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ABSTRACT 

Acts of terrorism in the name of religion (known as jihad in Islam) continues to move with increasing of 
radicalism among those members. During this conception of jihad is perceived as a physical war. The 
concept of Jihad in a broader context including non-physical and peaceful manner is not widely 
understood. The program required a strategic media campaigns to disseminate alternative peaceful 
jihad. In the context of Indonesia, which is not in war situation, jihad should be developed in the form of 
non-violent activities. The main conception of jihad is actually a devoted seriously in the way of Allah 
with wisdom and peaceful way. Campaigns can be performed on members of movement of Islamic 
boarding schools with two way communications. This dialogue conducted face to face intensively and 
sustainability. Furthermore, we can minimize terorism by developing tolerance, respect-full, peaceful life 
in diversity as a blessing from God. In this campaign the media used should be appropriate to the social 
environment, local culture and local wisdom. 
 
Keywords: terrorism, Islamic boarding school, strategic media, compaign program, communication 
planning and action  
 

Pendahuluan  
Aksi terorisme dan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan jihad agama di 

Indonesia memiliki frekuensi meningkat  pascareformasi. Hal ini terlihat dari adanya aksi 
pengeboman dan teror yang berujung kepada tindak kekerasan di sejumlah kota besar seperti 
Jakarta , Bali, Surabaya, Medan, Makasar, dan kota-kota lain di Indonesia. Proses pengungkapan 
dan penangkapan para pelaku tindak terorisme di Indonesia berlangsung intensif dan penuh 
liku. Pascapenangkapan para pelaku bom Bali-1 diperoleh indikasi kuat dan bukti adanya 
keterlibatan sejumlah pelaku bom bali adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan 
beberapa pesantren. 
 Fakta ini, menurut M. Zainudin dalam Asfar (2003) menyebabkan kalangan islam, 
khususnya lembaga pendidikan pondok pesantren menerima dampak negatif dari tindak 
terorisme dalam peristiwa bom Bali. Lebih lanjut Zainudin  memaparkan bahwa tidak hanya 
pondok pesantren yang selama ini memiliki keterkaitan atau mempunyai hubungan dengan 
para tersangka bom Bali, tetapi juga pondok-pondok pesantren di luarnya. Setelah 
terungkapnya pelaku pengeboman Bali 1, tuduhan dan stigma kepada pesantren sebagai 
tempat mendidik dan sarang teroris semakin kuat. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar 
pelaku pengeboman Bom Bali memiliki latar belakang yang hampir sama yakni pernah 
mengenyam pendidikan di pesantren hingga pesantren dicurigai mendidik radikalisme di 
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kalangan santri. Meskipun tuduhan negatif yang di alamatkan kepada pesantren ini akhirnya 
tidak sepenuhnya benar, mengingat hanya sebagian kecil pesantren yang terindikasi mendidik 
radikalisme di kalangan santri, tetapi citra negatif pesantren masih belum sepenuhnya 
memudar. 
 Beberapa pesantren yang diindikasikan menanamkan pendidikan radikalisme tersebut 
oleh Yunanto (2003) disebut sebagai pesantren gerakan. Hingga saat ini, masih banyak dugaan 
dan juga pertanyaan, apakah sistem  pedididkan di pondok pesantren gertakan turut 
memberikan sumbangan bagi munculnya pandangan fundamentalis dan sikap radikal di 
kalangan santri. Tidak mengherankan jika banyak orang tua, tidak saja yang memiliki anak yang 
sedang belajar di pesantren yang kebetulan alumninya terlibat dalam sejumlah pengeboman di 
tanah air, tetapi juga yang sedang belajar di pesantren, terpaksa meminta anaknya untuk 
pulang karena ada perasaan takut dikaitkan dengan sejumlah kasus pengeboman dan tindak 
terorisme. Apalagi pemberitaan media massa yang santer membuat pandangan masyarakat 
terhadap keberadaan pesantren juga menjadi sinis  dan apriori termasuk kepada para alumni 
pesantren tempat para pelaku bom Bali pernah mengenyam pendidikan. 
 Ikwal tuduhan  pesantren mendidik radikalisme di kalangan santri tidak dari terlepas 
dari pandangan dan pemahaman para santri mengenai konsepsi jihad. Para santri, khususnya di 
pesantren gerakan sering memaknai jihad sebagai panggilan perang Allah, qital. Karena jihad 
dimaknai sebagai perang, maka yang  muncul di benak para santri adalah siapa yang diperangi, 
kapan perang itu harus dilaksanakan, bagaimana mengorganisasi sebuah perang. Pendek kata, 
pemahaman jihad dalam konteks ini cenderung mendorong santri berada dalam posisi ’kami’ 
dan ‘mereka’, kawan atau lawan, saudara atau musuh, dan sebagainya. Akibatnya, para santri 
banyak melihat jihad dengan cara melibatkan diri dalam perjuangan umat islam di berbagai 
wilayah konflik tempat umat islam teraniaya, seperti Irak, Palestina, Afganistan, Maluku, dan 
Poso. Bahkan, kalau tidak ada kemampuan untuk mengikuti jihad di tempat-tempat tersebut 
juga bisa dilakukan dengan perang atau melakukan perlawanan terhadap bentuk-bentuk 
kemaksiatan di lingkungan sekitar, seperti pemberantasan berbagai tempat perjudian, tempa-
tempat minuman keras ,dan tempat-tempat prostitusi.  

