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CATATAN EDITOR : George W. Bush Menagih Janji  
Benarlah kata-kata bersejarah yang dinisbahkan berasal dari ucapan khalifah Umar Ibnul 
Khaththab ra: "Di tangan penguasa zalim, kekuatan adalah kebenaran. Tetapi di tangan orang-
orang beriman, kebenaran adalah kekuatan." 
 
Di dalam kehidupan dunia yang beradab, tindakan rezim Amerika Serikat, di bawah kekuasaan 
George Walker Bush, dlaam upayanya memerangi apa yang disebut "jaringan terorisme 
internasional" telah menjadi bukti pembenar terhadap ungkapan di atas. Mereka menggunakan 
hukum rimba, siapa kuat dialah yang benar. Dengan logika demikian, AS memaksakan kehendaknya kepada pihak 
yang lemah dan mengancam siapa saja yang tidak sepaham dengan skenario global yang direncanakanya. Siapa 
melawan, dialah pihak yang salah dan harus dianggap musuh bersama. 
 
Kenyataan ini, persis seperti dialog dalam sebuah kisah yang menggambarkan perbedaan persepsi seorang kaisar dan 
bajak laut tentang pengertian gerakan pengacau keamanan. 
 
Suatu hari, seorang bajak laut ditangkap oleh Kaisar Alexander Agung. Terjadilah dialog di antara mereka sebagai 
berikut: "Mengapa kau mengacau lautan?" tanya Sang Kaisar. "Mengapa kau mengacau seluruh dunia?" si bajak laut 
balas bertanya. "Hanya karena aku melakukannya dengan sebuah perahu kecil, maka aku disebut pembajak. Kalian, 
karena melakukannya dengan kapal besar, disebut kaisar," sergah si bajak laut kemudian. 
 
Begitulah, ketika Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Ralph L. Boyce, pada saat meresmikan gedung 
American Corner, 18 Maret 2004 memberikan keterangan pers di halaman gedung perpustakaan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Ciputat Jakarta. Menyusul penyerahan sekitar 125 berkas laporan intelijen pemerintahnya kepada 
pemerintah RI, Ralph L. Boyce mengatakan: "Kami akan benar-benar sangat senang melihat dia (Ba'asyir) tidak bisa 
beraksi kembali."(Koran Tempo, 19/3). Di dampingi Rektor UIN Prof. Dr. Azyumardi Azra, Boyce selanjutnya 
mengatakan: "Kami peduli dengan pengaruh Ba'asyir tentang aksi masa lalunya, koneksinya, dan kami lebih senang 
untuk melihat Ba'asyir tetap dalam penjara." (Indopos, 19/3).  
 
Intervensi politik AS terhadap kasus ustadz Ba'asyir tidak diragukan lagi. Sebelumnya, Juru Bicara Departemen Luar 
Negeri AS Richard Boucher di Washington DC, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Tom Ridge di hadapan 
Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditingkahi dengan pernyataan menyakitkan oleh Atase Pers 
Kedubes AS di Jakarta Stanley Harsha. Intinya, pemerintah AS bermaksud membuat Amir Majelis Mujahidin 
Indonesia itu tidak berkutik lagi, tidak bisa memimpin organisasinya, dan menyebarluaskan pengaruhnya. Dan seperti 
biasanya, pernyataan minor pemerintah AS tersebut segera didukung oleh sekutu terdekatnya di Asia Tengara yakni 
pemerintah Singapura dan Australia, masing-masing melalui Menteri Senior Lee Kuan Yew dan Menlu Alexander 
Downer. 
 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah merasakan begitu banyak penderitaan dan mengalami segala bentuk kezaliman, 
ketidak-adilan maupun penghinaan yang lahir dari tangan penguasa asing beserta antek-anteknya di dalam negeri. AS 
dan sekutunya, pada gilirannya menjelma sebagai penghalang terbesar dalam usaha menegakkan kebajikan dan 
keadilan. 
 
Pemerintah AS telah menyodorkan informasi intelijen, yang katanya menunjukkan keterlibatan ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir ke dalam jaringan teroris internasional. Konon sumbernya adalah Hambali. Tapi anehnya, sampai detik ini 
pemerintah Indonesia tidak pernah diberi akses langsung untuk memeriksa Hambali. Lalu siapakah sosok Hambali 
yang dimaksud? Apakah dia juga termasuk sosok misterius yang menjadi bagian dari jaringan intelijen asing yang 
sengaja diperalat untuk menghancurkan eksistensi gerakan Islam? 
 
Semua rekayasa ini mengingatkan kita pada laporan majalah Time, 23 September 2002, yang katanya mengungkap 
pengakuan Omar Al-Faruq. Isinya, memfitnah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai pelaku makar, amir JI, merestui bom 
Bali, bom Istiqlal, bom Natal, rencana membunuh Megawati, dan sebagainya. Namun, semua tuduhan itu ternyata 
dimentahkan oleh Majelis Hakim, baik di PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI, maupun Mahkamah Agung 
berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan. Sampai detik ini, Omar Al-Faruq menjadi misteri yang tak 



terpecahkan. Kini, mereka mengulangi kesalahan serupa dengan membawa-bawa nama Hambali. 
 
Alkisah, Direktur VI Anti Teror Mabes Polri Brigjen Pranowo menyatakan usai shalat Jum'at, 2 April di Mabes Polri, 
bahwa Ustadz Abu menjadi tersangka bom Bali. Sehari sebelumnya, Kamis pagi, 1 April, tiga orang petugas dari 
Mabes meminta izin Kalapas Rutan Salemba Haviluddin untuk memeriksa Ustadz Ba'asyir. Namun Kalapas menolak, 
karena aparat tidak membawa izin dari Kanwil Depkeh. Maka sorenya ketiga aparat kembali lagi ke Rutan untuk 
menjalankan misinya. Namun rencana itu gagal dilaksanakan karena waktu sudah malam. Akhirnya direncanakan akan 
diperiksa hari Rabu, 7 April 2004, tetapi juga batal. Akhirnya para wartawan menanyakan langsung kepada Pranowo 
tentang surat panggilan tersebut. Ternyata, Pranowo tidak bisa atau tidak mau menunjukkan surat yang dimaksud. 
Pertanyaannya, mengapa ia mengeluarkan pernyataan bahwa Ustadz Ba'asyir menjadi tersangka bom Bali kepada pers? 
Apa dasar hukumnya? Padahal para tersangka bom Bali yang menjadi saksi kasus Ustadz Ba'asyir dalam persidangan, 
seperti Imam Samudera, Amrozi, Ali Ghufron, dan Ali Imron membantah dengan tegas keterlibatan beliau dalam kasus 
bom yang kabarnya menewaskan 200-an orang asing tersebut. 
 
Sekiranya benar, bahwa penangkapan Ustadz Ba'asyir oleh polisi dengan alasan hendak menegakkan supremasi hukum, 
mengapa mereka tidak menangkap para konglomerat hitam yang jelas telah merampok uang rakyat ratusan trilyun 
rupiah dan kabur ke Singapura bahkan berganti kewarganegaraan seperti Agus Anwar, Sjamsul Nursalim, Lim Swie 
Liong, dan lain-lainnya? Mengapa Hendra Raharja, kakak Edi Tanzil yang mati di Australia, juga tidak sempat 
ditangkap? Yang lebih kasat mata lagi adalah Akbar Tanjung, tersangka koruptor Rp 40 milyar malah dibebaskan MA. 
Jika alasannya, polisi membutuhkan uang untuk biaya operasional dan sebagainya, maka tidak perlu minta ke AS dan 
sekutunya, karena AS pasti akan menagih janji dengan kompensasi jauh lebih besar, seperti harus membuat UU Anti 
Teroris, menangkapi tersangka teroris yang semuanya Muslim (tidak ada teroris yang beragama Kristen, Katolik, 
Hindu, atau Budha). Mantan Menko Polkam SBY pernah melaporkan hasil buruannya --menangkap pemuda-pemuda 
Islam-- kepada Deputi Menhan AS Paul Wolfowitz dalam suatu acara dinner di Washington DC beberapa waktu lalu, 
yang mendapat applaus hangat dari seluruh hadirin dan toast langsung dari Paul. 
 
Diskriminasi polisi dalam menjalankan misinya memerangi apa yang disebut teroris menjadi semakin telanjang. Ketika 
pelaku bom Mabes Polri, tersangkanya adalah oknum polisia sendiri, maka polisi hanya menggunakan KUHP. Akan 
tetapi, ketika mereka menemukan sekelompok pemuda Islam berlatih merakit bom di Cimanggis, Depok, menggunakan 
bahan peledak yang mudah diperoleh di mana-mana seperti karbit, lalu meledak, maka hukum yang digunakan adalah 
UU Anti Teroris. Ingat, bagaimana akhir cerita pendeta Damanik yang dipergoki membawa senjata dan ribuan amunisi 
di dalam mobil? Ia hanya divonis 3 tahun, tetapi beritanya lenyap bagai ditelan bumi. Bagaimana ceritanya para 
pembantai umat Islam di Poso dan Ambon? Rangkaian fakta diskriminasi ini, seakan memaksa kita untuk menonton 
film umat Islam yang skenario dan penayangannya dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Coba lihat, bila yang meledak 
adalah bom dan pelakunya bukan muslim, maka beritanya jadi mercon. Tetapi sebaliknya, jika yang bunyi mercon, 
namun pelakunya orang-orang Islam, aktivis pengajian, maka beritanya jadi bom! Sungguh upaya diskriminasi hukum 
yang sangat sistematis dan amat berbahaya. 
 
Dengan memperhatikan secara seksama intervensi pemerintah Amerika Serikat, Australia, dan Singapura terhadap 
kasus yang menimpa Ustadz Abubakar Ba'asyir, maka sebagai warga negara Indonesia yang masih memiliki hati 
nurani, harga diri, dan martabat sebagai bangsa yang merdeka seharusnya mengecam keras tindakan pengecut mereka 
itu. Apalagi dengan menggunakan politik busuk, menekan pemerintah RI cq Mabes Polri untuk mengaitkan beliau 
dengan kasus bom Bali. 
 
Pengaitan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan bom Bali dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal antara umat 
Hindu di Bali dengan umat Islam Indonesia. Apakah timbulnya konflik antarwarga Indonesia, merupakan bagian dari 
manuver politik adu-domba yang dikembangkan pemerintah asing? 
 
