al Qaeda. Selain itu, pemujaan terhadap 

tokoh Sayyid Qutb dengan gelar "The Martyr". tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh 

Islam di luar Al Qaeda.  

Di dalam TLT direpresentasikan bahwa Islam tidak sama dengan Al Qaeda 

dan Barat tidak sama dengan AS merupakan penggugatan terhadap dominasi 

wacana Clash of Civilizations yang ditulis sebagai tesis Samuel Huntington. 



132 

 

 

Universitas Indonesia 

 

Pandangan esensialis Huntington dalam Clash of Civilizations telah membuat 

pembentukan posisi-posisi dominasi. 

Sementara di dalam TLT direpresentasikan konflik yang terjadi adalah Al 

Qaeda versus AS. Al Qaeda di bawah kepemimpinan Osama bin Laden dan 

Ayman al Zawahiri bersikap keras terhadap terhadap AS. Keduanya 

mendengungkan jihad global pada seluruh kepentingan AS di dunia.  

Karisma dan pandangan beberapa individu yang membangun persaingan 

antara Islam dan Barat disoroti dalam teks ini. Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, 

Ayman al Zawahiri yang berpendapat bahwa hanya kekerasan yang bisa 

mengubah sejarah, dan Osama bin Laden yang memimpin organisasi dan 

mengalami kebangkrutan dan pengasingan. Pertentangan mereka terhadap dunia 

Barat pun menjadi problematis karena awalnya pertentangan mereka adalah 

terhadap kekuasaan di negaranya sendiri, yaitu Arab dan Mesir, yang mayoritas 

berpenduduk Muslim. Melalui gambaran tokoh tersebut di atas, seolah-olah 

ditampilkan bahwa konflik yang terjadi sama sekali bukan kubu yang 

bertentangan Islam dan Barat, karena konsep Islam dan Barat dipertanyakan pula 

dalam teks ini. Para tokoh inspirator maupun penggerak Al Qaeda membentuk 

konsep berpikir tentang Islam dan Barat dalam versinya yang membuatnya 

berkonflik dengan keduanya. Gambaran tentang Islam pun disampaikan 

problematik, karena pemahaman yang beragam di kalangan pengikutnya, 

sehingga pembuatan kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan kata Islam atau 

pun Barat seringkali terjebak lagi dalam definisi yang esensialis. 

Kompleksnya identitas Al Qaeda dalam TLT terlihat pula dari musuh yang 

diciptakan. Konflik-konflik terjadi di dalam tubuh organisasi tersebut. Salah satu 

tokoh Al Qaeda, Owhali,  menentang penyerangan terhadap target lain di luar AS. 

Demikian pula penciptaan musuh terhadap AS ini membuat perpecahan dalam 

tubuh Taliban karena sebelumnya, AS adakah teman mereka dalam kerjasama 

menghancurkan Uni Soviet. Pengarang merepresentasikan sikap ambigu Al Qaeda 

dengan menampilkan daftar musuh Al Qaeda. Musuh Islam dalam pandangan Al 

Qaeda di samping AS. Terdapat hal yang bernada sindiran dan ketidakkonsistenan 

sikap Al Qaeda yang memusuhi banyak pihak. 
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The targets were always Americans, either U.S. 
soldiers or vehicles, but there were other "enemies of Islam/' according 
to the handwritten notes of a student in an al-Qaeda ideology class: 
1. Heretics (the Mubaraks of the world) 
2. Shiites 
3. America 
4. Israel 
 
Dalam penciptaan musuh tersebut, tampak bahwa Al Qaeda tidak 

merepresentasikan Islam yang tunggal. Hal ini terlihat dari musuh yang diciptakan 

adalah mereka yang juga menganut ajaran Islam, yang dianggap berbeda 

pandangan dengan Ialam versi Al-Qaeda dan mereka dianggap bid'ah. Kaum 

Syiah juga termasuk dalam musuh Al Qaeda. 

TLT menampilkan peristiwa pengeboman di Afrika (penyerangan terhadap 

kepentingan AS) dengan membawa korban kaum Muslim merupakan penegasan 

bahwa perjuangan mereka tidak dapat dikatakan merepresentasikan Islam, karena 

sasaran perjuangan pun tidak jelas arahnya. Hal ini menunjukkan problematisnya 

pandangan kelompok radikal tersebut yang mengatasnamakan agama untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang sebenarnya lebih bersifat politis. 

 

4.2. Kompleksitas Representasi Tokoh 

Aspek ideologi yang dilihat dari hubungan antara AS dan Al Qaeda. AS 

dalam teks direpresentasikan sebagai musuh bagi Al Qaeda. Hubungan yang 

ditampilkan menyiratkan adanya ideologi keberpihakan pengarang terhadap 

anggota-anggota kelompok Al Qaeda. Keberpihakan tersebut dapat dilihat dari 

representasi tokoh yang dihadirkan. Identitas Al Qaeda di dalamnya merupakan 

hasil pertarungan individu-individu yang memiliki karakter beragam, Al Qaeda 

tidak dapat didefinisikan sebagai identitas tunggal, seperti juga Islam. Hal ini 

disebabkan kompleksitas individu baik dalam Al Qaeda maupun dalam Islam 

tidaklah satu dan seragam.   

Melalui tiga tokoh sentral yang ditampilkan, tokoh Ayman al Zawahiri 

ditampilkan sebagai tokoh yang paling potensial berkonflik dengan lingkungan di 

sekitarnya dibandingkan dengan tokoh Sayyid Qutb dan Osama bin Laden. Tokoh 

Sayyid Qutb ditampilkan sebagai tokoh yang kompleks dan ditampilkan sisi-sisi 
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yang baik dan positif dari kepribadiannya. Ia ditampilkan sebagai tokoh 

intelektual yang memiliki pengaruh positif terhadap pengikut gerakan Ikhwanul 

Muslimin dalam meneruskan perjuangan Hassan Al Banna menentang 

pemerintahan sekuler dan mendirikan negara Islam. Tokoh Sayyid Qutb 

ditampilkan sebagai seorang karismatis dan berpengaruh kuat melalui karya yang 

ditulis dan mengobarkan semangat perjuangan. Hal tersebut disampaikan dalam 

kutipan, "Like Qutb, Banna was precocious and charismatic, but he was also a 

man of action.  He founded the Muslim Brothers in 1928, with the goal of turning Egypt 

into an Islamic state. Within a few years, the Brothers had spread across the country, and 

then throughout the Arab world, planting the seeds of the coming Islamic insurgence 
(Wright, 2006, hal. 16).  

Bagian dari ideologi pengarang yang membela Al Qaeda, ditunjukkan 

pada munculnya representasi Osama bin Laden sebagai tokoh protagonis dengan 

sisi kompleksitas karakter dimunculkan. Tokoh Osama bin Laden pun ditampilkan 

sisi positifnya dominan dalam teks. Ia direpresentasikan berbeda dengan 

gambaran umum tentangnya sebagai seorang teroris yang menakutkan. 

Representasi dalam teks ini berbeda, karena menghadirkan sosok Osama bin 

Laden yang lembut, karismatis, penyayang, berhubungan baik dengan orang di 

sekitarnya dan sisi manusiawi lainnya menonjol.  
  "Somebody died and we went to give condolences," 

the friend said. Bin Laden was in his early twenties, he was 
very handsome, with fair skin, a full beard, and broad, swollen lips. 
His nose was long and complex, being narrow and straight at the top, 
then abruptly spreading out into two broad wings with an upturned 
tip. He wore a black headband around his white headscarf, and under 
his scarf, his hair was short, black, and frizzy. He was gaunt from fasting 
and hard work. His high, reedy voice, and his demure and languid 
manner added to an impression of frailty. "He was confident and 
charismatic," the friend observed. (Wright, 2006, hal. 83) 

 Dua tokoh utama ditampilkan dengan sisi kompleksitas karakter dan 

ditonjolkan sisi baiknya, sementara tokoh Ayman al Zawahiri, direpresentasikan 

negatif. Karakter tokoh Ayman al Zawahiri direpresentasikan memiliki efek yang 

berbahaya di masa depan. Sifat yang potensial bisa merusak kemanusiaan. 