Semangat jihad seperti inilah yang tertanam di benak para santri sehingga implementasi 
konsep jihad ’perang’ dan menjurus kepada  tindak kekerasan dan teror ini seakan tinggal 
menunggu waktu, kesempatan, dana, dan organisasi pelaksana. Begitu ada seruan dari 
kelompok jihad tertentu, para santri ini akan dengan mudah digerakkan. Sementara 
pemahaman jihad dalam pengertian yang lebih luas masih belum banyak tersosialisasi dan 
menjadi pandangan para santri sehingga dapat mengurangi pemahaman jihad dalam bentuk 
‘perang’ dan kemudian memiliki pandangan baru mengenai konsep jihad yang sebenarnya. 
Pengertian jihad dalam konteks yang lebih luas tidak hanya dalam pengertian perang seperti 
menuntut ilmu, menafkahkan harta untuk orang miskin dan anak yatim piatu, menyenangkan 
orang tua, megkritik penguasa, melawan hawa nafsu dan jihad damai yang lain masih belum 
banyak dipahami oleh warga pesantren, khususnya para santri. Dalam konteks inilah maka 
perlu dilakukan kampanye mengenai alternatif yakni jihad damai. 
  
Pembahasan  
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Penafsiran konsep jihad sebagaimana banyak di pahami oleh warga pesantren, 
khususnya para santri di pesantren gerakan amat sederhana dan kaku. Jihad kerap kali 
dipahami sebagia perang suci (holy-war) atas nama agama melawan berbagai musuh-musuh 
islam. Munculnya berbagai aksi pengeboman di berbagai tempat di Indonesia selama ini banyak 
ditafsirkan sebagai salah satu bentuk perlawanan kelompok islam terhadap musuh-musuh islam 
sebagai implementasi konsep jihad.  

Dalam pandangan warga pesantren, khususnya para kiai dan santri, sebagaimana 
pernah diulas Asfar (2003), sering kali jihad dipahami sebagai perang terhadap lawan non-islam. 
Kalangan ini selalu melihat dunia ini ada dua kaca mata. Dar al-hard (negeri non muslin atau 
perang) dan dar al islam(negeri islam).Negeri yang dianggap sebagai Dar alhard harus 
dipandang sebagai sasaran ekspansi dan penundukan. Ekspansi dan penundukan itu 
menggunakan kata jihad sebagai slogan mobilisasi yang tidak jarang disertai dengan senjata 
seperti pedang dan bom. Implementasi konsep jihad lebih banyak dipahami sebagai kewajiban 
setiap muslim untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini melalui kekuatan dan perang. 
 Munculnya aksi terorisme dan aksi kekerasan muncul akibat penafsiran jihad sebagai 
perang suci. Tafsir di luar itu dianggap relatif tidak ada. Bahkan konsep jihad di luar perang 
dianggap tidak ada. Penafsiran seperti ini akhirnya mendorong sikap radikalisme dikalangan 
warga pesantren.Tafsir-tafsir radikal misalnya selalu mengedepankan pilihan: baik (good) dan 
buruk (evil), islam dan non islam. 
 Munculnya jihad alternatif seperti menafkahkan harta benda di jalan Allah, seperti 
membangun masjid, sekolah, pondok pesantren, menafkahi orang-orang miskin, anak yatin 
masih belum banyak dipahami oleh warga pesantren. Implementasi jihad dengan cara-cara 
damai dan lebih banyak merujuk kepada implementasi jihad dalam pengertian melawan hawa 
nafsu dan berjuang melalui lisan dan harta belum menjadi alternatif pilihan dalam 
implementasi konsep jihad. Bisa jadi hal ini dipicu oleh pesepsi dan dilingkungan dimana warga 
pesantren belajar selama ini. Terbuka kemungkinan selain fator lingkungan dan pergaulan 
(kelompok), munculnya setiap radikal  dikalangan santri juga akibat terbatasnya berbagai 
bacaan alternatif mengenai jihad. Dapat dikatakan bahwa bahan bacaan warga pesantren 
selama ini juga amat terbatas dan belum pernah membaca literatur lain untuk memperkaya 
wacana mengenai jihad yang sebenarnya.  