Rakyat Indonesia seharusnya mengecam tindakan polisi yang sewenang-wenang terhadap Ustadz Abubakar Ba'asyir 
sejak pengambilan paksa oleh oknum polisi dan militer pada 28 Oktober 2002 di RS PKU Muhammadiyah Solo sampai 
upaya terakhirnya ingin memeriksa dan menahan kembali Ustadz Abubakar Ba'asyir dengan tuduhan yang dibuat-buat 
atas desakan dan berdasarkan informasi intelijen pemerintah asing. Sementara para konglomerat hitam yang kabur ke 
Singapura dan Australia sampai detik ini tak tersentuh hukum, malah diampuni (release & discharge). Demikian pula 
gembong RMS, pelaku makar Alex Manuputty yang kabur ke AS, meski dalam status pencekalan. 
Dengan kelakuan Polri sekarang ini, rakyat Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk mendesak MPR agar segera 
mencabut UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Anti Terorisme, karena 
kedua UU tersebut telah mendorong institusi polri menjadi 'lembaga super-body' yang sulit dikontrol oleh masyarakat, 
sehingga pelanggaran HAM yang dilakukan oknum polri sulit dihukum.  
 
Apalagi, dengan merujuk kepada kenyataan selama ini, lembaga kepolisian sudah menjadi 'kepanjangan tangan' 
pemerintah AS, khususnya berkenaan dengan isu dan kebijakan AS memerangi terorisme. Pemerintah AS yang 
menerapkan kebijakan carrot & stick, telah banyak memberi carrot kepada kepolisian. Kini, ketika rezim Bush kecewa 



dengan keputusan lembaga hukum yang 'membebaskan' Ustadz Ba'asyir dari berbagai tuduhan seram (makar, 
terorisme, rencana pembunuhan Megawati, amir JI, dan sebagainya), maka mereka pun menagih janji kepada 
kepolisian. 
Kegundahan pemerintah AS atas keputusan MA yang 'hanya' menjatuhkan vonis 18 bulan kepada Ustadz Ba'asyir 
untuk dua tuduhan, memalsukan dokumen kartu identitas diri, dan keluar masuk Indonesia tanpa melalui prosedur 
imigrasi, tercermin melalui berbagai pernyataan para pejabatnya antara lain Ralph L. Boyce. 
 
Pemerintah AS tidak sekedar membuat pernyataan. Mereka juga telah menyerahkan 125 berkas kepada kepolisian RI, 
yang konon menunjukkan bukti keterlibatan Ba'asyir dengan jaringan teroris internasional yang sumbernya dari 
Hambali. 
Meski jelas-jelas Ustadz Ba'asyir tidak terkait terorisme, mengapa pemerintah AS begitu menginginkan agar ulama 
santun ini tetap ditahan? Nampaknya perang melawan terorisme (war against terrorism) yang digelorakan rezim AS, 
juga mencakup memerangi mereka yang mempunyai pengaruh untuk menyebarkan sikap anti Amerika. 
Oleh karena itulah, institusi kepolisian akhir-akhir ini kembali sigap mengupayakan agar Ustadz Ba'asyir tetap bisa 
ditahan, sebelum masa hukumannya berakhir pada 30 April 2004, dengan memaksakan menerapkan UU no. 15 tahun 
2003 tentang menyembunyikan informasi terorisme. 
 
Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan institusi kepolisian RI dalam rangka memenuhi tagihan janji atau balas jasa 
kepada pihak pemerintah Amerika yang telah begitu banyak memberikan wortel. Yaitu, pertama, membangun opini 
bahwa bahaya terorisme belumlah berakhir. Kedua, memprovokasi terjadinya berbagai insiden atau tindakan anarkis 
yang bisa membuat masyarakat marah kepada pelaku tindak terorisme. Kedua hal ini nampaknya sudah terlihat pada 
kasus bom Cimanggis, Depok, baru-baru ini. 
 
Ketiga, mengkondisikan suasana permusuhan. Baru-baru ini, sekitar awal April 2004, pihak kepolisian melakukan 
pemanggilan terhadap tiga aktivis Islam untuk dimintai keterangannya seputar JI dan Ustadz Ba'asyir. Mereka adalah, 
Zaid alias Saiman, Farhan, dan Ziad alias Muhaimin Yahya. Ketiganya pernah 'diculik' dan kemudian dilepaskan 
kembali setelah memberikan keterangan banyak kepada kepolisian. 
 
Entah apa yang sudah disampaikan para ketiga ornag tadi, yang jelas dengan memanfaatkan 'pengakuan' mereka, maka 
polisi merasa berwenang untuk memeriksa ulang dan membawa balik Ustadz Ba'syir dari Rutan Salemba ke Mabes 
Polri, dengan alasan telah ditemukannya bukti-bukti baru, yang sumbernya tidak saja dari Hambali tetapi juga dari 
'keterangan' ketiga mantan tahanan tadi. 
 
Sebelumnya, sekitar September 2003, dalam sebuah roadshow intelijen di daerah Pati, Jawa Tengah, dengan 
memanfaatkan kesempatan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di hadapan tokoh agama dan masyarakat, 
pihak kepolisian berhasil mengorek keterangan dari lima pemuda Islam, berkenaan dengan JI dan Ba'asyir. Mereka 
adalah Muhaimin Yahya, Syamsul Bahri, M. Nasir Abbas, Bambang Tetuko dan Sukiman. 
 
Hasilnya, menurut mereka, terdapat tiga faksi JI. Pertama, JI faksi Ideologis, berada di bawah tanah, di bawah 
kepemimpinan Abu Rushdan. Kedua, faksi Moderat, yang memperjuangkan tegaknya syari'at Islam melalui jalur 
formal konstitusional, berada di permukaan dengan wadah bernama Majelis Mujahidin, dipimpin Abu Bakar Ba'asyir. 
Ketiga, JI faksi sempalan, bersifat radikal dan ekstrem. Konon, faksi inilah yang terlibat di dalam berbagai aksi 
kekerasan seperti peledakan bom di kediaman Kedubes Filipina, peledakan bom malam Natal tahun 2000, peledakan 
bom di Legian, Bali, dan peledakan di Hotel JW Marriott Jakarta. Faksi ini, menurut mereka lagi, di bawah komando 
Hambali dan Zulkarnaen. Dari sini, kemudian dikembangkan isu adu domba sebagai pancingan, bahwa mereka yang 
mengaku sebagai Mujahidin tetapi tidak berpartisipasi di dalam Majelis Mujahidin berarti faksi JI sempalan yang 
menjadi sasaran penangkapan aparat keamanan. 
 
Kesaksian 'palsu' Nasir Abbas dan kawan-kawannya, ternyata didokumentasikan oleh TV3 Malaysia, yang proses 
pembuatannya berlangsung di Mabes Polri. Kesaksian 'palsu' itu pun telah pula ditayangkan TV3 Malaysia sekitar 
pertangahan April 2004 untuk dikonsumsi oleh publik Malaysia dan sekitarnya yang bisa menangkap siaran TV 3 
Malaysia melalui antena parabola. 
 
Rekayasa berbagai kesaksian untuk menjerat kembali ustadz Ba'asyir, memang sesuatu yang aneh dalam perjalanan 
hukum di negeri ini. Ketika merespons keterangan saksi rekayasa yang diajukan Jaksa, dengan nada prihatin, di dalam 
pleidooi-nya Ustadz Ba'asyir mengatakan: 
"Dan semua saksi yang diajukan oleh Jaksa dari negara asing ini sebenarnya orang-orang yang tidak begitu saya kenal 
yang jarang bertemu saya, bahkan di antara mereka ada yang bertemu saya dua kali saja selama di Malaysia. Dia itu 
adalah Hasyim bin Abbas dari Singapura, bahkan saksi yang namanya Ja'far bin Mistooki sama sekali saya tidak kenal 
dan saya tidak pernah melihat wajahnya, dan saya baru tahu nama orang ini dari surat tuntutan JPU dan media massa. 
Dalam surat tuntutan JPU dan berita media massa saya mengetahaui bahwa orang ini konon menasihati saya agar saya 
mengaku saja dengan jujur, sementara dia sendiri minta maaf kepada kerajaan Singapura. Bagaimana mungkin orang 



yang tidak saya kenal menasihati saya agar mengaku seperti yang dituduhkan oleh JPU, untuk membenarkan 
kesaksiannya? Dan mana mungkin orang beriman yang konon berjuang menegakkan syari'at Islam tapi akhirnya minta 
maaf kepada negara kafir Singapura sebagai sarang Yahudi di Asia Tenggara, yang aktif memusuhi perjuangan syari'at 
Islam, dengan alasan memerangi teroris. Berdasarkan kenyataan ini akhirnya saya mencurigai jangan-jangan orang ini 
adalah mata-mata Singapura yang pura-pura ditahan untuk menjadi saksi agar membenarkan dan meyakinkan adanya 
apa yang dinamakan JI, dan memperkuat tuduhan terhadap diri saya." 
 
Keterangan tentang tiga faksi JI tadi yang memposisikan Ustadz Ba'asyir sebagai pimpinan JI faksi moderat, selaras 
dengan hasil pengamatan beberapa Indonesianis, seperti Martin van Bruinessen dari Belanda, yang dalam sebuah 
kunjungannya ke Markaz MMI pertengahan Maret 2004 lalu, mengatakan: "Majelis Mujahidin merupakan gerakan 
Islam yang sangat militan tetapi tidak radikal. Militan, karena memiliki keyakinan dan pendirian yang tidak mudah 
dipengaruhi. Dan tidak radikal, karena MMI bukan bagian dari organisasi teroris -kalau memang benar- ada seperti 
Jama'ah Islamiyah." 
Jika polisi menggunakan 125 berkas yang berisi informasi intelijen yang katanya bersumber dari keterangan Hambali, 
ditambah keterangan pemuda Islam tadi, untuk menjerat kembali Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Pertanyaannya, siapa 
mereka sebenarnya? Apakah mereka bagian dari jaringan intelijen, sebagaimana misalnya Omar Al Farouq dan Abdul 
Haris, yang namanya pernah menghebohkan itu? 
 
Nampaknya pihak kepolisian tidak akan menyerah begitu saja. Demi memenuhi tagihan balas budi kepada si setan 
besar AS, mereka akan melakukan apa saja untuk bisa membawa Ustadz Ba'asyir ke tahanan Mabes Polri, meski harus 
melawan fakta, opini, dan ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini. 
 
Dengan demikian, semakin jelas untuk siapa sesungguhnya aparat kepolisian menjalankan fungsi dan peranannya. Polri 
jelas tidak bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia. Faktanya, pemerintah Indonesia melalui institusi pengadilan 
mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung telah membebaskan Ustadz Ba'asyir dari 
tuduhan pelaku makar, terlibat terorisme internasional; bahkan ikut serta melakukan makar juga tidak terbukti 
sekalipun dengan menghadirkan hampir semua terdakwa teroris di Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai saksi di 
Pengadilan. Lalu kepada siapa janji dan balas budi ini akan dibayarkan? Untuk setan besar Amerika! Subhanallah… 
 
Pemerintah AS juga tak kalah liciknya. Untuk merealisasikan kesungguhannya memenjarakan Ba'asyir, dilakukan 
berbagai pendekatan kepada berbagai tokoh Islam untuk mendapatkan dukungan. 
 