Sorotan terhadap individu menunjukkan pula bahwa ideologi kekerasan yang 
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dibawa sangat subjektif dan individual, tidak mewakili ideologi seluruh penganut 

Islam.  

His stiff-necked defiance of authority at such an early age shows 
Zawahiri's personal fearlessness, his self-righteousness, and his total 
conviction of the truth of his own beliefs-headstrong qualities that 
would invariably be associated with him in the future and that would 
propel him into conflict with nearly everyone he would meet. Moreover, 
his contempt for the authoritarian secular government ensured 
that he would always be a political outlaw. These rebellious traits, 
which might have been chaotic in a less disciplined man, were organized 
and given direction by an abiding mission in his life: to put 
Qutb's vision into action. (Wright, 2006, hal. 142) 

 
Dalam kutipan di atas ditampilkan gambaran Ayman al Zawahiri yang memiliki 

potensi kekerasan dan merupakan salah satu ancaman radikalisme. (ancaman 

dapat terjadi melalui sifat Ayman al Zawahiri sedemikian rupa). Potensi kurang 

positif dari Ayman al Zawahiri disampaikan melalui diksi yang menajamkan 

karakteristiknya, seperti personal fearlessness, self-righteousness, headstrong 

qualities, dan rebellious traits. Secara tidak langsung terlihat bahwa pengarang 

telah memberikan label-label negatif terhadap tokoh.  

 Uraian watak yang disampaikan disertai penilaian subjektif narator, pada 

saat menyatakan ‘his total convicton of truth of his own beliefs' menyiratkan 

deskripsi yang berkonotasi negatif pada pencitraan tokoh. Tokoh ditampilkan 

sebagai sosok yang meyakini kebenaran sendiri sehingga mengabaikan kebenaran 

dan pendapat di luar dirinya. Sifat keras kepala ditampilkan sebagai karakter yang 

menjadikannya berkonflik dengan orang lain di sekelilingnya. 

 Penilaian pengarang terhadap tindakan kekerasan bertentangan dengan 

kemanusiaan ini didefinisikannya sebagai "religious madness".25

                                                                 
25    Religious madness adalah tanda-tanda penyakit mental dan membutuhkan perawatan psikiatris. 
Misalnya Ekstremis Islam, yang menggunakan teror atas nama Tuhan, fundamentalis Kristen yang 
menggunakan kekuasaan negara untuk memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi 
dosa, ekstremis Hindu yang membuat umat Islam warga negara kelas dua di India, dan Yahudi 
ortodoks yang membenarkan eksistensi manusia untuk menundukkan Palestina. Mereka memiliki 
pikiran yang sakit, penuh prasangka, dan ide-ide yang terlalu tinggi menilai tentang Tuhan. Di 
seluruh dunia, ekstremis agama semua sekte memiliki pola pikir yang sama. Sebuah keyakinan 
yang mendalam atau keyakinan bahwa mereka benar, sementara orang-orang yang menentang 
mereka salah, delusi bahwa itu berkenan kepada Tuhan untuk membunuh orang yang tidak melihat 
dunia seperti yang mereka lakukan. Mereka juga menderita delusi kebenaran, percaya bahwa ritual 
keagamaan mereka membuat mereka kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mereka mengklaim 

 Kata tersebut 
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memperlihatkan nada kritikan kelompok radikal. Kalimat, "Thank God, We Have 

Cut 200 Throats Today!" and "Our Brother Beheaded His Father for the Sake of 

Allah."  merupakan pernyataan yang penuh nada pertentangan antara kekejaman 

dan keagungan Tuhan. Pengarang tersirat mengulang kontradiksi ini. Dalam 

ungkapan di atas terlihat penekanan atas kekejaman yang menampilkan perilaku 

kaum radikal sebagai monster. Pernyataan di atas menunjukkan tokoh Ayman al 

Zawahiri sebagai representasi pendukung kelompok GIA ditampilkan sisi 

buruknya. 

 Dalam teks ini penggambaran tokoh Osama bin Laden yang mendapat 

sorotan lebih banyak, lebih detil, dan sisi-sisi manusiawi yang positif ditampilkan 

paling dominan di antara ketiganya. Demikian pula dengan tokoh Sayyid Qutb, 

penggambaran sifat postifnya lebih banyak dari sifat negatif. Kedua tokoh dengan 

penggambaran positif lebih banyak adalah tokoh-tokoh yang pernah berkaitan 

langsung dengan negara AS. Osama bin Laden, pernah bekerja sama dengan AS 

dalam menghancurkan Uni Soviet. Sayyid Qutb pernah tinggal dan mendapatkan 

pendidikan di AS. Meskipun memiliki gagasan radikal, Sayyid Qutb tidak secara 

langsung melaksanakannya dalam tindakan, seperti yang dilakukan oleh Ayman al 

Zawahiri, atau Osama bin Laden. Penonjolan sifat negatif Ayman al Zawahiri 

terkait dengan ideologi pengarang yang memiliki pandangan bahwa Ayman al 

Zawahiri tidak pernah berhubungan secara langsung dengan AS. Ayman al 

Zawahiri diposisikan sebagai tokoh antagonis yang memiliki karakter buruk yang 

dominan dan memperlihatkan sisi kekejaman yang tidak sejalan dengan nilai 

budaya AS menjunjung hak asasi manusia.  

 Pembelaan (apologi) terhadap tokoh Osama bin Laden dan tuduhan 

terhadap Zawahiri ditampilkan secara eksplisit. Teks merepresentasikan tokoh 

                                                                                                                                                                                
memiliki gagasan dengan nilai yang tinggi, memiliki pemahaman yang lebih dalam dan benar 
tentang konsep Tuhan dalam ketiadaan bukti yang obyektif. Pada saat yang sama, mereka 
menganiaya orang-orang yang telah menguji bukti-bukti yang sama yang diinformasikan iman 
mereka dan memutuskan untuk berbeda. Mereka memanifestasikan intoleransi di bawah jubah 
melakukan kehendak Tuhan. Pikiran agama psikotik melihat diri sebagai pembebas, pembawa 
cahaya dari Tuhan, dan melihat orang-orang yang tidak setuju dengan hal itu sebagai kafir Tuhan. 
Ini meyakinkan diri dari kebenaran menghilangkan orang-orang yang menentang intoleransi atau 
berani berbeda adalah penafsiran teks-teks kuno.  Jessica Stern, (2003) http://www. 
perfectbound.com. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, (2001).  
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Osama bin Laden tidak seperti mitos yang beredar, bahwa ia adalah pelaku 

tindakan kekerasan dan teror yang mengakibatkan banyak korban.  
It is possible that, until now, bin Laden had not killed an American 
or anyone else except on the field of battle. The actions in Aden, Somalia, 
Riyadh, and Dhahran may have been inspired by his words, but it 
has never been demonstrated that he commanded the terrorists who 
carried them out. Although Ramzi Yousef had trained in an al-Qaeda 
camp, bin Laden was not connected to the 1993 World Trade Center 
bombing. Bin Laden told the London-based Palestinian editor Abdel 
Bari Arwan that al-Qaeda was responsible for the ambush of American 
forces in Mogadishu in 1993, the National Guard Training Center 
bombing in Riyadh in 1995, and the Khobar Towers bombing in 1996, 
but there is no evidence to substantiate these claims. He was certainly 
surrounded by men, like Zawahiri, who had plenty of blood on their 
hands, and he supported their actions in Egypt. (Wright, 2006, 246)  

Dalam kutipan disampaikan meskipun Osama mengakui tuduhan-tuduhan terror 

terhadap Al Qaeda, teks menyampaikan tidak terdapat bukti adanya perintah 

langsung dari Osama bin Laden untuk melakukan kekerasan. Osama bin Laden 

dikatakan tidak ada hubungannya dengan pengeboman WTC 1993, Pengeboman 

di Riyadh, dan Khobar Tower. Teks menyampaikan nada negative terhadap Ayman 

al Zawahiri sebagai orang yang kejam dengan ungkapan “who had plenty of blood 

on their hands”. 