Dalam kampanye dan sosialisasi ini juga harus terus di dorong agar para santri lebih 
mengutamakan cara-cara damai dalam berdakwah dan menjadikan keutamaan jihad hanya 
sebagai motivasi dan penghilang rasa takut jika umat islam dihadapkan dalam situasi diserang 
kaum musyrikin. Jihad damai ini merupakan langkah efektif agar warga pesantren, khususnya 
para santri tidak terjebak dalam propaganda dan kemudian melakukan tindak teroris dengan 
menggunakan dalil agama. Kini kita perlu melakukan kampanye guna menjelaskan tentang 
islam yang sebenarnya, yang sesungguhnya merupakan ajaran anti kekerasan. Semakin besar 
kampanye jihad anti kekerasan dilakukan, secara otomatis akan membentuk imajinasi kolektif 
dan psikohistoris dalam setiap individu bahwa kekerasan tidak manusiawi tidak sesuai akal budi 
dan norma, bahkan kekerasan hanya akan menyempurnakan krisis multidimensional. 
 Terorisme sebagai pewujudan jihad agama bisa muncul akibat adanya pemahaman 
keagamaan yang bercorak spiritual, yakni hanya berdasarkan teks semata tanpa mengaitkan 
dengan konteks yang mengitarinya. Pemahaman seperti ini melahirkan sikap fanatik dan militan 
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yang berlebihan yang berujung kepada pandangan bahwa hanya dia saja yang benar. Sikap 
seperti ini menurut Kacung Marijan dalam Asfar (2003) belum cukup mendatangkan lahirnya 
terorisme. Sikap ini mengarah kepada aksi terrorisme ketika lingkungan politik yang dianggap 
menekan dan tidak benar. Lingkungan itu terkategori  buruk sekali (evil) sehingga harus di 
nyahkan dan digantikan oleh lingkungan sosial yang benar-benar di rahmati Tuhan.  

Para penganut jihad dengan kekerasan biasanya melihat jihad dalam pengertian seperti 
ini. Dalam pandangan mereka seutama-utamanya jihad adalah melakukan perang di jalan Allah. 
Dalam pandangan mereka tidak ada balasan yang setimpal bagi mereka yang berani mati di 
jalan Allah selain surga. Oleh karena itu satu-satunya obsesi hidup bagi mereka adalah mati 
syahid di jalan Allah. Pandangan seperti inilah yang bisa menjelaskan mengapa sebagian besar 
kelompok islam terutama warga pesantren bersedia mati dengan jalan bom bunuh diri. 
 Substansi jihad adalah seruan kepada yang haq dan tidak selalu dengan jalan kekerasan. 
Jihad juga harus diperkaya dengan pandangan alternatif seperti dikemukakan oleh Asfar (2003) 
bahwa jihad mencakup aspek yang sangat luas. Dalam konteks Indonesia yang tidak dalam 
keadaan berperang jihad harus di kembangkan sebagai jihad dalam bentuk kegiatan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah dan Rosulnya. Inti jihad sebenarnya adalah mencurahkan secara 
sungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad tidak saja dalam pengertian jihad dalam konteks argumen 
dan hujjah. Implementasi konsep ini adalah dengan berusaha dengan mementahkan berbagai 
argumen yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Jihad dalam pegertian ini lebih mengarah 
kepada non-fisik. Jihad harus dilakukan dengan cara bijaksana dan damai. Pengertian hikmah 
dan bijaksana disini adalah menjadikan kondisi obyek dakwah sebagai pertimbangan dalam 
melakukan dakwah sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. 
 Guna merealisasikan pandangan ini sosialisasi atau kampanye di lingkungan pesantren 
menjadi perlu untuk dilaksanakan. Kampanye dapat dilakukan di kalangan para kiai, ustaz, dan 
santri. Komunikasi dapat dilakukan dengan jalan dialog face to face secara intensif melalui small 
groups. Guna membentuk kesamaan persepsi maka pada tahap awal kedua belah pihak harus 
berada dalam posisi yang tidak saling mencurigai sehingga komunikasi bisa berjalan dengan 
lancar dan berlangsung lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu, perlu juga mengetahui latar 
belakang kelompok sasaran menjadi amat penting guna suksesnya suatu program atau 
kampanye di lingkungan pesantren. Selain itu dengan memahami kondisi lingkungan sosial dan 
budaya setempat akan menjadi salah satu kunci sukses dalam sebuah program.Terbentuknya 
sikap para santri tidak jarang selain ditentukan oleh persepsi internal juga oleh pengaruh 
lingkungan internal serta nilai-nilai dasar kehidupan yang melingkupinya dan terbentuknya 
perilaku selain ditentukan oleh asosiasi juga ditentukan oleh informasi.   
 