Salah satu di antara upaya itu adalah kedatangan Ralph L. Boyce tanggal 28 Maret 2004 ke PP Muhammadiyah, untuk 
bertemu dengan Syafi'i Ma'arif. Sebagaimana diakui Ketua PP Muhammadiyah itu pada rubrik Resonansi Harian 
REPUBLIKA edisi Selasa, 13 April 2004. 
 
Menurut Ma'arif, kedatangan Boyce saat itu punya dua maksud. Selain mengantarkan foto resmi Gedung Putih pada 
saat Ma'arif sedang bersalaman dengan Bush, juga untuk membawa pesan dari Gedung Putih yang memerintahkan 
Boyce mendatangi Ma'arif supaya secara diam-diam bersedia menemui pejabat-pejabat Indonesia, seperti ketua 
Mahkamah Agung dan Kapolri agar tidak mengeluarkan Abu Bakar Ba'asyir dari tahanan menjelang pemilu 5 April 
lalu. Untuk keperluan tersebut, kedutaan Amerika akan membantu segala fasilitas yang diperlukan.  
 
Ma'arif ketika itu menolak dengan tegas. "…Saya katakan bahwa bila Mahkamah Agung telah membebaskan Ba'asyir 
setelah menjalani hukuman sekian lama, maka sebagai warga Indonesia saya harus menghormati keputusan itu. Pihak 
asing tidak patut mencampuri keputusan peradilan di negara lain." 
 
Ma'arif ketika itu juga mengatakan, "…bahwa terorisme harus dilawan sampai ke akar-akarnya, sebagaimana pernah 
saya sampaikan langsung kepada Presiden Bush tahun yang lalu. Sudah merupakan pendirian saya sejak awal bahwa 
penyalahgunaan agama untuk tujuan kekerasan jelas tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat dan hati nurani. Tetapi 
tentang Ba'asyir, saya jelaskan bahwa pemerintah Bush sudah membuat kesimpulan salah." 
 
Selain berusaha memanfaatkan tokoh Islam seperti kasus di atas, pemerintah AS juga berusaha melalui jalur lain, yaitu 
tekanan militer demi memenjarakan Ustadz Ba'asyir. Baru-baru ini AS menggagas sebuah rencana mengirim Kapal 
Perang Angkatan Laut AS untuk ditempatkan di semenanjung Malaka. Rencana tersebut ditolak oleh KASAL RI 
Laksamana Bernard K. Sondakh. Alasan KASAL, karena rencana itu dibuat berdasarkan informasi sepihak 
International Maritime Bureau (IMB) dari Malaysia, tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak AL Indonesia. 
 
IMB adalah sebuah lembaga yang didanai IMF (International Monetery Fund), yang sudah jelas keberpihakannya 
kepada siapa. IMB melaporkan, bahwa di Selat Malaka telah menjadi Black Water, yang mana di perairan ini menurut 
laporan IMB telah terjadi ratusan perampokan dan sarat dengan aktivitas terorisme. Berdasarkan laporan sepihak itulah 
sebuah rencana menempatkan kapal perang AL AS disusun. Padahal, boleh jadi, laporan itu cuma rekayasa belaka, 
untuk membuat kondisi yang memungkinkan bagi pemerintah AS menjalankan agendanya dengan tema memerangi 



terorisme internasional. 
 
Pengadilan Teroris 
Buku yang diberi judul PENGADILAN TERORIS, Klarifikasi Fakta dan Dusta yang Terungkap di Persidangan, 
sengaja diterbitkan untuk menyambut kebebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari Rutan Salemba, Jum'at 10 Rabi'ul 
Awwal 1425 H bertepatan dengan 30 April 2004 M. Kebebasan beliau, menjelang pemilihan Presiden Indonesia 5 Juli 
2004, dapat diartikan sebagai kebebasan Indonesia dari intervensi Amerika. Namun sayangnya hal ini tidak terjadi. 
 
Sumber utama penulisan buku ini, berasal dari dokumen peradilan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Yaitu Surat Dakwaan 
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat no. P-550/JKTPS/04/2003, tanggal 11 April 2003 yang ditandatangani oleh Hasan 
Madani, SH selaku Jaksa Penuntut Umum. 
 
Juga, Nota Keberatan yang disusun Tim Penasihat Hukum ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang dibacakan di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2003, yang ditandatangani oleh Dr. Adnan Buyung Nasution, SH; Achmad 
Michdan, SH; Moh. Assegaf, SH; A.W. Adnan, SH; M. Mahendradatta, SH; Indra Sahnun Lubis, SH; M. Luthfie 
Hakim, SH; M. Rujito, SH, LLM; Achmad Kholid, SH; Victor W. Nadapdap, SH; Ali Nurdin, SH; Zakirudin 
Chaniago, SH; D. Edy Muryadi, SH; Mia Lubis, SH; H. Abd. Rahim Hasibuan, SH. Kemudian, nota keberatan tersebut 
mendapat Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang ditandatangani oleh JPU Hasan Madani, SH dan 
disampaikan pada tanggal 7 Mei 2003. 
 
Sumber lainnya adalah pleidooi ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang disampaikan pada tanggal 21 Agustus 2003 di PN 
Jakarta Pusat. Pembelaan (pleidooi) ini diberi judul Melawan Penghalang Penerapan Syari'at Islam di Indonesia setebal 
62 halaman folio spasi renggang. Juga, Nota Pembelaan (pleidooi) Tim Pembela Abu Bakar Ba'asyir tanggal 21 
Agustus 2003, yang ditandatangani oleh DR. (Iur.) Adnan Buyung Nasution; Moh. Assegaf, SH; M. Mahendradatta, 
SH, MH; M. Rudjito, SH, LLM; Munarman, SH; A. Wirawan Adnan, SH, LLM; Ali Nurdin, SH, ST;Akhmad Kholid, 
SH; Achmad Michdan, SH; Syamsul Bahri Radjam, SH. 
 
Sedangkan Duplik terhadap Replik yang disampaikan Tim Penasehat Hukum Abu Bakar Ba'asyir yang disampaikan 
dalam persidangan hari Senin, tanggal 27 Agustus 2003, dan ditandatangani oleh M. Mahendradatta, A.W. Adnan, M. 
Assegaf, Achmad Kholid, Ali Nurdin, tidak kutip sama sekali dalam buku ini. Terakhir, Duplik ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir yang diberi judul Tadzkirah, disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2003, setebal 17 halaman folio spasi 
renggang. 
 
Buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bab Pendahuluan yang menggambarkan awal terjadinya kasus ini, diambil 
dari Nota Keberataan Tim Pembela Abu Bakar Ba'asyir. Sedangkan Bab I merupakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Teknis penulisan disesuaikan dengan kebutuhan penulisan buku, disamping untuk menghindari kejenuhan para 
pembaca bila disajikan apa adanya. 
 
Fakta-fakta di Persidangan yang merupakan bagian dari Nota Pembelaan (Pleidooi) Tim Pembela Abu Bakar Ba'asyir, 
dirangkum ke dalam Bab II. Sedangkan Bab III mengambil sebagian dari pembelaan (pleidooi) yang disampaikan 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada Persidangan Perkara Tuduhan Makar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 
Agutsus 2003. 
 
Bab IV sepenuhnya berisikan duplik terdakwa, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang diberi judul Tadzkirah. Sedangkan 
Bab terakhir (V), yaitu bagian Penutup berisi rangkuman dari beberapa sumber (media cetak) yang memberitakan 
tentang vonis terhadap ustadz Abu Bakar Ba'asyir. 
 
Buku ini tidak menyajikan opini, juga bukan analisis politik. Buku ini merupakan koleksi sekaligus klarifikasi tentang 
fakta dan peristiwa yang telah teruji kebenarannya dan diungkap melalui sidang pengadilan yang ketat, terbuka dan 
diliput wartawan TV, media cetak, radio hampir seluruh dunia.  
 
Selain sebagai sumbangsih Editor untuk mengabadikan peristiwa tragis yang menimpa Amir Mujahidin I, Ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir, buku ini juga diterbitkan dengan maksud, pertama, mendokumentasikan proses persidangan kasus 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang oleh para penuduhnya diposisikan sebagai pimpinan spiritual organisasi teroris 
Jama'ah Islamiyah. Kedua, untuk turut andil memberikan kontribusi terhadap sepenggal perjalanan sejarah anak bangsa 
yang tinggal di sebuah negara besar dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia, tetapi pemerintahnya 
sedemikian tidak berdaya menghadapi tekanan dan konspirasi kekuatan asing, sehingga setiapkali terdengar suara 
teriakan dari konspirator teroris: Amerika, Inggris, Australia dan Singapura, polisi Indonesia segera menzalimi ulama 
yang tak kenal menyerah ini. Dan ironisnya, pemerintahan Megawati Soekarnoputri seakan membiarkan saja segala ini 
berlangsung. 
 
Betapa saya amat berbahagia dapat menunaikan tugas yang barangkali tak seberapa nilainya ini, bila dibandingkan 



dengan kezaliman serta tragedi politik yang menimpa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan para Mujahid fi sabilillah di 
berbagai belahan dunia. Namun demikian, saya tak hendak membiarkan momentum bersejarah ini berlalu untuk 
kemudian dilupakan. Semoga usaha ini membawa manfaat yang besar bagi generasi mujahid yang dtaang kemudian 
serta bernilai amal shalih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.  

 
 
Yogyakarta, 1 Rabi'ul Ula 1425 H / 21 April 2004 
 
Irfan S. Awwas  

 
 
 

KATA PENGANTAR : Dr. Timothy Earl Behrend  
SEJAK pulang dan menetap di Indonesia lagi, K.H. Abu Bakar Ba'asyir mengajar di Pondok 
Pesantren Al-Mukmin, rupa-rupanya seorang muballigh yang lugu, tegas, bersahaja. Ia kembali 
dari masa buronan 14 tahun di Malaysia, satu dari sekian banyak korban rezim Orde Baru yang 
mulai menikmati suasana politik Indonesia yang semakin liberal dan demokratik.  
 
Tidak lama kemudian, nama Ba'asyir mulai dikenal umum karena peranannya sebagai pimpinan 
sebuah LSM islamiyah baru, Majelis Mujahidin Indonesia, yang giat memperjuangkan penegakan 
syari'ah sebagai dasar kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia juga menonjol 
dalam kegiatan dan lembaga bernafaskan Islam lainnya di Solo.  
 