 Dalam TLT, tokoh ayah dan anak, yaitu Osama bin Laden dan ayahnya 

Muhammad bin Laden ditampilkan sebagai tokoh pembanding untuk 

menonjolkan karakter positif tokoh protagonis, yaitu Osama bin Laden. Osama 

bin Laden sebagai sosok yang paling positif direpresentasikan dalam teks, 

ditampilkan lebih memperhatikan anaknya. Osama bin Laden memperhatikan 

anak-anaknya dan meluangkan waktunya untuk kebersamaan dalam keluarga. Ia 

menghabiskan akhir pekan bersama anak-anak mengunjungi peternakan dan 

mendekatkan mereka pada alam. Perhatian pada anaknya juga disampaikan 

dengan kesediaannya mengawasi sendiri pendidikan anak-anaknya, dan 

menginginkan mereka menjadi anak-anak yang tangguh dan tidak manja. 

Unlike his own father, Osama was attentive and 
playful with his children-he loved to take his quickly expanding family 
to the beach-but he was also demanding. He had unyielding ideas 
about the need to prepare them for the tough life ahead. On the weekends, 
he brought both his sons and his daughters with him to the farm 
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to live with camels and horses. They would sleep under the stars, and 
if it was cold, they would dig and cover themselves with sand. Bin 
Laden refused to let them attend school, instead bringing tutors into 
the house, so he could supervise every detail of their education. "He 
wanted to make them tough, not like other children," said Jamal Khalifa. 
"He thought other kids were spoiled." (80)  

Perhatian Osama juga sangat besar terhadap anaknya juga ditampilkan dengan 

kesediaannya merawat salah satu anaknya yang berkebutuhan khusus. Hal ini 

menunjukkan sisi manusiawi Osama bin Laden yang dipilih dan ditampilkan 

dalam teks untuk menggugah empati pembaca terhadap Osama bin Laden yang 

memiliki hati yang penyayang. Hal yang kontradiktif dengan mitos Osama 

sebagai teroris yang berbahaya.  

Sisi positif Osama juga ditampilkan secara tersirat yang menggugah empati 

yaitu, sikap Osama terhadap anak-anaknya. Ia memberi perhatian dan kebebasan 

terhadap anaknya. Peristiwa ini ditampilkan melalui percakapan langsung antara 

tokoh. Dipaparkan melalui uraian narator bahwa Bin Laden di mata anak-anaknya 

tidak setaat dan setegas yang diimajikan di dunia luar. 

Bin Laden's children did not see him as being nearly as pious and 
intransigent as the rest of the community did. When Fatima wanted to 
borrow several cassette tapes, Zaynab told her, "I'll give them to you 
on one condition. Your dad shouldn't hear them, because some men 
are very strict." 
"My dad is not going to destroy them," Fatima protested. "He's not 
really that hard. He just acts like that in front of the men." 
"He actually listens to songs?" Zaynab asked, amazed. 
"Oh, yeah, he doesn't mind." 
Reflecting his love of horses, bin Laden kept a library of books on 
the subject in Umm Khaled's house, and even tolerated coloring books 
and calendars with pictures of horses on them, although no one else in 
the community allowed pictures on the walls. Zaynab concluded, 
"The Sheikh was pretty broad-minded." (Wright, 2006, 253) 
 
Dalam kutipan di atas, sisi Osama bin Laden dalam pandangan anaknya, 

ditampilkan sebagai seorang yang baik hati, dan tidak anti terhadap musik dan 

gambar-gambar. Tokoh Zaynab, menyimpulkan Osama bin Laden sebagai tokoh 

yang berwawasan terbuka (broad-minded). Aspek apologi terlihat dalam 

penyampaian sisi-sisi positif tokoh Osama bin Laden. 
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Kebencian Osama bin Laden terhadap Amerika ditampilkan ambigu. Tokoh 

Osama tidak melarang istrinya untuk membeli kosmetik buatan Amerika. 

Ditampilkan pula istri Osama sering berkeliling memakai pakaian jogging untuk 

menjaga tubuhnya tetap cantik dan ideal. Meskipun sering terjadi konflik antara 

Osama dan istrinya.  

Although she was first in the rank of wives, and the mother of eleven 
of bin Laden's children, she was also the youngest and least educated. 
Her beauty was her only advantage, and she worked hard to keep herself 
attractive. Whenever other women traveled, especially to Western 
countries, Umm Abdullah gave them a shopping list of brand-name 
cosmetics and lingerie, preferring American products that no one else 
would consider buying. Bin Laden's wives all lived within a small 
inner court in the larger compound, and Umm Abdullah would put on 
a jogging suit and run around the perimeter to keep in shape. "She 
would always be fighting with Osama," her friend Maha Elsamneh 
recalled. (Wright, 2006, hal. 253) 
 
Dalam kutipan di atas tampak adanya gambaran bahwa sikap anti-Amerika 

tidak dilakukan dengan sikap anti menggunakan produk Amerika.  

Kedua tokoh ditampilkan dalam perannya di masyarakat Arab Saudi. Tokoh 

Ayah ditampilkan positif dalam perannya terhadap Arab Saudi, tetapi kurang 

positif dalam hubungan keluarga. Ayah Osama ditampilkan sebagai pemegang 

otoritas yang dominan, sehingga tidak tampak hubungan-hubungan yang sepadan, 

dan tidak digambarkan adanya keluarga seperti definisi keluarga inti yang ideal. 

Narator lebih menyoroti sisi negatif perilaku ayah Osama dalam memandang 

sebuah perkawinan.  

Salah satu perilaku yang disoroti dalam teks adalah poligami tokoh-tokoh 

Muhammad bin Laden, dan Osama bin Laden. Seperti sang ayah, Osama juga 

melakukan poligami, menikahi seorang wanita berpendidikan tinggi yang tujuh 

tahun lebih tua usianya.  

While they were still in the university, Osama and Jamal made a 
resolution. They decided to practice polygamy. It had become socially 
unacceptable in Saudi Arabia. "Our fathers' generation was using 
polygamy in not a very good way. They would not give equal justice to 
their wives," Khalifa admitted. "Sometimes they would marry and 
divorce in the same day. The Egyptian media used to put this on television, 
and it made a very bad impression. So, we said, 'Let's practice 
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this and show people we can do it properly' " In 1982 bin Laden set an 
example by marrying a woman from the Sabar family in Jeddah who 
was descended from the Prophet. She was highly educated, with a 
Ph.D. in child psychology, and taught at the women's college of King 
Abdul Aziz University. Seven years older than Osama, she bore him 
one child, a son, and became known as Umm Hamza. (81-82) 

Sebagai aspek apologi, pandangan Osama terhadap poligami 

direpresentasikan dalam keinginanya melakukan poligami lebih baik dari 

pendahulunya dan memperbaiki citra poligami sebagai budaya Arab yang 

dipandang sebagai hal negatif dan diasosiasikan dengan Islam. Dalam teks ini, 

ditampilkan pandangan-pandangan dari dua tokoh tentang poligami disampaikan 

untuk memperbaiki mitos dan kesalahan persepsi tentang Islam yang tersebar 

bahwa dalam Islam kaum laki-lakinnya suka menikah dan memiliki istri lebih dari 

satu dan menyukai istri-istri berusia muda. Tokoh Osama tampil sebagai sosok 

yang berbeda dalam mitos.26

Pandangan Osama di atas memandang perkawinan sebagai sebuah perjalanan 

dengan menggunakan analogi kendaraan. Pandangan Osama di atas melihat 

perkawinan sebagai sebuah perjalanan dengan menggunakan analogi kendaraan, 

satu istri seperti berjalan, dua istri seperti naik sepeda, cepat tapi tidak stabil. Tiga 

  