Pendekatan yang dipilih 
 Pendekatan yang di pilih dalam program kampanye jihad damai (anti kekerasan dan 
terror) ini adalah pendekatan proses dengan jalur utama melalui pedekatan agama dan social 
kultural. Hal ini terkait erat dengan konteks permasalahan yang begitu sensitif. Sebagai 
komunitas yang mendalami ajaran agama secara intensif, kelompok sasaran (warga pesantren) 
telah memiliki pengetahuan agama yang cukup memadai. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi 
terlebih dahulu kepada kelompok sasaran sehingga dapat dicapai kesamaan makna didalam 
memahami konsep jihad dan implementasinya. 
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Proses pengembangan pendekatan terpilih  
 Pendekatan proses akan dimulai secara bertahap melalui identifikasi berbagai kelompok 
strategis terlebih dahulu dan kemudian akan bergulir kepad kelompok lain. Kelompok strategis 
tersebut adalah para kiai dan para guru (ustaz). Diharapkan dengan identifikasi kelompok 
strategis ini akan dapat dengan mudah dipetakan kelompok sasaran dalam program ini. Jika 
kelompok strategis ini dapat menerima program ini diperoleh kesamaan dalm pemaknaan jihad 
maka tahapan selanjutnya pada kelompok sasaran berikutnya akan berlangsung lancar. Jika 
mereka dapat membantu memahami dan menerima konsep jihad damai sebagai salah satu 
wacana dalam pandangan dan implementasi  jihad, keberadaan kelompok santri yang menjadi 
kelompok sasaran utama akan lebih mudah untuk dimasuki. 
 Dalam pendekatan proses ini juga harus diidentifikasi kelompok orang terpilih yang 
dapat menjadi jembatan komunikasi dengan warga pesantren. Kondisi sosial kultural orang 
Jawa yang paternalistik mendorong desain kampanye untuk mendorong desain kampanye 
untuk melibatkan mitralokal. Melalui bantuan mitra lokal terpilih yang memperoleh 
kepercayaan dari warga pesantren maka akan dilakukan kampanye kepada para santri dengan 
mudah. Selain itu para mitra lokal ini juga harus menguasai ilmu agama di pesantren. Setelah 
itu mendekatkan keagamaan yang mencakup ligitiminasi dalil agama yang tidak 
memperbolehkan jihad dengan jalan kekerasan dan teror. Penekanan islam sebagai agama 
damai merupakan konsep jihad yang paling tinggi. 
 Pendekatan agamis dan sosiokultural ini akan berkembang secara fleksibel sesuai 
dengan lingkungan dan kondisi warga pesantren. Diharapkan dengan menemukenali latar 
belakang agama dan sosiokutural kampanye ini dapat  berjalan dengan lancar dan sukses. 
 
Sasaran Strategis 
 Yang menjadi sasaran strategis progam ini adalah warga pesantren, khususnya para kiai, 
guru (ustaz), dan para santri yang sedang menimbah ilmu di pesantren gerakan. Secara khusus 
sasaran strategis adalah para kiai, guru,dan para santri yang berbeda di dalam pesantren yang 
dikategorikan sebagai pesantren gerakan yang selama ini memiliki keterkaitan dengan para 
pelaku tindak kekerasan dan teror dengan dalil jihad dalam peristiwa bom bali. Setelah warga 
pesantren diharapkan maka kelompok strategis berikutnya adalah para guru di berbagai 
sekolah umum. Kelompok ini menjadi kelompok strategis di luar warga pesantren karena terikat 
dengan intitusi pendidikan tempat anak muda belajar. 
 
Isi (pesan) Strategis Komunikasi / Kampanye 

Pesan kampanye yang hendak disampaikan hendaknya sederhana dan mudah diingat 
oleh kelompok sasaran. Dengan demikian pesan harus didesain simple dan familiar bagi 
kelompok sasaran. Pesan ini diharapkan dapat mengugah kesadaran dan dapat mendorong 
terbentuknya siakap baru mengenai jihad di kalangan warga pesantren. Penyampaian pesan 
hendaknya dilakukan secara persuasif dengan memanfaatkan media yang ada. 
 Pesan dalam kampanye ini akan disampaikan melalui tatap muka, diskusi.bashul masail 
dan kampanye secara terbuka bersama warga pesantren. Adapun tema besar kampanye ini 
adalah: “Bersama menuju jihad dami melawan kekerasan dan tindak terorisme”. Slogan utama 
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yang hendak dimunculkan dalam kampanye kali ini adalah “Jihadku, Jihad damai “. Adapun 
slogan pendukung meliputi : “stop tindak kekerasan  dan teror dengan dalil agama “, “terorisme 
tidak dibenarkan di dalam agama apapun”.  Pesan ini disampaikan secara persuasif  melalui 
tatap muka dan diskusi dengan bersifat edukatif dan informatif sehingga dapat menjadi wacana 
alternatif dalam implementasi jihad di kalangan warga pesantren. 
 