Pesan moral/politik Ustadz Abu jelas, sebuah mutiara kesahajaan: rakyat Indonesia menderita, dahulu kala dan masa 
kini, antara lain, oleh diutamakannya prinsip-prinsip 'kafir' dalam kehidupan bernegara Indonesia. Untuk mengatasinya, 
dibutuhkan pembersihan segala lapisan kemasyarakatan dan kepemerintahan secara radikal berdasarkan ajaran al-
Qur'an dan as-Sunnah. Keyakinan ini Ba'asyir hayati dan wujudkan melalui ajaran dan khotbahnya di pesantren 
maupun di luar, dengan aktivitas kelembagaan bersifat politik dan hukum, dan dengan aksi langsung di jalanan seperti 
unjuk rasa, demonstrasi dan lain-lain. Mesej Ba'asyir dalam segala upayanya, baik pribadi maupun kelembagaan, 
berkaidah yakin, keras, dan tidak minta maaf. Ia senantiasa disampaikan dengan dalil naqli dan dalam bahasa 
keislaman: bertobat, meninggalkan kemaksiatan, menegakkan dienul Islam, menerapkan syari'ah secara kaffah (total), 
dan berjihad fi sabilillah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan berpolitik. Sekalipun bernada keras, dan 
cenderung mengandung bias keagamaan, ajarannya tidak pernah secara nyata membenarkan kekerasan sepihak. 
Ba'asyir hanya membenarkan kekerasan untuk membela Islam dan umat dari serangan fisik.  
 
Di tengah-tengah dakwah dan politik ini, Ba'asyir sekonyong-konyong menjadi selebriti tiban internasional sewaktu 
kejatuhan 'pulung' perhatian pers (dan pemerintah asing), dikarenakan sebuah artikel di majalah Time. Artikel tersebut 
memuat laporan yang mengambil informasinya dari pemeriksaan rahasia aparat keamanan Amerika Serikat terhadap 
seorang tahanan bernama Umar al-Faruq. Faruq, yang nota bene ditangkap di Indonesia tetapi langsung, dan diam-
diam, diestafetkan ke tangan Amerika tanpa diperiksa lebih dahulu oleh tuan rumah, konon menyebut-nyebut nama 
Ba'asyir sebagai seorang tokoh teror yang, selaku amir Jama'ah Islamiyah, bekerja sama dengan al-Qa'idah untuk 
memerangi kepentingan Amerika di Asia Tenggara. Tiga minggu kemudian, dan dalam suasana yang masih ramai 
dengan kabar JI-al-Qa'idah-Ba'asyir, terjadilah peristiwa Bom Bali. Sebagian pers dan politikus dunia langsung mencap 
Ba'asyir sebagai otak kedurhakaan tersebut. Dan segera setelah itu, Ba'asyir pun ditangkap dan ditahan oleh Polri.  
 
Jalan yang ditempuh Ba'asyir sejak ditahan paksa dalam keadaan sakit pada bulan Oktober 2002 - penyangkalannya 
terhadap dakwaan, penyeretannya ke meja hijau, penurunan putusan pengadilan negeri menyatakan ia terbukti ikut 
serta melakukan tindak pidana makar dengan vonis empat tahun (yang sempat dicemoohkan negara-negara lain), 
hingga tingkat banding dan kasasi di mana putusan tersebut dibatalkan dengan pengurangan masa penjara untuk delik 
melanggar ketentuan keimigrasian - seluruhnya sudah dikenal secara garis besar oleh masyarakat Indonesia, dan tidak 
usah diulang-ulang di sini.  
 
Akan tetapi, walaupun langkah-langkah perjalanan Ba'asyir melalui sistem peradilan cukup jelas, namun masih banyak 
yang suram; masih banyak dugaan dan isu yang menggatal-gatal tentang sosok ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Apa 
ajarannya tentang jihad, kekerasan, politik, dan teror? Apa hubungannya dengan Hambali? dengan organisasi atau 
gerakan yang dinamakan Jamaah Islamiyah? Apakah dia terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam 
rangkaian kejahatan dan kekerasan politik yang menimpa Indonesia selama tahun 2000-an, dari Atrium Senen ke 
Legian dan sampai Hotel J.W. Marriott Jakarta. Apakah dia penipu dalam sangkalannya tentang Jamaah Islamiyah? 
Apakah dia sendiri yang tertertipu? Apakah mungkin dia diperkedokkan oleh oknum lain? Kalau iya, siapa itu, dan 



tujuannya apa? Mengapa saksi-saksi yang ditahan oleh pemerintah lain -Singapura, Malaysia, Amerika Serikat- secara 
nyata menyalahkan Ba'asyir sedang saksi dalam tahanan Indonesia tidak? Dan apa sebabnya begitu banyak pemerintah 
asing secara terang-terangan mengecam peradilan Indonesia dan berusaha mencampuri politik internnya berkaitan 
dengan kasus Ba'asyir?  
 
Menjawab pertanyaan tersebut tidaklah gampang. Dunia dalam masa peperangan ini sarat dengan propaganda dan 
kepalsuan yang kusut masai. Tuntutan dan tuduhan beterbangan bagaikan badai pusing. Membedakan antara yang 
benar, yang keliru, yang sesat, dan yang sengaja menyesatkan sangat susah di tengah-tengah pusaran berbagai 
kepentingan dan keterangan yang saling berlawanan. Sangat susah memang; namun tidak mustahil total. 
 
Buku ini, yang disusun dengan saksama oleh Irfan S. Awwas (sesama pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia dengan 
Ba'asyir, dan teman seperjuangan sejak 30 tahun silam), boleh menjadi salah satu sumber andalan untuk menguraikan 
satu dua helai kebenaran dari kekusutan yang menyangkut diri Ba'asyir.  
 
Seperti telah sering dilakukan dalam terbitannya sebelumnya, di sini Irfan menyediakan sejumlah data dalam bentuk 
(setengah) mentah supaya pembaca dapat membaca, mempertimbangkan, dan mengambil kesimpulan sendiri. 
Walaupun fakta tidak selalu disajikan "tanpa opini atau analisis politik", sebagaimana dijanjikan dalam "Catatan 
Editor", namun hasilnya betul-betul berfaedah. Di dalamnya, Irfan menyunting dan mengambil inti dokumen-dokumen 
pokok dari perkara Ba'asyir, termasuk Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Tim Pembela Abu Bakar 
Ba'asyir, serta pleidooi Ba'asyir sendiri di depan Majelis Hakim. Berdasarkan dokumen tersebut, Irfan menghasilkan 
sebuah risalah persidangan yang berisikan segala dakwaan, tanggapan dan pembelaan atas masing-masing dakwaan, 
berikut keterangan saksi-saksi tentang masalah-masalah pokok, seperti keberadaan Jamaah Islamiyah, Ba'asyir sebagai 
amir JI, pembai'atan yang konon dilakukan oleh Ba'asyir, penyusunan buku Pupji, dan lain-lain sebagainya. Melalui 
data-data yang mentah ini, pembaca dapat mengetahui sendiri seluk beluk perjalanan persidangan: tuduhan, pembelaan, 
kesaksian, dan putusan.  
 
Singkat kata, buku ini sangat bermanfaat dalam upaya memahami proses penyidangan Abu Bakar Ba'asyir selama 
tahun 2003 dan sikap Ba'asyir dalam membela diri. Pertanyaan lain mengenai Ustadz Abu, mengenai Jamaah 
Islamiyah, mengenai kekerasan politik di Indonesia yang menyandang busana keagamaan, dan mengenai pengaruh dan 
keberadaan pihak asing (baik pengikut al-Qa'idah maupun aparat sekuriti Amerika Serikat) tidak -dan tidak mungkin- 
terjawab oleh dokumen persidangan Ba'asyir. Untuk benang-benang yang masih kusut mengusut itu, penguraian 
terpaksa kita tunggu-tunggu.  

 
 
Auckland, New Zealand 
20 April 2004 
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MELAWAN INTERVENSI AMERIKA  



Oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
 

Sekali lagi, pemerintah Amerika menampakkan arogansinya terhadap bangsa lain dengan 
memaksakan kehendaknya kepada pemerintah Indonesia. Kekecewaan pemerintah Amerika dan 
sekutunya terhadap putusan MA yang menolak tuduhan makar pada kasus yang saya alami adalah 
jelas-jelas merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia yang berdaulat. 
Kekecewaan mereka tidak berhenti sampai di sana, Amerika telah berusaha memfitnah dan 
berusaha melibatkan saya dengan tindakan terorisme, terutama sebagai tersangka pelaku bom 
Bali. Konon mereka memiliki bukti-bukti yang akan mengaitkan saya berdasarkan pengakuan 
Hambali yang telah mereka penjarakan. Namun celakanya, polisi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru 
terpengaruh dan akan memeriksa saya kembali pada kasus yang pernah dituduhkan kepada saya terdahulu, meskipun 
tidak dapat dibuktikan oleh lembaga pengadilan. 
 
Untuk memaksakan kehendaknya, pemerintah Amerika juga telah membujuk dan menekan para pemimpin bangsa 
Indonesia, baik dari kalangan pemerintah maupun organisasi massa Islam. Seperti yang dilakukan Duta Besar AS untuk 
Indonesia Ralph L. Boyce terhadap Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Ahmad Syafii Maarif. Sebagaimana ditulis Pak 
Syafii pada sebuah koran nasional, Boyce atas perintah Gedung Putih pada 28 Maret lalu telah mendatanginya di kantor 
PP Muhammadiyah dan meminta pimpinan ormas Islam terbesar ini untuk membujuk para pejabat Indonesia seperti 
Ketua MA dan Kapolri agar tetap menahan saya. Namun dengan sikap ksatria dan tegas Pak Syafii menolak permintaan 
gila itu dengan alasan MA telah membebaskan saya setelah menjalani hukuman panjang dan sebagai WNI, beliau wajib 
menghormati keputusan tersebut dan pihak asing tidak patut mencampuri keputusan peradilan di negara lain. 
 
Tradisi Amerika 
Tindakan arogan pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Bush terhadap para aktivis dakwah seperti saya, tidak 
lain merupakan cerminan mereka yang anti pada perkembangan Islam dan umatnya. Mereka telah dijadikan alat 
musuh-musuh Islam dengan membunuh orang lemah, wanita, dan anak-anak, serta menghancurkan peradaban yang 
telah dibangun susah payah, khususnya di dunia Islam. Tindakan mereka di Palestina, Afghanistan, Somalia, Sudan, 
dan Irak adalah contoh nyata bagaimana jahatnya kebijakan Amerika terhadap kemanusiaan. Para pejuang Palestina 
yang mempertahankan tanah airnya dari agresor Israel justru dianggap teroris. Sementara Israel yang nyata-nyata 
teroris dan penjajah justru mereka bela, bahkan diberi bantuan melimpah ruah untuk membunuhi rakyat Palestina yang 
tak berdosa dan para pemimpinnya serta meruntuhkan rumah tinggal mereka. 
 
Jika kita kembali melihat sejarah, maka jelaslah bahwa Amerika memang memiliki tradisi sebagai penjajah dan teroris. 
Mereka telah memerangi dan membunuh dengan kejam suku-suku Indian sebagai pemilik sah benua Amerika.  
 