Pandangan Osama terhadap poligami disampaikan dalam kutipan berikut, 

Managing two families wasn't easy, but bin Laden wasn't discouraged. 
He developed a theory of multiple marriages. "One is okay, like 
walking. Two is like riding a bicycle: it's fast but a little unstable. Three 
is a tricycle, stable but slow. And when we come to four, ah! This is the 
ideal. Now you can pass everyone!" (82) 

                                                                 
26 Pasquier (1992) kesalahan persepsi tentang Islam di antaranya orang Muslim suka menikah 
dengan banyak istri dan dengan perempuan di bawah usia perkawinan,wanita hak-haknya terbatas 
dalam Islam, Dalam teks ini Osama ditampilkan sebagai tokoh yang memiliki istri tidak lebih dari 
empat orang, sementara dalam film Code Name Geronimo, yang mengisahkan penyergapan 
Osama, ditampilkan tokoh ini memiliki 27 istri, dan 106 anak, sebuah film yang sangat bias 
Amerika. Masalah poligami dalam Islam disampaikan dalam surah an-Nisa 4 ayat 3, “Dan jika 
kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, 
kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Penafsiran 
ayat ini terbagi menjadi yang pro poligami dan kontra poligami. (Shihab, 2002, vol.2, hal. 607) 
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istri disampaikan sebagai kondisi stabil tetapi lamban. Beristri empat, dianggap 

yang paling ideal, diibaratkan naik mobil, bisa melampaui kendaraan lain. 

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu bahasan yang diangkat 

dalam media Barat dan menjadi stigma buruk karena dipandang dalam Islam 

perempuan berada di wilayah subordinasi. Dalam budaya Arab, wanita memiliki 

hak terbatas untuk memperoleh pendidikan. Dalam teks ini ditampilkan dan 

disoroti bahwa istri-istri Osama bukanlah orang yang berasal dari kalangan yang 

selama ini mudah terordinasi karena ketidakmandirian dalam ekonomi, sedangkan 

dalam teks ini istri-istri Osama adalah mereka yang berasal dari kalangan 

terpelajar dan tidak buruk perekonomiannya. Dalam uraian di atas, sisi 

kemanusiaan Osama diperlihatkan sebagai sosok yang menghargai istri-istrinya.  

Tokoh Osama bin Laden sebagai protagonis juga dikontraskan dengan 

tokoh Ayman al Zawahiri sebagai tokoh antagonis. Perubahan sifat dalam diri 

tokoh Zawahiri, ditampilkan di usianya yang dewasa. Ia ditampilkan mengalami 

krisis identitas, 

His friends and former prison mates noticed a change in his personality. The 
modest, well-mannered doctor who had always been so exacting in his 
arguments was now strident, antagonistic, and strangely illogical. He would 
seize on innocent comments and interpret them in a weird and malicious 
manner. Perhaps for the first time in his adulthood, he faced a crisis of 
identity. (125) 
 
Dalam uraian di atas terlihat secara langsung penilaian narator terhadap 

tokoh. Perubahan karakter diulas beserta penilaian subjektif narator di dalamnya. 

Kata-kata strident, antagonistic, and strangely illogical, weird and mallicious 

manner merupakan ungkapan negatif yang ditujukan pada Zawahiri. Di samping 

itu terlihat adanya persoalan identitas yang diangkat dalam teks ini. Persoalan ini 

merupakan salah satu yang penting terkait dengan tindakan radikal tokoh-

tokohnya.  

Aspek pembelaan terhadap tokoh Osama bin Laden terlihat dalam kontras 

Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri terlihat dalam penuturan tokoh Deraz. 

Deraz, penulis biografi Osama yang menilai Osama lebih lunak dari Zawahiri. 

Dari sisi karakter terdapat dua perbedaan mendasar antara Osama dan Zawahiri. 
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Tokoh Osama ditampilkan sebagai representasi sosok Arab yang pasif dan tidak 

agressif. Teks seolah-olah menyiratkan gagasan Zawahiri lebih radikal dan 

berbahaya. Melalui tokoh tokoh Deras, perbedaan dua tokoh disampaikan dengan 

menonjolkan sisi positif Osama bin Laden yang diibaratkan sebagai Eisenhower27

                                                                 
27    Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika ke 34, 1953-1961. Presiden Dwight Eisenhower 
memusatkan perhatiannya pada usaha memelihara perdamaian dunia, Ia  mengajurkan agar rakyat 
biasa dari semua negara saling bertemu dan berbicara untuk memupuk saling pengertian dan 
persahabatan. Ia juga memiliki program "atom untuk perdamaian." Dalam program itu, Amerika 
menyumbangkan uranium kepada negara-negara berkembang demi kesejahteraan manusia. 
(http://uncpress.unc.edu/browse/page/122) 

, 

mantan Presiden Amerika yang digambarkan mengubah peperangan menjadi 

kehidupan politik yang damai. 

Deraz became bin Laden's first biographer. He soon came to notice 
how the Egyptians formed a barrier around the curiously passive 
Saudi, who rarely ventured an opinion of his own, preferring to solicit 
the views of others in his company. This humility, this apparent artlessness, 
on bin Laden's part elicited a protective response from many, 
including Deraz. He claims he sought to counter the influence of his 
countrymen, but whenever he tried to speak confidentially to bin 
Laden, the Egyptians would surround the Saudi and drag him into 
another room. They all had designs on him. Deraz thought bin Laden 
had the potential to be "another Eisenhower" by turning his wartime 
legend into a peaceful political life. But that wasn't Zawahiri's plan.  
(Wright, 2006, hal. 128) 
 

Dalam kalimat terakhir kutipan, diperlihatkan kontras pandangan keduanya. Dari 

gambaran di atas terlihat pula adanya sisi baik Osama dan sisi negatif Ayman al 

Zawahiri. 

Peristiwa kekejaman terhadap anak-anak dipilih narator untuk ditampilkan  

semakin memperlihatkan kekejaman diri tokoh tersebut dan sikap pengarang yang 

mengajak untuk memperhatikan konsep yang dianggap mengancam. Anak-anak 

yang dipakai alat oleh agen intelejen menjadi korban kekejaman Ayman al 

Zawahiri, dan dibunuh, 

Many members of al-Jihad and al-Qaeda objected to putting children 
on trial, saying it was against Islam. In response, Zawahiri had 
the boys stripped naked to determine whether they had attained 
puberty, which they had. The helpless boys confessed everything. The 
court convicted them of sodomy, treason, and attempted murder. 
Zawahiri had the boys shot. To make sure he got his point across, 
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he videotaped their confessions and their executions and distributed 
the tapes as an example to others who might betray the organization. 
(Wright, 2006, hal. 216) 

 
Penggunaan identitas baik Al Jihad maupun Al Qaeda menunjukkan adanya 

ketidaksolidan kelompok yang mengatasnamakan Islam sebagai identitas politik. 

Konflik antarindividu dalam kelompok terjadi antara yang setuju dan yang tidak 

setuju pada kekejaman Ayman al Zawahiri. Orientasi memperjuangkan Islam, 

tampak jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Kekejaman Ayman al Zawahiri terhadap 

seorang anak yang diketahui menjadi mata-mata, memperlihatkan sisi buruk tokoh 

tersebut yang tidak mewakili representasi kelompok yang berbeda pandangan.  

Teks merepresentasikan adanya kompleksitas dalam tubuh organisasi Al 

Qaeda. Tokoh-tokoh dalam organisasi tersebut mengalami persoalan individu 

yang beragam bahkan mereka saling berkonflik. Di dalam organisasi tersebut 

terdapat pertentangan yang tajam, sehingga sulit untuk mangatakan bahwa karya 

ini sebagai gambaran yang mewakili sebuah peradaban yang berbenturan dengan 

peradaban lain, karena dalam peradaban tersebut sangatlah kompleks. Dalam 

uraian di atas, penafsiran atas Islam pun sangat beragam. Terlalu kompleks untuk 

dirumuskan dalam sebuah identitas yang utuh dan satu dan menghadapkannya 

pada definisi yang lain, seperti Barat misalnya.  