Media Strategis yang dipakai  
 Media strategis yang dijadikan sebagai pilihan utama program kampanye ini adalah 
manusia/orang. Media ini dianggap paling tepat mengingat media ini paling mudah dihadirkan 
dikalangan para santri dan sekaligus paling efektif karena ada pertemuan langsung (face to 
face) dengan kelompok sasaran. Selain itu, dikalangan warga pesantren selama ini telah 
terbiasa dengan menjadikan kiai sebagai media utama di dalam sistem pembelajaran di 
pesantren melalui pertemuan face to face. 
 Dalam program kampanye ini media manusia akan dipilih orang-orang selama ini 
menjadi panutan (patron klien) warga pesantren yakni para kiai. Selain itu  juga dukungan oleh 
miotra lokal untuk menjadi penghubung dengan kelompok sasaran yang lain. Mitra lokal ini 
adalah para guru. 
 Pilihan media kedua dalam kampanye ini agar mampu menjangkau pesantren yang lain 
adalah dengan berbagai poster dan spanduk. Jika masih memungkinkan maka dapat juga 
memanfaatkan jaringan radio lokal. Pemilihan radio lokal ini didasarkan dari beberapa 
pertimbangan. Pertama,hingga saat ini jumlah kepemilikan radio masih merupakan jumlah 
terbanyak dibangkan denga jumlah kepemilikan alat elektronik penyampaian pesan lainnya. Di 
beberapa pesantren TV masih relatif jarang dimiliki bahkan untuk pondok tertentu juga TV 
dilarang. Sementara radio masih diperbolehkan dalam waktu-waktu tertentu di luar jam 
belajar. 
 
Cara-cara Membangkitkan Respons  

Komunikasi efektif dihasilkan dari pemikiran terstruktur yang dikombinasikan dengan 
wawasan dan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan perilaku sasaran. Agar 
tercapai kesamaan makna didalam memahami konsep jihad ini maka pada tahap awal perlu 
dibentuk dan kelompok kerja dan gerakan jihad damai agar terbentuk solidaritas dan sebagai 
counter terhadap gerakan jihad kekerasan. 

Kelompok ini akan menyelenggarakan pertemuan secara rutin yang membahas berbagai 
dalil dan penafsiran agama untuk melegitimasi konsep jihad damai dan meng-counter jihad 
yang ditempuh melalui jalan kekerasan dan teror. Agar dapat membangkitkan respons bagi 
kalangan lain maka pertemuan-pertemuan juga harus diperluas tidak hanya dikalangan 
pesantren, tetap  juga melibatkan  tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, 
para pelajar, tokoh pemerintahan, dan pihak keamanan,khususnya polisi. 

Jika kelompok ini semakin diperluas maka dengan muda program ini terlembagakan. 
Melalui berbagai wadah dan pertemuan yang dihadiiri oleh berbagai komponen tersebut 
diharapkan membangkitkan umpan balik dari para santri dan warga pesantren yang menjadi 
kelompok sasaran utama program ini. 
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Langkah-Langkah Kegiatan Komunikasi  
 
Langkah dalam Kampanye 
 Kampanye jihad damai (anti kekerasan dan teror) untuk warga pondok pesantren ini 
akan dilakukan di beberapa pesantren gerakan. Pada tahap awal akan dilakukan kampanye di 
beberapa pesantren yang dikategorikan sebagai pesantren gerakan. Sebelum kampanye 
dialkukaan akan didahului deangan diskusi informal yang melibatkan para mitra lokal (local 
partner). Mitra lokal ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yakni orang yang benar-benar 
memahami kondisi dan situasi pesantren dan telah familiar dikalangan warga pesantren. Local-
partner tersebut harus mendapat kepercayaan dari kelompok sasaran,khususnya para kiai dan 
santri. 
 Setelah mendapatkan mitra lokal, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan 
kunjungan dan diskusi terbatas dengan beberapa kiai yang memiliki pengaruh paling luas di 
wilayah ini.hasil dari diskusi ini nanti akan diperluas menjadi diskusi yang mengundan para kiai 
lain yang berpengaruh di wilayah sekelilingnya. 
 Diskusi ini merupakan tahap awal dari program di selenggarakannya kampanye jihad 
damai (anti kekerasan dan teror) untuk warga pesantren yang bertujuan untuk mengali 
persepsi warga pesantren mengenai jihad dan implementassi jihad pada saat ini sesuai dengan 
arah yang hendak dituju. 
 Hasil dari resume dari diskusi bersama para kiai ini yang akan dijadikan sebagai dasar 
didalam kampanye untuk para guru (ustaz), di pesantren dan para santri. Pelaksaan kampanuye 
tahap awal akan dilakukan kepada para guru (ustaz) di pesantren. Format kampanye di desain 
secara partisipatif dalam bentuk diskusi interaktif atau dipesantren biasanya di kenal dengan 
istilah bahtsul massaail 

Kelompok sasaran berikutnya adalah para santri. Mengingat terbatasnya waktu dan 
dana maka kelompok santri yang dipilih sebagai kelompok sasaran yang akan menamatkan 
pendidikannya yang akan segera meninggalkan pesantren. Format kampanye ini sekali lagfi 
harus partisipasi dengan melibatkan para santri bersama lokal communicator di wilayah 
bersangkutan. 

Kampanye ini juga di dukung dengan berbagai media promosi,khususnya spanduk, 
poster dan stiker.Hal ini penting juga dsilakukan menginggat banyaknya pintu kamar para santri 
hingga saat ini masih terpampang stiker jihad dengan pesan-pesan yang mendorong 
terbentuknya tindakan radikal. 
 