Maka tidak mengherankan jika sebuah bangsa yang dibangun di atas dasar penjajahan dan terorisme, kini telah 
menjelma menjadi bangsa barbar yang senantiasa ingin menjajah dan meneror bangsa lainnya. Kemajuan dan kekayaan 
yang mereka miliki justru dijadikan sebagai sarana untuk menekan, meneror, serta memerangi bangsa-bangsa kecil dan 
lemah. Dengan kekuatan yang ada padanya, kini kita menyaksikan bagaimana arogannya pemerintah Amerika yang 
telah menjadi seperti polisi yang mengatur dunia sesuai dengan kehendaknya. Mereka akan memerangi pemerintahan 
sah suatu negara yang dianggapnya tidak sesuai dengan kehendaknya. Tindakan arogan Amerika ini jelas akan 
menimbulkan perlawanan dari mereka yang dizalimi, dan keadaan tersebut akan mengantarkan dunia pada benturan 
peradaban antarbangsa dan agama, serta memicu peperangan semesta dan kehancuran global peradaban manusia. Itulah 
sebabnya, kebijakan pemerintah Amerika yang arogan dan berstandar ganda harus dilawan demi kelangsungan 
keamanan dan kedamaian di muka bumi ini. 
 
Tekanan pemerintah Amerika dan sekutunya terhadap pemerintah Indonesia agar tetap menahan serta mengadili 
kembali diri saya karena dituduh sebagai teroris internasional jelas merupakan tindakan arogan mereka yang sok kuasa. 
Tekanan dan tuduhan pemerintah Amerika dan antek-anteknya tersebut merupakan pelecehan terhadap kedaulatan dan 
kemerdekaan NKRI, merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, meremehkan pemerintah yang sah, 
memecah-belah persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa, serta menghina dan memerangi umat Islam bangsa 
Indonesia. Itulah sebabnya mereka harus dilawan sesuai dengan perintah Allah SWT, Rasul-Nya, dan HAM, 
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran: "Janganlah kamu merasa lemah dan meminta damai, padahal kamulah yang 
lebih mulia dan Allah senantiasa bersamamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi balasan perbuatanmu." (Qs. 
Muhammad, 47:35). 
 
Demikian pula, penolakan pemerintah Amerika dan sekutunya terhadap keputusan MA yang merupakan lembaga 
pengadilan tertinggi di Indonesia terhadap diri saya, adalah jelas-jelas merupakan penghinaan atas sistem peradilan 
bangsa Indonesia, sehingga harus disikapi dengan tegas dan berani oleh pemerintah dan para penegak hukum lainnya 
sebagai manifestasi kedaulatan RI. Jika hukum dapat dipermainkan begitu saja oleh mereka yang menganggap dirinya 



berkuasa, maka bangsa Indonesia akan kehilangan harkat dan martabatnya di hadapan dunia internasional. Bangsa yang 
berdaulat tidak akan memberikan jalan kepada bangsa lain untuk mengintervensi hukum mereka dengan alasan apapun.
 
Tekanan dan tuduhan tersebut merupakan kezaliman terhadap diri saya sebagai mubalig yang menyeru pada kebenaran 
dan kedamaian sejati sebagaimana diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, saya akan melawan 
dengan segala kemampuan yang ada, meskipun seorang diri.  
 
Kendatipun kemampuan saya melawan untuk membela diri hanya dengan lisan dan do'a sebagai orang yang dizalimi. 
Karena Allah memerintahkan hamba-Nya untuk membela dirinya, sebagaimana Allah SWT berfirman: "Dan orang-
orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri." (Qs. Asy-Syuro: 39). 
 
Hakikatnya, tuduhan pemerintah Amerika dan sekutunya seperti melibatkan saya pada kasus bom Bali adalah tindakan 
anti-Islam yang mendiskreditkan dan memfitnah umat serta kebohongan besar yang didorong oleh rasa takut mereka 
terhadap kebangkitan Islam yang sedang marak di Indonesia.  
 
Padahal kenyataannya saya adalah salah seorang yang tidak setuju dengan peledakan bom Bali bersama para ulama dan 
umat Islam di Solo sehari setelah kejadian. Jadi, melibatkan saya dengan peristiwa yang tidak saya ketahui dan tidak 
saya setujui sama sekali adalah konspirasi jahat dan kejam yang memiliki tujuan sangat tendensius. Amerika dan 
sekutunya sangat mengetahui keadaan saya yang tidak mungkin mampu merencanakan pengeboman atau 
memerintahkannya, apalagi untuk memiliki dan merakit bom seperti yang meledak di Legian Bali. Apalagi menurut 
para ahli seperti tim investigasi bom Bali MUI yang dipimpin Letjen (purn) ZA Maulani (mantan kepala Bakin), 
ledakan bom tersebut disebabkan oleh sejenis nuklir yang hanya dimiliki oleh negara-negara tertentu seperti Amerika 
dan Israel yang peredarannya sangat terbatas dan ketat. 
 
Amerika dan sekutunya berusaha melibatkan saya dengan terorisme internasional ataupun bom Bali, tidak lain karena 
mereka sangat takut pada munculnya kesadaran dan kebangkitan kaum muslimin melalui kegiatan dakwah saya di 
masyarakat untuk menegakkan syariat Islam dan menerangkan hakikat Islam yang lurus. Dakwah saya tersebut 
dianggap telah menjadi penghalang besar bagi musuh-musuh Allah untuk menjalankan misi sesatnya menggembosi dan 
mengobok-obok ajaran dan syariat Islam di Indonesia. Juga dalam rangka membasmi semangat aktivis muslim dalam 
berjuang di jalan Allah dan melemahkan umat Islam Indonesia agar bangsa ini mudah dikuasai dan dijajah kembali. 
 
Hadirkan Hambali di Indonesia 
Informasi intelijen yang diserahkan pemerintah Amerika kepada pihak-pihak berwenang di Indonesia merupakan berita 
bohong yang direkayasa untuk mendiskreditkan bangsa Indonesia dan sengaja untuk meneror umat Islam, khususnya 
mubaligh yang berjuang menegakkan kebenaran. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali harus menolaknya, apalagi 
informasi sesat itu mau dijadikan dasar untuk menangkap dan memenjarakan orang-orang yang berjuang menegakkan 
syariat Islam. Nama Hambali yang disebut-sebut sebagai sumber tuduhan dan fitnah yang ditimpakan kepada saya 
harus didatangkan ke Indonesia untuk dicek kebenaran dan keabsahan beritanya. Kalau pemerintah Amerika tidak mau 
menghadirkan Hambali ke Indonesia dan diperiksa dengan prosedur yang benar, maka itu membuktikan bahwa berkas 
yang dikirim adalah rekayasa yang disengaja sebagai sarana untuk meneror diri saya dan umat Islam Indonesia. Maka 
tidak diragukan lagi, semua rekayasa jahat Amerika dan sekutunya bertujuan untuk menghancurkan Islam dan umatnya 
di dunia ini. Benarlah firman Allah SWT: "…mereka senantiasa memerangi kamu untuk memurtadkan kamu, 
bila mereka ada kemampuan…" (Qs. Al-Baqarah, 2:217). 
 
Pemerintah AS di bawah Presiden Bush yang paranoid dan jahat telah menjadikan isu terorisme sebagai bahan 
kampanyenya untuk membela diri atas kelemahan dan kegagalan pemerintahannya. Kegagalannya menangkap Usamah 
bin Ladin, walaupun sudah mengerahkan pasukan terbaik dan dana besar-besaran telah menimbulkan frustrasi yang 
meluas di kalangan pemerintahannya. Maka untuk mengambil hati rakyat Amerika yang menolak kepemimpinannya 
karena banyak merugikan bangsanya, Bush telah menciptakan kebohongan dan fitnah besar kepada umat Islam. 
Mereka telah menciptakan simbol-simbol terorisme internasional seperti yang menimpa diri saya. Padahal 
kenyataannya adalah untuk mengelabui rakyat Amerika yang telah membiayai pemerintahnya, namun disalahgunakan 
untuk menjalankan kejahatan kemanusiaan dengan membunuh sesama manusia dan menghancurkan peradaban dunia. 
 
Musuh Allah pemerintah Amerika memang takabur. Karunia Allah yang diberikan kepada mereka berupa harta yang 
melimpah dan kemajuan teknologi yang tinggi bukannya disyukuri untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan pada 
umat manusia, melainkan mereka gunakan untuk menindas umat manusia terutama umat Islam dan untuk 
melumpuhkan serta menghancurkan Islam dengan kedok memerangi teroris. Insya Allah azab-Nya akan segera 
menimpa AS dan sekutunya, kecuali mereka bertobat.  
 
"Maka janganlah harta dan anak-anak mereka menarik hati kalian. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan 
memberi harta dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang 



nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir." (Qs. At-Taubah, 9:55). 
 
Janganlah pemerintah Amerika dan sekutunya mengira bahwa Allah melimpahkan harta dan teknologi tinggi itu kepada 
mereka berarti Allah melindungi mereka. Bahkan Allah sengaja menangguhkan, sehingga jika mereka tidak bertobat 
dan makin membabi-buta, maka azab Allah pasti menimpa mereka dengan tiba-tiba.  
 
"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami-pun membukakan 
semua pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan 
itu, maka Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, lalu mereka terdiam dan putus asa." (Qs. Al-An'am, 6:44). 
 
Jika bangsa Amerika dan sekutunya tidak segera sadar dengan tindakan jahat para pemimpin mereka yang beruat 
kerusakan dengan nikmat yang Allah berikan, maka tunggulah kehancuran mereka dengan penuh penderitaan dan 
kehinaan. Wahai bangsa Amerika dans ekutunya, segeralah menyadari kesalahan kalian dan bertobatlah kepada Allah 
sebelum azab yang maha dahsyat menjumpai kalian! 
 
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan segenap aparatnya, baik TNI, Polri dan para penegak hukum lainnya jangan 
sampai terpedaya dengan manuver politik keji pemerintah Amerika dan fitnah yang ditujukan kepada umat Islam, 
khususnya terhadap diri saya, hanya karena tekanan dan terikat bantuan mereka. Kita harus bersikap ksatria dan berani, 
seperti sikap pemimpin kita, Pak Syafii Maarif, yang walaupun berbeda pendapat dengan saya, tapi beliau 
menunjukkan sikap seorang pemimpin bangsa Indonesia yang bermartabat. Cukuplah fitnahan yang telah menimpa 
saya, jangan terulang kembali akibat terlalu percaya kepada mereka yang memiliki agenda tersembunyi 
menghancurkan Indonesia. Tindakan adu-domba pemerintah Amerika terhadap sesama bangsa Indonesia akan 
menimbulkan perpecahan NKRI dan akan menimbulkan konflik horizontal yang akan menambah keterpurukan bangsa 
ini. 
 