Al Qaeda sebagai sebuah identitas dibangun oleh individu-individu dengan 

menjadikan Islam sebagai alat untuk membangun kolektivisme. Kepentingan 

individu dalam kelompok tersebut beragam. Islam tereduksi dalam wacana Al 

Qaeda. Islam ditafsirkan oleh ketiga tokoh beragam dengan kepentingan masing-

masing. Tokoh Sayyid Qutb menafsirkan berdasarkan kepentingan politik pribadi. 

Osama bin Laden menafsirkan berdasarkan balas dendam terhadap AS dan Ayman 

al Zawahiri menafsirkan Islam berdasarkan ideologi kekerasan dan intoleransi. 

Mitos Al Qaeda sebagai identitas yang solid dan merupakan kelompok teroris 

yang ditakuti, dalam teks ini ditampilkan tidak sesuai dengan gambaran tersebut. 

Al Qaeda ditampilkan terdiri atas manusia yang memiliki kompleksitas karakter. 

 Ayman al Zawahiri yang menafsirkan ajaran Islam cenderung kea rah 

intoleransi dapat dilihat dalam kutipan berikut,  
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The bombers who carried out the Islamabad operation, 
Ayman al Zawahiri said, represent "a generation of mujahideen that has 
decided to sacrifice itself and its property in the cause of God. That is 
because the way of death and martyrdom is a weapon that tyrants and their 
helpers, who worship their salaries instead of God, do not have. He 
compared them to the martyrs of early Christianity. The only example 
he could point to in Islamic tradition was that of a group of Muslims, 
early in the history of the faith, who were captured by "idolaters" and 
forced to choose between recanting their religion or being killed by 
their captors. They chose to become martyrs to their beliefs. 
It was, Zawahiri argued, a suicidal choice. Other Muslims did not 
condemn them at the time because they were acting for the glory of 
God and the greater good of Islam. Therefore, anyone who gives his 
life in pursuit of the true faith-such the bombers in Islamabad-is 
to be regarded not as a suicide who will suffer the punishment of hell 
but as a heroic martyr whose selfless sacrifice will gain him anextraordinary 
reward in Paradise. With such sophistry, Zawahiri reversed the language 
of the Prophet and opened the door to universal murder. (Wright, 2006, 
hal. 219)  

 
Dalam kutipan di atas terlihat adanya penilaian narator terhadap tokoh Ayman al 

Zawahiri bernada negatif. Narator memberikan penilaian terhadap sosok Ayman al 

Zawahiri yang memutarbalikkan perkataan nabi sehingga membuka kemungkinan 

terjadinya pembunuhan di mana-mana. Narator menyampaikan informasi 

kekejaman untuk membangun empati dan menyadarkan pada kekejaman yang 

mengancam kemanusiaan, yang disebabkan oleh penafsiran dan pemikiran 

seseorang yang bersifat individual. Representasi Ayman al Zawahiri terlihat dalam 

bingkai "hitam-putih" yang ditonjolkan sisi hitamnya. 

 Kompleksitas dalam penafsiran terhadap ajaran Islam yang ditampilkan 

membahayakan dan mengancam menciptakan konflik dengan pihak lain adalah 

pandangan tentang jihad. Pandangan ini yang dianggap berbahaya karena 

penafsiran terhadap kata tersebut telah mengalami penyempitan dalam kerangka 

berpikir mereka yang dianggap radikal.28

 Kompleksitas terhadap penafsiran doktrin jihad juga disampaikan dalam 

pandangan tokoh yang berbeda. Apabila Ayman al Zawahiri menampilkan 

  

                                                                 
28   Daniel Pipes dalam artikelnya "Jihad through History" menyampaikan pemahaman jihad 
maknanya menyempit menjadi lebih ekstrim. Jihad yang dipraktekkan oleh kelompok seperti 
organisasi Al Qaeda ditentang oleh mayoritas Muslim. (Pipes, May 31, 2005) 
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konsepnya yang sangat ekstrim, Osama bin Laden ditampilkan lebih lembut 

dalam menafsirkan konsep jihad. Kompleksitas tokoh ditampilkan dengan 

perbedaan pandangan mengenai jihad dalam organisasi Islam radikal yang ada, 

seperti Al Jihad, GIA, dan Al Qaeda. Osama bin Laden ditampilkan tidak 

menyetujui kekerasan yang brutal dan memiliki pandangan untuk merumuskan 

sebuah perjuangan jihad yang berbeda,  

Even bin Laden recoiled-if not from the violence itself, then from 
the international revulsion directed at the Islamist project. He sought 
to create a "better image of the jihad." When some of the leaders of 
GIA came to Khartoum to beg for more funds, they had the temerity to 
criticize him for being "too flexible" with democrats, which made him 
appear "weak." Bin Laden was furious and withdrew his support 
entirely. But his forty thousand dollars had already helped to create a 
catastrophe. More than a hundred thousand people would die in the 
Algerian civil war. (Wright, 2006, hal. 190) 

Dalam teks tersebut tampak keberpihakan pengarang terhadap tokoh utama  

Osama bin Laden sebagai tokoh yang ditonjolkan kompleksitas karakternya dan 

posisi sebagai korban yang dimanfaatkan oleh orang lain.  

4.3. Bias Ideologi dalam Labelling  

Dalam narasinya, pengarang merepresentasikan Al Qaeda dan Islam dalam 

kompleksitasnya yang membuat Al Qaeda dan Islam terpahami oleh pembaca. 

Meskipun demikian, terlihat adanya kontradiksi dalam pemahaman tersebut, 

dengan memberikan label terhadap objek tertentu dan menggunakan istilah-istilah 

yang dicampuradukan. Labelling "Islam radikal" yang digunakan secara berulang 

dalam teks ini untuk menyebut anggota Al Qaeda dan mereka yang bersikap keras 

menunjukkan pula bias ideologi pengarang. Istilah tersebut merupakan salah satu 

jargon Barat untuk mendifinisikan kelompok Islam tertentu. Penyebutan kata 

jihadist  juga mengandung labelling yang berkonotasi negatif karena adanya 

penyempitan makna, yang awalnya bermakna luhur sebagai perjuangan membela 

agama apabila diperangi, bahkan jihad yang penting juga mengalahkan musuh 

dalam diri sendiri, menjadi makna memerangi mereka yang dianggap kafir.   
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Penggunaan istilah-istilah tersebut dan maknanya yang bisa dipertukarkan 

menunjukkan pengarang yang memperlihatkan posisi Barat yang mendefinisikan 

Islam dalam pengetahuan Barat. Penggunaan kata jihadist, jihadi terrorist, radical 

Islamist, radical Islam, fundamentalist, merupakan definisi yang mengalami 

penyempitan makna, dari makna positif kembali ke ajaran yang murni (Quran dan 

Hadist) menjadi pengertian ke dalam pengertian garis keras. Kata revivalist 

seringkali digunakan oleh kalangan Muslim untuk memberikan makna yang lebih 

positif daripada istilah-istilah di atas.  

Sedangkan penggunaan labelling idealis nihilis dan utopis memperlihatkan 

adanya perbedaan pendapat antara yang dimaksud tokoh dengan yang dipahami 

narator. Terlihat adanya pandangan narator yang dibingkai dalam penilaian 

tertentu terhadap Al Qaeda.   

Konsep idealis-nihilis dapat ditunjukkan melalui pandangan-pandangan 

tokoh tentang dunia ideal yang harus diperjuangkan yang menurut mereka sangat 

mungkin untuk diwujudkan, tetapi narator memberi penilaian sebagai idealis-

nihilis. Mempertentangan konsep ideal yang dicita-ciptakan dan dirasa bisa 

diwujudkan, dibenturkan dengan konsep nihilis yang memandang perjuangan 

tokoh sebagai hal sia-sia dan utopis. Kata nihilist menyiratkan makna negatif dan 

merupakan penilaian pengarang subjektif. 

Gambaran di bawah ini memperlihatkan kompleksitas dalam tubuh Al 

Qaeda. Organisasi ini memiliki kompleksitas dan keberagaman dalam 

anggotanya. Mereka digambarkan sebagai pihak yang tertindas tetapi tidak 

memiliki kekuatan untuk memperbaiki keadaan mereka.  