Pelembangaan/Legitimasi 
 Progam kampanye hendaknya tidak didesain dengan biaya tinggi yang pada akhirnya 
membuat ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan dana.Program juga harus dipahami 
dengan muda oleh kalangan bawah sehingga akan mendorong partisipasi dari bawah.Jika kedua 
hal ini dapat disiasati maka melembangakan suatu program akan dapat mudah dengan di capai. 
 Hamijoyo (2005) mengemukakan kondisi  pelembagaan itu sukses jika program tetap 
dapat berjalan meskipun tidak didukung dari luar, program tersebut tetap berjalan meskipun 
bantuan dari luar dihentikan. Program tetap berjalan meskipun ada perubahan kepemimpinan. 
Oleh karena itu, sebuah program harus didesain efektif dan efisien sebagai gerakan 
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berkesinambungan. Format gerakan yang hendak dicapai dalam kampanye ini menuju 
mplememtasi jihad damai yang diharapkan nantinya tidak  hanya menjadi milik warga 
pesantren, tetapi juga menjadi milik masyarakat. 
 Pelembagaan paling canggih menurut Hamijoyo (2005) adalah dalam bentuk peraturan 
formal dan adanya organisasi jaringan program ini. Untuk itu hasil dari kesepakatan ini dapat 
dijadikan bahan kepada DPRD setempat untuk di sahkan menjadi peraturan daerah.  Format 
gerakan ini membutuhkan wadah menuju gerakan bersama melawan tindak terorisme yang di 
harapkan nantinya akan menjadi milik masyarakat, khususnya kalangan warga pesantren. Oleh 
karena itu kemudian dikembangkan sebuah wadah yaitu sebuah wadah yang disebut 
“Pesantren Cinta Damai”.      
 Dalam jangka panjang program ini nanti harus mampu mendorong masyarakat 
mengambil alih gagasan, inisiatif, program, tenaga inti, sarana, dana, yang semula diprakarsasi 
oleh kelompok luar. 
 
Mobilitas /Penggalangan Dukungan 
 Agar program ini menjadi agenda bersama maka perlu melihatkan komponen lain 
dimasyarakat. Beberapa kelompok strategis di masyarakat adalah tokoh agama, tokoh 
masyarakat,tokoh kepemudaan, tokoh organisasi social termasuk di dalamnya peguyupan 
jamiayah, pengajian para ibu-ibu, tokoh kepemudaan, tokoh pemerintahan lokal, para guru 
pihak keamanan, khususnya polisi dan komando territorial setempat (TNI AD). Setelah 
kelompok-kelompok tersebut dalam dilibatkan maka tahap berikutnya dalah dengan 
mengadeng media massa lokal khususnya radio. 
 
Aksi dan penetrasi   
   kelompok sasaran pertama yang akan di masuki adalah para kiai. Kelompok ini dipilh 
selain sebagai pemilik pondok pesantren juga menjadi pantronklien atau panutan bagi para 
guru (ustaz) dan santri. Kiai merupakan figure sentral di dalam pesantren.Dari kelompok ini 
akan diketahui kelompok berikutnya sebagai kelompok strategis di bawah kiai. 
 Pada tahap selanjutnya adalah para guru (ustaz). Para guru ini selain diberikan wacana 
melalui diskusi jagak diberikan berbagai bahan bacan alternatif mengenai jihad. Dengan 
demikian akan dapat menambah  wawasan mereka mengenai jihad alternatif.  Setelah itu 
sasaran berikutnya adalah para santri. Para sanrtri disini harus juga difokuskan kepada mereka 
yang akan menamatkan pendidikan. Mengingat selama ini para alumni pesantren akan 
langsung terjun dalam kegiatan dakwa di masyarakat. Penetrasi ini akan afektif jika dilakukan 
dengan menutup dalil-dalil agama dan ayat suci Al-Quran sehingga kelompok sasaran lebih 
mantap. 
 
Pemantapan /pemeliharaan/monitoring  

Program kampanye pada kelompok ini dilakukan secara partisipatif agar mampu 
membangkitkan partisipasi dan motivasi para santri didalam mengemukkan gagasannya 
mengenai jihad damai.  
 
Pemantapan direncanakan sebagai berikut: 
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Melalui pembentukan pokja-pokja yang diperluas di berbagai pesantren dengan 
memproklamasikan diri sebagai barisan pesantren cinta damai. Pokja-pokja ini berani 
mengemukakan berbagai pandangan jihad alternatif di berbagai forum di luar pesantren. Untuk 
itu kampanye ini juga akan diperluas todaka hanya untuk warga pesantren.  
  Pokja-pokja ini akan memiliki jalinan komunukasi yang intens dengan berbagai 
kelompok di luara pesantren seperti aparat kepolisian,pemerintahan daerah, dan juga berbagai 
lembaga swadaya masyarakat. 
 