Sebagai bangsa yang berdaulat, berharkat dan bermartabat, kita harus berani menolak dan melawan segala bentuk 
keinginan jahat mereka dan bersatu-padu membangun bangsa menyelesaikan segala krisis yang tengah melanda dengan 
berpedomankan kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. 
 
Kepada kaum muslimin, terutama para pemimpin umat, baik dalam organisasi sosial maupun politik, saya menyerukan 
agar senantiasa meningkatkan ketaqwaan dan ukhuwah Islamiyah, menggalang persatuan dan menjauhkan perpecahan. 
Marilah kita bersatu pada hal-hal yang kita sepakati dan bertoleransi pada hal-hal yang berbeda, serta membuang jauh 
penyakit egoisme pribadi dan kelompok. Bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim sangat membutuhkan perjuangan 
kita untuk mengantarkan mereka menuju keadilan, kesejahteraan, kedamaian serta kemajuan berdasarkan syariat Islam. 
Marilah kita bersama-sama membangun kekuatan umat menjadikan Indonesia sebagai bangsa an negara yang diridhoi 
Allah SWT. Ya Allah saksikanlah. 
 
Ya Allah Tuhan kami, janganlah jadikan pemimpin kami dari mereka yang tidak takut kepada-Mu dan tidak 
menyayangi kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberi pemerintah Amerika dan sekutunya harta kekayaan, 
teknologi, kemajuan dan persenjataan yang kuat, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu yang lurus. 
Berilah mereka petunjuk, tetapi jika Engkau tidak berkenan karena kehendak-Mu yang adil dan bijaksana, maka 
azablah mereka dengan siksa-Mu yang telah Engkau janjikan, karena mereka tidak akan sadar dan beriman kepada-Mu 
sehingga mereka menyaksikan siksa pedih-Mu dengan mata mereka. Ya Allah Yang Maha Perkasa, kabulkanlah do'a 
hamba-Mu yang lemah dan hina ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Terimalah tobat 
kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima tobat dan Maha Penyayang. Amin.  

 
 
Rutan Salemba, 15 April 2004 

Ucapan Terimakasih  
TERBITNYA buku ini hingga sampai ke tangan khalayak pembaca, selain telah menempuh proses perjalanan yang 
cukup panjang, juga telah meminta kontribusi sejumlah sahabat. Untuk itulah, melalui kesempatan ini kami merasa 
perlu menyampaikan ucapan terimakasih. 
 
Pertama, tentu saja kepada ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang setelah melalui upaya yang cukup alot, akhirnya kami 
berhasil meyakinkan beliau akan pentingnya buku ini. Beliau yang pada mulanya menolak, namun setelah kami 
yakinkan bahwa buku ini sangat penting karena merupakan dokumentasi atas sepenggal sejarah bangsa yang telah 
dihinakan oleh kekuatan asing. Dengan adanya dokumentasi ini, semoga saja dapat membuka kesadaran generasi muda 
untuk kelak tidak mengulang kesalahan para seniornya. 
 
Kedua, Kepada Tim Pembela Hukum Abu Bakar Ba'asyir, yang telah memberikan kontribusi terbesar berupa dokumen 



tertulis yang menjadi bahan baku utama buku ini. 
 
Ketiga, akhi fillah Drs. Fauzan Al-Anshori, MM (Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia) yang 
telah turut memberikan sumbangan berbagai informasi dan data yang diperlukan terutama untuk bagian Catatan Editor.
 
Keempat, Sidney Jones, Direktur ICG untuk Indonesia, yang meski tidak bersedia menuliskan Kata Pengantar bagi 
buku ini, namun telah merekomendasikan Dr. Tim Behrend sebagai sosok yang tepat untuk menulis Kata Pengantar. 
Kepada Sidney Jones, telah kami kirimkan naskah lengkap calon buku "Pengadilan Teroris" namun setelah beliau 
membacanya, agaknya dia tidak bersedia menuliskan Kata Pengantar, sebagaimana disampaikannya melalui e-mail 
(yang dikirimkan pada Tue, April 13, 2004 12:43 pm) sebagai berikut: 
"Terimakasih atas naskah buku. Maaf tidak bisa kasih kata pengantar, karena jelas pendekatan kami tidak cocok 
dengan tema buku tersebut. Saya menghormati pandangan anda walaupun kita akan tetap berbeda pendapat dan 
tafsiran fakta. Salam, Sidney." 
 
Padahal, yang kami harapkan dari Sidney Jones, adalah Kata Pengantar yang tidak harus 
memihak. Sebuah komentar yang meskipun itu bertentangan dengan "tema" buku ini, tetap 
merupakan sesuatu yang berharga bagi kami, karena koemntar seperti itu akan memberikan nilai 
objektif atas buku ini. 
 
Alasan utama meminta pengantar Sidney Jones, karena ICG adalah lembaga pertama yang 
mengekspos tentag organisasi Jama'ah Islamiyah serta Jaringan Ngruki, sebelum kasus Ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir digelar di sidang pengadilan. Maka kami ingin tahu bagaimana persepsinya 
terhadap kasus teroris ini, setelah ternyata pengadilan membebaskan Ustadz Ba'asyir dari tuduhan 
makar dan teroris. Ketidaksediaan memenuhi undangan editor untuk sekadar memberikan 
klarifikasi fakta dan data kemudian menuangkannya melalui Kata Pengantar buku ini, kian membersitkan sebuah 
kekhawatiran: jangan-jangan Sidney Jones dan lembaga ICG yang dimpimpinnya adalah bagian dari jaringan 
konspirasi dan matarantai intelijen asing yang beroperasi di Indonesia? 
 
Dan terakhir, secara khusus, ucapan terimakasih saya tujukan kepada Dr. Timothy Earl Behrend, yang secara 
sukarela bersedia menuliskan Kata Pengantar yang cukup lugas dan menyentuh atas buku ini. Sebagai pengamat politik 
Islam dan lector senior di Universitas Auckland, New Zealand, beliau sangat antuasias menerima permintaan editor 
untuk menuliskan Kata Pengantar, sebagaimana dituliskannya pada e-mail (Monday, April 12, 2004 7:09 PM), sebagai 
berikut: 
 
Yang terhormat Saudara Irfan Awwas, 
Terima kasih atas surat saudara tertanggal 10 April 2004, serta undangan untuk menyumbangkan sepatah kata 
pengantar untuk buku "Pengadilan Teroris". Secara prinsip saya bersedia menyiapkan tulisan dimaksud. Sangat 
pentinglah, bahwa dokumen mentah yang riil berada di tangan masyarakat, dan saya sangat senang ikut nyumbang 
dalam rencana Wihdah Press (memang Wihdah yang bakal menerbitkannya?) untuk memperkaya keberadaan sumber-
sumber informasi tentang kasus Ustadz Abu Bakar.  
 
Namun, saya merasa sangat penting juga untuk menjaga kenetralan saya sebagai sarjana pemantau, jangan sampai 
dinilai memihak secara pribadi. Dan memang ada aspek dari ajaran Ustadz Abu yang tidak saya setujui. Kenetralan 
viewpoint tersebut niscaya bakal nyata dalam tulisan saya, dan kenetralan itu pun, perlu Wihdah hormati, seandainya 
saya jadi menulis kata pengantar. Kesan saya, saudara Irfan dan orang MMI tidak akan keberatan dengan 'tuntutan' 
saya ini. 
 
Saya sudah memiliki beberapa dokumen dari berkas Ustadz Abu dalam bentuk fotocopy, tetapi demi kelengkapan, saya 
minta agar teks buku Pengadilan Teroris dikirim kepada saya sebagai file-file lampiran. Selain demi kelengkapan, saya 
juga merasa perlu mengetahui dengan persis seluruh isi buku sebelum menulis pengantar. 
 
Bersama-sama Kata Pengantar ini, dengan rendah hati Behrend menawarkan jasa baiknya: "Dalam file yang dikirim 
kepada saya tempo hari, saya menemukan beberapa kesalahan -sebagian salah ketik, sebagaian kesalahan dalam 
pemakaian bahasa Inggris. Kalau mau, saya bisa mengirim daftar ralat tersebut. Saya menunggu berita Pak Irfan 
sebelum menyertakannya." 
 
Selain itu, Guru Besar yang rendah hati ini, menitipkan pertanyaan yang saya yakin menjadi pertanyaan selruh rakyat 
Indonesia. Dia mengatakan: "Saya baca-baca di banyak koran bahwa Ustadz Abu akan ditahan terus, untuk 
pemeriksaan baru. Apakah itu betul? Pada saat Spanyol dan beberapa negara lain mulai berani menolak tekanan 
Amerika, mengapa Indonesia justru mau takluk? 
 
Mengingat waktunya yang mendesak, buku ini segera naik cetak, saya terpaksa kurang sabar menerima tawaran luar 



biasa ini. Tetapi saya telah berusaha meminimalkan kesalahan yang dimaksud. Tentu saja, saya tidak akan "intervensi" 
atas netralitas Tuan Behrend, bukan saja hal itu kurang bijaksana dan tidak perlu, tetapi faktor utamanya adalah 
keinginan menjaga obyektifitas serta dorongan yang kuat untuk mengetahui bagaimana pandangan para ilmuan serta 
pengamat politik luar negeri mengenai kasus yang sarat rekayasa ini. 
 
Akhirnya, untuk semuanya, terutama sahabat-sahabat yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu per satu, saya 
menyampaikan Jazakumullah, atas segala bantuan dan simpatinya sehingga buku ini dapat terwujud seperti adanya 
sekarang.  

Muqaddimah : DISKRIMINASI MELUMPUHKAN HUKUM DAN KEADILAN  
BERAWAL dari pemberitaan majalah yang terbit di Amerika Serikat, yaitu majalah Time edisi 23 September 2002. 
Majalah itu telah menobatkan ustadz Abu Bakar Ba'asyir seolah-olah sebagai teroris yang terlibat dalam jaringan Al-
Qaidah yang membahayakan kepentingan Amerika Serikat. Majalah itu pula yang melansir berita, seolah-olah ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir merestui dan mengizinkan pemboman masjid Istiqlal (Jakarta) serta merencanakan pembunuhan 
terhadap Megawati (kala itu masih Wakil Presiden). 
 
Munculnya dugaan itu, kabarnya berasal dari bocoran hasil interogasi badan intelijen AS, 
CIA, terhadap seorang yang masih merupakan sosok yang penuh misteri yang oleh penyidik 
kepolisian diberi nama Omar Al Faruq yang sampai saat ini baik kewarganegaraannya 
maupun keberadaannya masih gelap atau tidak jelas. 
 