 

YOUNG MEN FROM MANY COUNTRIES came to the dusty and 
obscure Soba Farm, ten kilometers south of Khartoum. Bin Laden 
would greet them, and then al-Qaeda trainees would begin their 
courses in terrorism. Their motivations varied, but they had in common 
a belief that Islam-pure and primitive, unmitigated by modernity and 
uncompromised by politics-would cure the wounds that socialism or 
Arab nationalism had failed to heal. They were angry but powerless in 
their own countries. They did not see themselves as terrorists but as 
revolutionaries who, like all such men throughout history, had been 
pushed into action by the simple human need for justice. Some had 
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experienced brutal repression; some were simply drawn to bloody 
chaos. From the beginning of al-Qaeda, there were reformers and there 
were nihilists. The dynamic between them was irreconcilable and 
selfdestructive, but events were moving so quickly that it was almost 
impossible to tell the philosophers from the sociopaths. They were 
glued together by the charismatic personality of Osama bin Laden, 
which contained both strands, idealism and nihilism, in a potent mix. 
(Wright, 2006, hal. 174) 

Dalam uraian di atas ditampilkan mereka yang menjadi anggota kelompok berasal 

dari daerah urban. Motivasi mereka bervariasi, tetapi mereka memiliki kesamaan 

yaitu keyakinan terhadap Islam yang murni dan primitif, tidak tercemari oleh 

modernitas dan tidak kompromi pada politik. Mereka direpresentasikan memiliki 

kemarahan pada negaranya sendiri tetapi tidak berdaya. Mereka tidak memandang 

diri mereka sebagai teroris tetapi sebagai kaum revolusioner yang 

memperjuangkan keadilan. Beberapa di antara mereka memiliki pengalaman 

ditindas secara brutal, ada yang hanya tertarik pada kekacauan. Mereka direkatkan 

oleh kepribadian karismatik Osama bin Laden, yang memungkinkan kekuatan 

kaum dengan idealisme dan nihilisme bersatu. 

Dalam sindirannya dengan menyatakan kelompok tersebut memiliki 

konsep idealis-nihilis terlihat bias pandangan dan subjektivitas narrator dalam 

memberi penilaian terhadap Al Qaeda. Di satu sisi seolah-olah pengarang 

memahami idealisme para pelaku, tetapi di sisi lain menyatakan bahwa idealisme 

yang ditawarkan seakan-akan idealisme semu yang tidak pernah bisa terwujud dan 

bersifat utopis, dan bukan idealisme aktif yang melahirkan insipirasi-inspirasi 

baru yang bisa dilakukan dalam realitas. Tersirat adanya pandangan tindakan 

nihilis sebenarnya tidak memiliki tujuan, tidak memiliki tujuan moral karena tidak 

diketahui, oleh karena itu kehidupan menjadi tidak memiliki arti. 

Pandangan pengarang yang memberikan label radikal Islam tampak dalam 

penilaiannya terhadap tokoh Sayyid Qutb. 

Like Sayyid Qutb, they defined themselves 
as radical Muslims while living in the West. The Pakistani in 
London found that he was neither authentically British nor authentically 
Pakistani; and this feeling of marginality was just as true for 
Lebanese in Kuwait as it was for Egyptians in Brooklyn. Alone, alienated, 
and often far from his family, the exile turned to the mosque, 
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where he found companionship and the consolation of religion. Islam 
provided the element of commonality. It was more than a faith-it 
was an identity. The imams naturally responded to the alienation and anger 
that prompted these men to find a spiritual home. A disproportionate number 
of new mosques in immigrant communities had been financed by 
Saudi Arabia and staffed by Wahhabi fundamentalists, many of whom 
were preaching the glories of jihad. Spurred by the rhetoric and by the 
legend of the victory against the Soviets, young men made the decision, 
usually in small groups, to go to Afghanistan. (Wright, 2006, hal. 304)  
 
Dalam uraian di atas, terlihat adanya subjektifitas pengarang dengan 

mengatakan, Like Sayyid Qutb, they defined themselves as radical Muslims while 

living in the West. Subjektifitas tersebut tampak melalui anggapannya terhadap 

Muslim yang menjadi imigran, di antara mereka terdapat orang-orang yang 

memasuki kelompok beraliran keras, tetapi mereka tidak menyebut dirinya 

sebagai kaum radikal. Label tersebut diberikan oleh Wright sebagai penulis teks. 

 Representasi Osama bin Laden ditampilkan kontradiktif di luar dan di 

lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga Osama bin Laden ditampilkan lebih 

lunak dibandingkan dengan ketika menyampaikan ajarannya di luar. Tentang 

larangan memasang gambar dan musik, bin Laden memberikan toleransi pada 

anak untuk mendengarkan musik. Kontradiksi yang ada dalam kehidupan bin 

Laden, menggunakan sumber yang dipercaya, sehingga validitas data dianggap 

besar, karena sumber dari orang-orang terdekat bin Laden. Uraian di atas 

sekaligus memperlihatkan ambiguitas dan standar ganda tokoh Osama bin Laden 

dalam menerapkan perilaku-perilaku yang merupakan penafsirannya terhadap 

ajaran agama. 29

                                                                 
29 Kontradiksi ajaran seperti merakit bom, melarang musik, membunuh, tidak konsisten dengan 
penafsiran akan Islam, tetapi pada kenyataannya akan selalu ada penafsiran yang berbeda, bahkan 
bertentangan, seberapapun banyak orang mempelajari kitab atau melontarkan berbagai argumen. 
Otoritas yang sama bisa mentolerir atau mengecam perbudakan, memuliakan patung atau 
membakarnya, menjunjung demokrasi atau teokrasi, dan selama berabad-abad, masyarakat 
berhasil menemukan kutipan-kutipan keagamaan yang membenarkan praktik-praktik mereka pada 
waktu itu. Teks sendiri tak berubah, yang berubah adalah cara kita memandangnya. Butuh ribuan 
tahun untuk mengklaim otoritas alkitab, misalnya atas perintah "jangan membunuh" bisa 
diterapkan pada hukuman mati, tapi ratusan tahun kemudian hal itu sudah terbukti dengan 
sendirinya, dan kini atas nama kemanusiaan, hukuman mati pun mulai dipertanyakan. 
(Maalouf,2004). 

 Melalui gambaran tersebut, di satu sisi pengarang memberi 

empati terhadap sisi manusiawinya, tetapi di sisi lain, memperlihatkan Osama bin 

Laden yang memperlihatkan "wajah" berbeda kepada anggota kelompoknya. Bias 
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ideologi pengarang terlihat dalam penonjolan sisi sisi lemah Osama bin Laden 

sebagai bagian dari pengambaran ketidakistimewaan tokoh yang berbeda dengan 

mitos yang beredar.  

Melihat strategi narasi yang digunakan, tampak Wright sebagai seorang AS 

tidak bisa melepaskan ideologi AS sebagai negara yang menentang terorisme 

melalui peringatan adanya ancaman teror, meskipun di sisi lain, terlihat aspek-

aspek manusiawi tokoh pelaku teror direpresentasikan untuk memberikan 

pemahaman pada khalayak tentang perlunya memahami tindakan-tindakan 

mereka sebagai kesalahpahaman kemanusiaan, benturan ketidakpedulian, yang di 

antaranya tidak lain adalah akibat berantai dari tindakan yang dilakukan oleh AS 

dan negara sahabat AS. 