Monitoring direncanakan sebagai berikut: 

Dengan membuat catatan harian atau laporan kegiatan secara periodik dari kegiatan 
yang telah dilakukan bersama. Dokumen ini nantinya dapat di gunakan sebagai dasar untuk 
melihat apakah  program kampanye sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selain itu 
dengan melibatkan pihak luar sebagai pendamping di dalam kegiatan ini sehingga lebih obyektif 
di dalam melihat kegiatan dan menilai hasil yang telah dicapai. 
 
Evaluasi  

Indikator keberhasilan dari program kampanye ini adalah : 1) Jumlah kelompok sasaran 
yang terlibat dalam program ini semakin meningkat dari waktu ke waktu di berbagai 
poesantren. 2)  Jumlah kelompok sasaran (warga pesantren) yang mendukung program ini 
semakin banyak dan aktif bergiat di dalam kelompok kerja. 3) Jumlah warga pesantren dari 
waktu ke waktu yang memiliki pandanga (ideology) jihad dengan jalan kekerasan dan teror 
semakin berkurang. 4) Semakin tumbuh dan berkembangnya aliran atau pemahaman jihad 
alternatif yang lebih mengutamakan jalan damai. 5) Semakin tebukanya opini warga pesantren 
terhadap jihad alternatif sebagai jalan berjuang di Agama Islam. 6) Aksi penentangan terhadap 
jihad kekerasan semakin tinggi dan terbuka oleh warga pesantren. 7) Semakin berkurangnya 
minat para santri untuk membaca berbagai jenis publikasi yang nemperlihatkan tindak 
kekerasan dan teror dengan dalil jihad. 8) Semakin banyaknya karya dan tulisan para santri 
mengenai jihad alternatif yang lebih mengutamakan jalan damai. 9) Dukungan semakin luas 
dari berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung program ini turut bekerja sama 
menyelengarakan program lanjutan. 
 
 
 

 
MATRIKS RENCANA KERJA LOGIS (RANKERLOG) 

PROGRAM KAMPANYE JIHAD DAMAI 
(ANTI KEKERASAN DAN TEROR) DI PESANTREN GERAKAN 

HIERARKI ARAHAN 
OVI (Objectively Verifiable 

Indicators) 
MOV(Mean of Verification) R/A(Risk and Assumption) 

MAKSUD (GOAL) 

Dapat membantu 

 Semakin berkurangnya 

warga pesantren dari waktu 

 Berkembangnya forum diskusi 

diantara warga pesantren 

 Adanya dukungan para 

kiai dan guru 
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mengurangi dan membasmi 

pemahaman jihad yang 

salah dikembangkan dan di 

praktikan di kalangan warga 

pesantren  

ke waktu yang memiliki 

pandangan (ideologi) jihad 

dengan menempuh jalan 

kekerasan dan tindak teror. 

 Semakin tumbuh dan 

berkembang aliran atau 

pemahaman jihad alternatif 

yang lebih mengutamakan 

jalan damai dan 

mengutamakan keselamatan 

umatnya. 

  

mengenai bentuk jihad islam 

alternatiif sebagai bentuk 

ketidak setujuansantri 

terhadap jihad kekekrasan dan 

terror. 

 Bertambahnya jumlah 

karangan /makalah tentang 

jihad alternatif di berbagai 

media.. 

 Semakin intensnya warga 

pesantren menggalang 

dukungan dan pernyataan 

untuk menentang secara 

terbuka terhadap jihad dengan 

jalan kekekrasan dan terror 

 Belum ada fatwa yang 

jelas dari otoritas 

agama islam mengenai 

tindakan teror dan 

kekerasan yang 

dilakukukan oleh warga 

pesantren dengan kasus 

bom di tanah air. 

TUJUAN (PURPOSE) 

 Mengembangkan 

persepsi yanag benar 

tentang jihad islami 

yang lebih 

mengutamakan jalan 

damai. 

 Melurusksn kembali 

pemahaman dan 

konsep jihad dengan 

jalan kekerasan dan 

teror sebagai bentuk 

jihad yang salah,yang 

dikembangkan dan 

dipraktikkan oleh warga 

pesantren. 

 

 Semakin berkurangnya opini 

warga pesantren terhadap 

jihad alternatif sebagai jalan 

berjuang di dalam agama 

islam  

 Aksi menolak menentang 

semakin tinggi terhadap 

praktik jihad yang 

menempuh jalan kekerasan 

dan teror. 

 

 Warga pesantren,khususnya 

para santri mulai yang terlibat 

dalam pemikiran jihad 

alternatif dengan memili jihad 

denganjalan damai dan anti 

kekerasan   

 Keterliobatan warga didalam 

menentang dan tidak setuju 

terhadap jihad dengan jalam 

kekerasan dan teror semakin 

jelas   

 

 Banyaknya santri yang 

berani terebuka dengan 

menerima pandangan 

jihad alternatif  

 Berkurangnya berbagai 

jenis publikasi yang 

mempublikasikan 

model dan pandangan 

jihad dengan jalan 

kekerasan yang dibaca 

oleh santri.  