Majalah Time dalam edisinya tersebut antara lain menulis sebagai berikut: "Laporan CIA 
menyatakan bahwa Abu Bakar Ba'asyir, 64 tahun, yang dituduh sebagai pemimpin spiritual 
JI memerintahkan Faruq untuk menggunakan perangkat dan sumber daya JI untuk melaksanakan pengeboman-
pengeboman kedutaan besar AS…" 
 
Selanjutnya, masih menurut majalah Time: "Al Faruq mengatakan Ba'asyir juga menjadi otak di belakang pengeboman 
masjid terbesar di Jakarta pada tahun 1999… Ba'asyir diinginkan oleh pemerintah Singapura atas tuduhan peranannya 
sebagai perancang serangan Al-Qaeda yang gagal bulan Desember yang lalu untuk mengebom target-target Amerika di 
sana…" 
 
Berawal dari pemberitaan itulah kemudian dengan gencar dan sistematis dibangun satu opini sedemikian rupa, 
sehingga sosok ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai guru agama yang sederhana, santun, dengan pembawaannya yang 
jauh dari kekerasan, telah hancur nama baik dan kehormatannya oleh pemberitaan gencar mass media yang melansir 
berita-berita yang bersumber dari aparat kepolisian, sejak dari Kepala Polri hingga para penyidik yang terlibat dalam 
pemeriksaan perkara ini, seolah-olah beliau adalah "monster" yang sangat berbahaya karena telah menyuruh, merestui 
atau setidak-tidaknya menyetujui adanya berbagai aksi kekerasan dan pemboman di sejumlah tempat di tanah air, baik 
yang menimpa gereja-gereja pada malam Natal 2000, dan tuduhan yang paling menyeramkan adalah merencanakan 
pembunuhan terhadap Wakil Presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputri. 
 
Aparat Kepolisian RI terkesan telah menelan mentah-mentah apa yang dilansir oleh pers Amerika Serikat itu, bahkan 
Mabes Polri menjadikan keterangan Omar Al Faruq yang dimuat majalah Time sebagai entry point untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap ustadz Abu Bakar Ba'asyir. 
 
Bersumber dari berita majalah Time tersebut, sekitar tiga minggu dari pemberitaan itu Mabes Polri mengirim Tim 
Investigasi yang dipimpin Brigjen (Pol.) Aryanto Sutadi, dan menemui Al Faruq di Amerika Serikat (Kompas, 18 
Oktober 2002). Dalam interogasi terhadap Umar Al Faruq, Aryanto Sutadi mengatakan bahwa Umar Al Faruq 
membenarkan sebagian besar isi berita majalah Time yang bikin heboh itu. 
 
Selang tiga hari dari kepulangan Tim Investigasi Mabes Polri, atau tepatnya pada hari Sabtu, 19 Oktober 2002, ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir diminta datang ke Mabes Polri untuk diperiksa sebagai Tersangka berkaitan dengan keterangan 
yang diberikan Umar Al Faruq (Kompas, 18 Oktober 2002). 
 
Umar Al Faruq ini telah menjadi episode tersendiri dalam pemberitaan di berbagai media cetak maupun elektronik, 
mengingat banyaknya kejanggalan yang mewarnai pemeriksaan terhadap dirinya yang terungkap dalam persidangan 
Praperadilan dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai Pemohon dan Kepala Polri sebagai Termohon, di antaranya 
berita-berita yang sangat menonjol adalah: 
 
Pertama, jawaban Omar Al Faruq hanya berupa "YES" dan "NO" saja, sama sekali tidak ada uraian jawaban. Kedua, 
tempat pemeriksaan yang tercantum dalam BAP adalah di Kabul (Afghanistan), tapi Aryanto Sutadi --seperti telah 
diulas di atas-- menyebutkan pemeriksaan dilakukan di Amerika Serikat. 
 



Sekalipun demikian, Kapolri di hadapan banyak wartawan masih tetap menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
Al Faruq "sudah bisa dijadikan bukti di pengadilan" (Koran Tempo, 4 November 2002). 
 
Kenyataan yang sangat mengherankan, Umar Al Faruq yang merupakan entry point dimulainya pemeriksaan terhadap 
diri ustadz Abu Bakar Ba'asyir ternyata tidak dicantumkan sebagai saksi dalam berkas perkara dan oleh karena itu 
dirinya tidak akan diajukan di persidangan, dan BAP yang pernah dilakukan atas dirinya tidak akan dibacakan di 
persidangan. 
Padahal, demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggung jawaban publik (public accountability), 
maka sudah seharusnya Penuntut Umum menghadirkan Umar Al Faruq di persidangan, karena yang bersangkutan 
dijadikan sebagai dasar dimulainya penyidikan terhadap ustadz Abu Bakar Ba'asyir, berikut Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) terhadap Umar Al Faruq. 
 
Tidak diajukannya Umar Al Faruq sebagai saksi di pengadilan, semakin membuktikan kepada kita betapa kuatnya 
tekanan Amerika Serikat melalui dinas rahasianya (CIA) dan "konco-konconya" antara lain Singapura dan Australia di 
belakang proses penangkapan dan rekayasa tuduhan terhadap diri ustadz Abu Bakar Ba'asyir. 
 
Salah satu bukti lain dari rekayasa tersebut adalah pengakuan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil bahwa pejabat 
Badan Intelijen Negara (BIN) bertemu dengan dinas rahasia AS, CIA, sebelum penangkapan ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir, meskipun menurutnya pertemuan itu hanya membicarakan kerja sama intelijen, bukan soal penangkapan. 
(Media Indonesia, 30 Oktober 2002). 
 
Sebagai satu-satunya negara adikuasa di dunia saat ini, AS terlalu sering kita dengar ikut campur dalam urusan dalam 
negeri negara lain, termasuk tindakan berdarahnya baru-baru ini ketika menginvasi negara Irak dengan kekuatan 
militernya tanpa perlawanan berarti dari negara lemah itu, sekalipun serangan tersebut tidak didukung DK PBB dan 
menyalahi Hukum Internasional serta Piagam PBB. 
 
Kembali pada oknum bernama Omar Al Faruq yang kabar beritanya melakukan kerja sama dengan ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir dalam melakukan serangkaian kejahatan di Indonesia itu, ternyata oleh pejabat Republik ini bukannya 
ditangkap, ditahan dan diadili di Indonesia, tetapi justru diserahkan kepada badan intelijen AS yaitu CIA yang 
selanjutnya dengan enteng membawanya pergi entah kemana. 
 
Sepertinya oknum yang penuh misteri ini muncul hanya untuk "ditugaskan" menjerat ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
dengan cara mengumbar serangkaian fitnah keji, entah benar keluar dari mulutnya atau mulutnya hanya "dicatut" 
mengumbar fitnah keji itu. Sungguh tidak bisa dimengerti, kita tidak mengadili orang yang disangka melakukan 
kejahatan di negara kita, tetapi malahan dilepaskan kepada negara lain dalam hal ini Amerika Serikat. 
 
"Keterangan" Omar Al Faruq itu oleh penyidik dijadikan bukti permulaan yang kemudian menjadi dasar menetapkan 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai tersangka untuk kemudian ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Tuduhan yang 
dipublikasikan secara luas itu, antara lain menyebutkan ustadz Abu Bakar Ba'asyir terlibat dalam pengeboman di 
sejumlah tempat di malam natal tahun 2000 dan lain-lain serta merencanakan pembunuhan terhadap Megawati. 
 
Kedua tuduhan tadi oleh penyidik diformulasikan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 48 UU No. 9 tahun 1992, pasal 1 ayat 1 (1) UU Drt.12 tahun 1951 jo 55 dan 56 KUHP, pasal 216 KUHP, pasal 
104 KUHP, 110 KUHP, 170 KUHP, 187 ter 188 dan 406 KUHP jo 55 dan 56 KUHP. Pasal-pasal ini pula yang 
dipergunakan oleh penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan sejak dari penangkapan, penahanan, perpanjangan 
penahanan, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, dan lain-lainnya. 
 
Yang menjadi pertanyaan adalah, "bukti permulaan yang cukup" serupa apakah yang telah dilakukan oleh ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir sehingga penyidik merasa beralasan untuk menuduh, menangkap dan kemudian menahan beliau? 
Mengikuti logika hukum dari pasal-pasal yang disangkakan di atas, seharusnya "bukti permulaan yang cukup" tersebut 
berupa: menyuruh atau menganjurkan orang mempersiapkan bahan-bahan peledak dengan tujuan untuk meledakkan 
tempat-tempat tertentu dan atau mempersiapkan rencana sedemikian rupa untuk melakukan pembunuhan terhadap 
Presiden Megawati Soekarnoputri. 
 
Berkas Perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan, beberapa kali oleh pihak Kejaksaan telah 
dikembalikan, tentunya dengan permintaan untuk disempurnakan dan atau dilengkapi. Mampukah penyidik 
menghadirkan alat-alat bukti untuk mendukung sangkaannya bahwa benar ustadz Abu Bakar Ba'asyir cukup terbukti 
telah melakukan tindak pidana yang disangkakan? Pertanyaan selanjutnya, mampukah Jaksa Penuntut Umum membuat 
surat dakwaan berdasar berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut? 
 
Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa Kejaksaan sebagai institusi yang harus mempersiapkan dakwaan dan 
nantinya harus mampu mempertahankan dakwaannya di persidangan berdasar berkas perkara yang dibuat penyidik, 



ternyata tidak sanggup untuk mendasarkan dakwaannya berdasar pasal-pasal yang disangkakan penyidik kepolisian 
seperti telah kami uraikan di atas. 
 
Apa yang kemudian terjadi? Sungguh aneh, sangkaan bahwa terdakwa telah melakukan dan atau menyuruh orang 
untuk melakukan peledakan dan rencana pembunuhan terhadap Megawati yang diformulasikan oleh Penyidik sebagai 
tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Drt. No.12 tahun 1951 (tentang bahan peledak) dan pasal 104 KUHP 
(tentang rencana pembunuhan terhadap Presiden/Wakil Presiden) kemudian "lenyap menguap" entah kemana, padahal 
sangkaan ini telah terlanjur terpublikasi secara luas dan membentuk opini sampai ke manca negara. 
 
Istilah apa yang paling tepat untuk mengatakan bahwa telah terjadi kesengajaan melakukan persangkaan yang tidak 
benar kepada sesesorang, apalagi kepada seorang Ustadz yang sangat dihormati? 
 
Kata yang paling tepat menurut kami adalah fitnah. Tegasnya, ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah difitnah melakukan 
perbuatan yang oleh penuduhnya sendiri ternyata tidak mampu dibuktikan. Dan fitnah, menurut logika Al-Qur'an 
adalah, "Alfitnatu assyaddu minal qatli", bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. 
 