Dalam ethos yang disampaikan tampak usaha pengarang di satu sisi 

menunjukkan empati dalam apologi terhadap tindakan kelompok Al Qaeda 

dengan merepresentasikannya sebagai korban dan kelompok yang disudutkan, 

tetapi di sisi lain juga menunjukkan adanya ajakan untuk memahami fenomena 

dan mengantisipasi radikalisme dengan tindakan-tindakan humanis. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Di tengah maraknya representasi Islam yang dipertentangkan dengan 

Barat. TLT muncul sebagai representasi Al Qaeda dan apologia terhadap sisi 

manusiawi Al Qaeda. TLT hadir sebagai wacana yang memberikan pandangan 

berbeda dengan TCC karya Huntington dan TEH karya Fukuyama. TLT 

merupakan pewujudan naratif CoI karya Edward Said. CoI berisi respon kritis 

terhadap TCC, mengkritisi labelling di dalam TCC dan penciptaan stereotip. Akan 

tetapi pengkritisan dalam teks CoI  berada pada kerangka berpikir yang bersifat 

abstrak, sementara  TLT menampilkan kompleksitas Islam dalam bentuk 

keberagaman tokoh.  

Disertasi ini mempersoalkan strategi naratif TLT dalam membangun 

representasi Al Qaeda dan aspek retorika dalam mengonstruksi apologi. Wacana 

mengenai Al Qaeda telah banyak dibicarakan maupun ditulis, terutama mengenai 

hubungan Islam dan Barat dengan menggunakan berbagai pendekatan. Disertasi 

ini membahas masalah Al Qaeda dengan menggunakan teori representasi dan 

ideologi yang dipadukan dengan aspek retorika pathos, logos, dan ethos. 

Wacana TLT dapat dikatakan berbeda dari wacana-wacana mengenai 

hubungan Barat dan Islam yang selama ini ada. TLT terkesan “membela” Islam, 

dalam hal ini Al Qaeda yang muncul dalam situasi konflik Timur Tengah. Situasi 

sosial politik di Timur Tengah tahun 1980-an ditandai dengan kehadiran pasukan 

AS yang tetap berada di kawasan tersebut walaupun Perang Teluk yang pertama 

antara Irak dan Iran telah berakhir (1988). Keberadaan pasukan AS di kawasan 

Timur Tengah menyebabkan ketidakpuasan kaum fundamentalis di dunia Arab, 

khususnya mereka yang tidak menyukai kebijakan AS. Kebijakan politik AS 

membuka pangkalan di beberapa negara Timur Tengah dimaksudkan sebagai 

“perlindungan” terhadap negara-negara tersebut serta ladang minyak mereka.  

Dari hasil analisis teks, dapat dikatakan bahwa narasi TLT merupakan 

strategi retorika Wright, melalui aspek pathos, logos, dan ethos yang membentuk 

apologi. TLT disajikan sebagai narasi apologi dengan teknik jurnalisme sastrawi, 
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yang memberikan “suara” pada kelompok marjinal Al Qaeda dengan 

memperlihatkan sisi manusiawi tokoh-tokohnya. Aspek retorika berupa pathos, 

logos, dan ethos memberi efek empati serta menunjukkan alasan-alasan dan latar 

belakang tindakan Al Qaeda. 

Tokoh-tokoh dalam TLT direpresentasikan sebagai korban dalam alur 

penghianatan. Ketiga tokoh, Sayyid Qutb, Ayman al Zawahiri, dan Osama bin 

Laden ditampilkan sebagai tokoh-tokoh yang dihianati. Tokoh Sayyid Qutb 

dihianati Amerika dan Mesir; tokoh Ayman al Zawahiri dihianati Mesir, dan 

tokoh Osama bin Laden dihianati Amerika dan Arab. Tokoh-tokoh dalam TLT 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan 

tokoh bawahan. Osama bin Laden merupakan tokoh protagonis. Ia ditampilkan 

sebagai tokoh paling baik, manusiawi, penyayang terhadap keluarganya, pembela 

kaum tertindas, khususnya penindasan terhadap bangsa Arab oleh Barat/AS. 

Tokoh Osama bin Laden sebagai pemimpin organisasi Al Qaeda yang “kejam” 

ditampilkan sebagai tokoh yang positif, dalam arti tidak ditampilkan sebagai 

pemberi perintah untuk melakukan tindakan terorisme yang mengatasnamakan Al 

Qaeda. 

Tokoh antagonis dalam TLT diwakili oleh Ayman al Zawahiri sebagai 

sosok yang “kejam” dengan tindakannya melakukan serangkaian pengeboman 

dengan “tangan sendiri”. Namun demikian, tokoh antagonis Ayman al Zawahiri  

“dibela” oleh pengarang sebagai seorang korban ketidakadilan AS terhadap dunia 

Timur Tengah. Apologi ditunjukkan melalui tindakan terorisme yang bukan 

semata-mata disebabkan oleh individu atau kelompok orang, melainkan 

diakibatkan oleh sebuah “monster besar” yang mengancam serta berpotensi 

melahirkan radikalisme, yaitu rangkaian sebab akibat yang rumit dari kebijakan 

politik Amerika Serikat, situasi dalam negeri di negara-negara kawasan Timur 

Tengah serta berbagai kepentingan yang menyebabkan “ketidakadilan” bagi dunia 

Timur Tengah.  

Tokoh bawahan dalam TLT diwakili oleh Sayyid Qutb, yang sebenarnya 

merupakan tokoh penting setelah Osama bin Laden. Sayyid Qutb merupakan 
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tokoh inspirator gerakan Islamis di Mesir yang ajaran-ajarannya menjadi pedoman 

bagi Al Qaeda. 

Apologi dalam TLT terlihat jelas dari cara Wright menunjukkan 

bagaimana Amerika dan Mesir telah melakukan penghinaan (humiliation) 

terhadap tokoh-tokoh fundamentalis seperti Sayyid Qutb dan Ayman al Zawahiri. 

Mereka diperlakukan tidak manusiawi dalam tahanan penguasa Mesir serta 

Amerika Serikat. Tokoh-tokoh Al Qaeda dan peristiwa-peristiwa dalam TLT 

diasosiasikan dengan berbagai peristiwa maupun mitos yang berlaku di dunia 

Barat, seperti the Martyr, Paradise Lost, dan Revelation. Pengarang menampilkan 

perspektifnya yang membela tokoh-tokoh yang dihina ini dengan menggunakan 

jargon-jargon dan sudut pandang Barat. 

TLT  sebagai narasi apologi juga dibangun oleh strategi retorika terencana 

yang mengandung ajakan untuk memahami sisi manusiawi para tokoh yang selalu 

diasumsikan oleh AS sebagai kaum radikal, dan adanya advokasi yang secara 

tidak langsung memberikan pemahaman bagaimana terjadinya radikalisme. 

TLT juga dapat dikatakan sebagai sebuah narasi apologi, disampaikan 

dengan teknik jurnalisme sastrawi dengan menampilkan tokoh-tokoh yang 

“nyata”, melalui berbagai peristiwa, tindakan, dan didukung oleh latar, alur, serta 

penggunaan majas yang menunjukkan bahwa narasi ini merupakan sebuah karya 

sastra. Penulisan dengan teknik jurnalisme sastrawi memungkinkan sisi batin 

tokoh lebih tergali dan lebih dipahami, sehingga lebih mendekatkan “jarak” 

pembaca dengan teks. Di sisi lain, “kedekatan” pembaca dengan teks juga 

dibangun melalui penggunaan kalimat-kalimat berbentuk dialog. 

Pada saat yang sama, penulisan TLT dengan teknik jurnalisme sastrawi 

memunculkan bias ideologi dan kontradiksi pandangan pengarang yang tergambar 

pada penokohan dalam cerita . Di satu pihak, tokoh-tokoh tersebut ditampilkan 

sisi manusiawinya dan dibangun upaya memahami tindakan kemarahan mereka, 

di lain pihak, tokoh-tokoh juga mengukuhkan citra Islam yang negatif melalui 

tindakan kekerasan yang dilakukan. Al Qaeda direpresentasikan sebagai 

kelompok yang menggunakan identitas Islam, memiliki cita-cita mendirikan 

negara Islam dan kekhalifahan di dunia. Tokoh-tokoh sentral Osama bin Laden, 
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Sayyid Qutb, dan Ayman Zawahiri  ditampilkan sebagai tokoh Islamis, yang 

menggunakan “payung” Islam untuk mencapai tujuan-tujuan politis.  