HASIL (OUTPUT) 

 Warga pesantren 
menjadi tidak setuju 
terhadap pemahaman 
dan praktik jihad 
dengan jaln tindak 
kekerasan dan teror  

 Bekurangnya 
pemahaman dan 
praktik jihad yang 
menempuh jalan 
kekerasan dan 
melakukan teror di 
kalangan warga 
pesantren. 

 

 Dalam diskusi terbuka berani 
menolak secara terihad buka 
ideology jihad dengan jalan 
kekerasan dan teror  

 Berkurangnya minat para 
santri untuk membaca 
berbagai jenis puiblikasi yang 
memperlihatka tindak 
kekersan dan teror sebagai 
jalan jihad  

 Berkurangnya jenis  bacaan 
yang mendorong para santri 
jihad kekerasan di pesantren 
dan bertambahnya jenis 

 

 Tulisan dari santri mengenai 
bentuk jihad alternatif semakin 
miningkat dari waktu ke waktu 

 Tulisan santri menentang 
`berbagai jalan jihad dengan 
jalan kekerasan dan teror 
meningkat  

 Banyaknya santri yang membeli 
bahan bacaan baru sebagai buku 
referensi di pesantren didalam 
memahami jihad islami 
 

 

 Depag dan Depdiknas 
terlibat 

 Mungkin ada peran 
gelap (clandestin) 
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Kesimpulan 
Aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad agama terus meningkat seiring 

meningkatnya radikalisme di kalangan penganut agama. Pesantren gerakan menjadi salah satu 
kelompok yang mendapat stigma negativ dalam pemberitaan di media. Ikwal tuduhan  
pesantren mendidik radikalisme di kalangan santri tidak dari terlepas keterlibatan para santri 
dan alumni dalam kegiatan terorisme. Warga pesantren gerakan juga banyak memahami 
konsepsi jihad sebagai perang fisik. Pengertian jihad dalam konteks yang lebih luas termasuk 
non-fisik masih belum banyak dipahami oleh warga pesantren, khususnya para santri.  

Program kampanye melalui media strategis diperlukan untuk menyosialisasikan jihad 
alternative untuk lebih toleran, penuh hormat, dan mengakui adanya keberagaman sebagai 
rahmat Tuhan dan dilakukan secara damai. Dalam konteks Indonesia yang tidak berada dalam 
situasi berperang jihad harus di kembangkan sebagai jihad dalam bentuk kegiatan untuk 

 Berkembangnya paham 
jihad islami alternatif 
yang lebih 
mamantingkan jaln 
damai dan 
kemaslahatan umat 
dalam perjuangan    

bacaan mengenai pandangan 
jihad alternatif    

KEGIATAN  

 Sosislisasi partisipatoris 
(dialog) antar kiai 
(pengasuh pondo 
pesantren)mengeenai 
paham jihad islami anti 
teror dan kekerasan  

 Sosialisasi partisipatoris 
(dialog)antar parea 
ustad (guru)mengenai 
jihad islami yang 
mengutamakan jalan 
damai  

 Bashul Masaail (diskusi 
terbatas ) warga 
pesantren 
(kiai,ustad,dan santri 
)mengenai keabsahan 
jihad dengan jalan 
kekersan dan teror di 
Indonesia  

 Diskusi terbuka antar 
warga pesantren dan 
masyarakat (di 
dalamnya dengan 
berbagai komponen 
masyarakat dan LSM) 

 

 Diskusi yang teratur /periodic 
yang diselenggarakan di 
pesantren 

 Penulisan periodic oleh 
warga pesantren mengenai 
jalan jihad islami  

 Berbagai kelompok diskusi 
santri telah terbebtuk dan 
aktif bergiat 

 Produk ilmiah yang agamis 
semakin banyak  

 Hasil diskusi yang kemudian 
dijadikan rujukan para santri 
terus meningkat   

 

 Piagam kesepakatan  

 Fatwa-fatwa ulama  

 Ijma ulama  

 

 Keterlibatan santri  

 Dukungan dana tersedia 
termasuk di dalamnya 
dukungan dana dari 
pemerintah daerah  
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mendekatkan diri kepada Allah dan Rosulnya. Inti jihad sebenarnya adalah mencurahkan secara 
sungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad tidak saja dalam pengertian jihad dalam konteks argumen 
dan hujjah. Implementasi konsep ini adalah dengan berusaha dengan mementahkan berbagai 
argumen yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Jihad dalam pegertian ini lebih mengarah 
kepada non-fisik. Jihad harus dilakukan dengan cara bijaksana dan damai. Kampanye dapat 
dilakukan di kalangan para kiai, ustaz, dan santri. Komunikasi dapat dilakukan dengan jalan 
dialog face to face secara intensif melalui small groups. Selain itu dengan memahami kondisi 
lingkungan sosial dan budaya setempat akan menjadi salah satu kunci sukses dalam sebuah 
program. 
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