Bias pengarang juga terlihat dari caranya memandang Islam berdasarkan 

perspektif Barat. Penggunaan istilah-istilah yang biasa digunakan pihak Barat 

dalam mendefinisikan Islam, di antaranya jihadist, radical Islamist, salafist, 

Muslims, Islamic terrorist, fundamentalist, digunakan dengan tidak membedakan 

istilah dan menempatkan Al Qaeda dalam bingkai tersebut. Penggunaan istilah 

crusade juga tetap memakai konotasi yang tidak bergeser, sehingga membuat 

penafsiran adanya konflik agama tetap menonjol melalui penyebutan istilah 

tersebut.  

Dari segi tekstual disertasi ini menunjukkan bagaimana TLT memiliki visi 

alternatif, dan tampil sebagai wacana yang berbeda dengan wacana dikotomis 

yang mempertarungkan Barat dan Islam seperti tulisan Huntington. Tetapi 

seberapa besar karya ini mempengaruhi masyarakat Amerika masih perlu diteliti 

dari aspek resepsi pembaca. Berdasarkan review yang ada, teks ini dianggap 

mampu memberikan wawasan yang komprehensif dan perspektif baru tentang 

persoalan Al Qaeda dan terjadinya peristiwa 9/11 dengan segala kompleksitasnya. 

Teks ini juga dapat dikaji lebih jauh untuk melihat kaitannya dengan kebijakan 

Presiden Barack Obama dalam menangani radikalisme dengan menghapuskan 

penyiksaan terhadap tahanan teroris dan menghapus doktrin perang melawan teror 

yang diberlakukan pada masa G.W. Bush. Obama mengubah paradigma 

pandangan terhadap Islam radikal, dan kebijakan menangani teroris yang tidak 

lagi menggunakan kekerasan. Kajian lebih lanjut yaitu meneliti apakah kebijakan 

yang dibuat oleh Obama mengenai penanganan tahanan teroris (humiliation) 

dalam TLT) merupakan dampak dari resepsi publik Amerika terahadap wacana 

TLT atau dampak lain. 

Mengingat aspek representasi dipandang sebagai sebuah konstruksi yang 

dibangun dan mewujudkan kenyataan dalam versi tertentu, penelitian ini 

berimplikasi memberikan pengetahuan terhadap sebuah fenomena sosial budaya 

kepada pembaca tanpa harus terlibat dalam kejadian-kejadian nyata. Penelitian ini 

dapat memberikan masukan berharga bagi individu/kelompok tentang 
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pemahaman terhadap Al Qaeda, keberagaman Islam dan keberagaman “Barat”, 

sehingga dapat mengubah pandangan untuk meningkatkan sikap toleransi dalam 

hubungan antar individu/kelompok. 

Penelitian ini menunjukkan adanya pandangan kritis terhadap wacana 

benturan peradaban Islam dan Barat yang telah mengkonstruksi hubungan buruk 

di antara keberagaman bangsa di dunia. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

representasi Islam dan Barat itu beragam, dan di dalam identitas tersebut terdapat 

kompleksitas masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan cara pandang biner 

sehingga tidak mampu memahami pihak lain karena banyak melakukan reduksi. 

Penelitian ini melihat Al Qaeda dan Islam dari perspektif yang berbeda dari 

wacana-wacana lain, dengan menghadirkan sisi-sisi batin yang tidak tersampaikan 

oleh strategi narasi yang berupa abstraksi dan  opini semata dari pengarangnya. Al 

Qaeda adalah sebuah identitas kelompok yang terdiri dari individu-individu yang 

memiliki beragam karakter. Peristiwa 9/11 sebagai benturan peradaban atau 

gambaran konflik Islam dan Kristen, seperti diungkap Huntington tidak 

sepenuhnya benar. 

Dalam konteks Indonesia, pengetahuan tentang sisi lain kaum yang selama 

ini dianggap “musuh”, diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi 

negara bahwa ideologi inteloransi  serta kekerasan yang tercipta bukan tanpa 

sebab. Oleh karena itu, penanganan dan antisipasi yang humanis terhadap konflik 

di negara ini (Indonesia) penting untuk melindungi kebhinekaan budaya. Hanya 

melalui karya sastra, hal-hal yang dianggap sensitif untuk dipersoalkan, atau tidak 

tersampaikan dan tidak terjangkau oleh pengalaman yang dihadapi secara nyata, 

dimungkinkan untuk dibuka dan disampaikan. 

Sebagai sumbangan ilmu sastra, secara teoritis, aspek retorika seperti yang 

dipakai dalam penelitian ini dapat pula dipakai untuk menganalisis wacana 

radikalisme yang akhir-akhir ini semakin berkembang, dengan munculnya 

berbagai organisasi Islam radikal, seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). 

Salah satu yang sedang hangat dibicarakan termasuk di Indonesia adalah gerakan 

ISIS. Sebagai organisasi radikal baru, ISIS menjustifikasi kekerasan dan sangat 

mengancam ketenteraman bernegara dan perdamaian dunia. Pendekatan retorika 
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seperti yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dipakai untuk mempelajari 

retorika orang-orang atau anggota kelompok radikal seperti ISIS: bagaimana 

retorika digunakan untuk menyentuh, meyakinkan, dan merekrut anggota dan 

simpatisan untuk bergabung, tanpa kita terjebak di dalamnya. Strategi retorika ini 

penting, karena sebuah persoalan tidak bisa hanya dilihat secara hitam putih, 

tetapi masih sangat perlu dikembangkan dengan melihat aspek yang memenuhi 

ketiga unsur dalam retorika, yaitu pathos, logos, dan ethos. Ketiga aspek tersebut 

kadang-kadang dilupakan dalam kajian mengenai representasi, kajian sosiologis 

dan politis seperti yang dilakukan oleh Huntington, Fukuyama, maupun peneliti 

lain yang membahas masalah representasi. Sehubungan dengan hal tersebut, 

diperlukan wacana-wacana lain yang “senada” dengan TLT, yang memandang 

masalah hubungan Islam dan Barat ataupun masalah radikalisme Islam sebagai 

sebuah entitas yang kompleks. 

Penelitian ini masih terbatas pada permasalahan salah satu gerakan radikal 

Islam yaitu Al Qaeda. Penelitian ini membuka kemungkinan untuk meneliti 

gerakan Islam lain, mengingat tesis Huntington yang menyatakan bahwa benturan 

peradaban terjadi bukan lagi perang bangsa melawan bangsa melainkan benturan 

budaya antara Timur dan Barat, khususnya Islam versus Barat. Gerakan radikal 

Islam yang “dicurigai” seperti Boko Haram, Hamas, Taliban dapat diteliti dengan 

pendekatan retorika pathos, logos, ethos agar pemikiran mereka lebih dipahami 

sehingga pemerintah yang berkepentingan dapat mengambil langkah-langkah 

yang tepat untuk mengatasi aksi teror dari kelompok-kelompok radikal tersebut.  

Di lain pihak penelitian ini juga membuka kajian perbandingan antara karya 

seperti TLT dengan karya penulis Islam atau dari luar Amerika, yang berusaha 

menampilkan gambaran Amerika dari perspektif Islam, dengan cara non 

dikotomis dengan strategi retorika tersendiri, seperti karya Sayyid Qutb berjudul  

America I Have Seen, yang melihat Amerika dari sudut pandang Timur. Sayyid 

Qutb berpendapat bahwa kehidupan di Amerika sudah kehilangan keyakinan 

terhadap agama dan nilai-nilai spiritual. Contoh lain adalah bukunya yang 

berjudul Social Justice in Islam mengenai kritiknya terhadap dunia 

Barat/Amerika.  Melalui kajian representasi yang dipadukan dengan strategi 
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retoris, termasuk aspek narasi dan penokohan, ilmu sastra dapat memberikan 

kontribusi penting bagi pemahaman aspek kemanusiaan dengan mengenali sisi-

sisi batin yang tidak terungkapkan dalam karya lain sehingga dapat mengubah 

persepsi terhadap sebuah persoalan.  
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