Padahal dengan dakwaan yang tidak bisa dibuktikan itu, ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh ini terlanjur 
ditangkap dan ditahan selama 120 (seratus dua puluh) hari. Dan yang paling memprihatinkan bagi kita adalah bahwa 
kedua sangkaan yang tidak dapat dibuktikan tadi, dengan enteng kemudian dirobah dan diganti dengan pasal lain, yaitu 
pasal 107 KUHP ayat (1) dan (2) sebagaimana yang telah kita dengar pada saat Penuntut Umum membacakan Surat 
Dakwaan. 
 
Setiap orang, bahkan yang tidak mengerti liku-liku hukum pun pasti mengetahui, bahwa terdapat perbedaan yang 
sangat substantif antara perbuatan "makar" untuk membunuh Presiden/Wakil Presiden dengan perbuatan "makar" untuk 
menggulingan pemerintahan yang sah. Atas dasar itulah kita memahami mengapa KUHP membedakan atau 
memisahkan kedua perbuatan itu ke dalam pasal-pasal tersendiri, meskipun kedua perbuatan itu sama-sama disebut 
"makar". 
Dengan rasa pedih, di hadapan kenyataan ini, kita hanya bisa berkata, sekiranya tindakan semacam ini ditolelir maka 
sungguh menyedihkan nasib para pencari keadilan nantinya karena dengan enteng dan gampang dapat dipermainkan 
oleh aparat penegak hukum dengan mengatas namakan hukum. 
 
Perubahan Pasal Tuduhan Bermotif Politik 
Mengenai perobahan pasal tuduhan tersebut, harian Jawa Pos yang terbit tanggal 3 Maret 2003 dalam tajuknya berjudul 
"Janggal, dakwaan baru Ba'asyir" antara lain menulis: 
"Berkas perkara pimpinan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba'asyir akhirnya diserahkan pihak 
kepolislan kepada kejaksaan. Ini merupakan ending dari penyidikan yang berjalan lima bulan sejak dia ditangkap pada 
Oktober 2002 dengan tuduhan terlibat pengeboman sejumlah tempat dan tuduhan rencana pembunuhan terhadap 
Presiden Megawati. 
Anehnya, ketika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu diserahkan polisi Jumat lalu, dakwaan terhadap Ba'asyir berubah. 
Dia tidak lagi didakwa melakukan pengeboman dan rencana pembunuhan terhadap Presiden Megawati, tetapi didakwa 
makar. 
 
Siapapun yang melek hukum akan mengatakan aneh bin janggal terjadinya perubahan dakwaan itu. Di mana pun kalau 
penyidikan polisi gagal atau tak cukup menemukan bukti untuk memperkuat dakwaan terhadap tersangka, maka yang 
bersangkutan harus dilepas. Bukan dakwaan diubah begitu saja. Sekalipun penyidik menemukan bukti atas dugaan 
perbuatan lain melawan hukum diluar dakwaan semula. 
 
Selama ini yang senantiasa terjadi dalam proses hukum adalah jika terdakwa tidak cukup didukung bukti awal yang 
kuat, yang bersangkutan harus dilepas demi hukum. Perkara kemudian penyidik menemukan fakta tentang perbuatan 
lain melawan hukum yang mengakibatkan orang yang sama harus ditangkap, itu soal lain lagi. 
 
Dengan kata lain perubahan dakwaan terhadap Ba'asyir diluar dakwaan semula tidak bisa dipaksakan. Karena itu BAP 
yang berisi dakwaan baru tidaklah sah.  
 
Kalau demikian lantas apa motif penyidik memaksakan dakwaan baru tanpa terlebih dahulu Ba'asyir dilepas, ditangkap 
lagi dan dilakukan penyidikan baru? Orang akan mudah menjawab, motifnya adalah politik. Sejak awal, penangkapan 
Ba'asyir dengan dakwaan terlibat pengeboman dan rencana pembunuhan terhadap Preslden Megawati memang lemah 
di luar tendensi adanya motif politik. 
 
Berbagai saksi dan bukti yang diajukan polisi patut diragukan karena tidak cukup mendukung dakwaan. Bahkan polisi 
hanya berkutat pada keterangan saksi-saksi tanpa disertai bukti yang memadai. Padahal, bukti jauh lebih penting 



daripada keterangan saksi untuk menjerat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. 
 
Lalu dimana letak motif politik itu? Tekanan International. Ba'asyir yang dinyatakan sebagai pimpinan Jamaah 
Islamiyah terlanjur menjadi opini dan agenda politik masyarakat international bahwa yang bersangkutan terlibat aksi-
aksi terorisme. 
Karena itu, penangkapan Ba'asyir menjadi terbalik atau berlawanan dengan proses hukum, yakni ditangkap dulu baru 
dicarikan atau dipaksakan dicari bukti agar yang bersangkutan bisa ditahan. Padahal, seharusnya penangkapan 
seseorang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dicari bukti permulaan yang kuat, setelah itu 
tersangkanya ditangkap". 
 
Harian Republika dalam tajuknya tertanggal 25 Maret 2003 di bawah judul "Tegakan Hukum demi Hukum" antara lain 
mengingatkan: "… bahkan proses penangkapan, penahanan, dan penyidikannya pun telah tercium aroma 'pesanan'… 
Ba'asyir misalnya, ketika ditangkap dan kemudian ditahan pada Oktober 2002, polisi mengenakan tuduhan berencana 
membunuh Presiden Megawati. Namun saat menyerahkannya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tuduhan itu telah 
berubah menjadi rencana makar menggulingkan pemerintahan yang sah dan melanggar keimigrasian." 
 
Tajuk itu ditutup dengan pengharapan yang ditujukan kepada Majelis Hakim, sebagai berikut: "Hukum harus 
ditegakkan demi hukum. Bukan karena pesanan, rekayasa atau tekanan (intervensi), dari manapun datangnya. Kalau 
tidak Indonesia tidak usah dinamakan negara hukum." 
 
Tempo dalam terbitannya tanggal 3 Nopember 2002 menulis: "Kata Direktur Pidana Umum Markas Besar Kepolisian 
RI, Brigjen Aryanto Sutadi, Ba'asyir ditetapkan sebagai tersangka karena diduga pernah berencana membunuh Presiden 
Megawati, bersekongkol melakukan berbagai peledakan -antara lain kasus Bom Natal 2001, tindak perusakan, dan 
pelanggaran keimigrasian, keluar-masuk wilayah RI tanpa dokumen resmi saat dikejar-kejar rezim Soeharto dahulu. 
Tertera dalam surat penahanannya, polisi mendakwa Ba'asyir secara berlapis melalui Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Undang-Undang Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Pasal-pasal Peraturan 
Pemerintah Penggganti Undang-Undang (Perpu) Anti Terorisme belum dicantumkan. Ini bukan cerita karangan, ada 
bukti dan saksi ujar juru bicara Mabes Polri Kombes (Komisaris Besar) Prasetyo. 
 
Tapi bukti yang manakah itu? Sayang, polisi masih bungkam. Yang baru jelas bakal digunakan paling keterangan Umar 
Al-Faruq, warga Kuwait yang diyakini CIA sebagai pemimpin Al-Qaidah Asia Tenggara yang ditangkap di Cijeruk, 
Bogor 5 Juni silam dan diserahkan ke intelejen Amerika Serikat. Faruq sempat membuat dunia terpukau setelah 
dikabarkan majalah Time bersaksi di depan para penyidlk CIA bahwa ia pernah berencana membunuh Megawati dan 
terlibat sejumlah peledakan bom di negeri ini. Dan yang istimewa semua rencana jahat itu, konon, diakuinya dilakukan 
atas setahu dan dengan bantuan Ba'asyir." 
 
Masih banyak keanehan, keganjilan dan ketidaklaziman yang muncul selama proses pemeriksaan perkara ini.  
Begitu bersemangatnya pihak penyidik dalam mengusut kasus ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dapat ditengarai dengan 
adanya usaha pihak Kepolisian yang jauh-jauh hari telah mengurus izin dari Pemerintah Malaysia dan Singapura agar 
nantinya dalam persidangan perkara ustadz Abu Bakar Ba'asyir dapat didengar kesaksian dari mereka-mereka yang saat 
ini berada dalam status tahanan Pemerintah Malaysia dan Singapura, yang menurut Mabes Polri, akan dilakukan 
dengan cara "teleconference' dari tempat tahanan kedua Negara tersebut (Media Indonesia, 25 Januari 2003). 
Kita tentunya sudah sangat memahami bahwa begitu berkas perkara telah dilimpahkan oleh Kepolisian ke Kejaksaan 
dan kemudian diteruskan ke Pengadilan, pihak Kepolisian sudah tidak lagi berwenang mencampuri jalannya proses 
pengadilan, kecuali menjaga keamanan. 
 
Kewenangan untuk menentukan cara pemeriksaan saksi dimuka pengadilan sepenuhnya menjadi wewenang Majelis 
Hakim dengan Kejaksaan sebagai pelaksananya. 
 
Yang lebih menarik lagi adalah ketika kita meneliti daftar calon-calon saksi yang terdapat dalam BAP, dari 42 (empat 
puluh dua) orang saksi yang akan didengar keterangannya dalam persidangan, 21 (dua puluh satu) orang di antaranya 
telah disumpah lebih dahulu. Artinya, jauh-jauh hari pihak penyidik telah bersiap untuk tidak menghadapkan dan atau 
bersiap-siap jika saksi-saksi tersebut dengan alasan apapun berhalangan untuk dihadirkan, sehingga dengan alasan itu, 
keterangan saksi-saksi itu nantinya oleh Penuntut Umum cuma akan dibacakan saja. 
 
Berarti pengadilan akan dipaksa mendengar kesaksian tertulis yang dibacakan, tanpa mempunyai kesempatan untuk 
menggali dan menguji kebenaran dari kesaksian tertulis tersebut dalam persidangan yang terbuka ini, tanpa memberi 
kesempatan kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dan Terdakwa melakukan "cross-
examination" terhadap para saksi yang tidak dihadirkan tersebut. Padahal, ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sekarang 
duduk sebagai terdakwa dihadapan Majelis nasibnya antara lain akan ditentukan berdasar keterangan para saksi itu. 
 
Dalam surat Dakwaan, Penuntut Umum juga menyinggung adanya perbuatan ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang 



dikatakan sebagai menghindar dari pelaksanaan putusan MA RI No. 743/K/Pid/1982 yang telah menghukum Terdakwa 
dengan hukuman 9 tahun penjara. 
 
Apakah tindak pidana yang telah didakwakan terhadap ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam perkara tersebut sehingga 
Penuntut Umum merasa perlu dan merasa berkepentingan untuk mengungkapkan kembali dalam surat dakwaannya? 
Seharusnya Penuntut Umum tidak usah "malu-malu" untuk menyebutkan bahwa dakwaan pokok terhadap ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir dalam perkara tersebut adalah mengenai tindakan yang diancam dengan UU No. 11/PNPS/1963 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Subversi ("UU Subversi"), yang mana telah kita ketahui bersama UU ini kini telah 
dicabut. 
Tapi Penuntut Umum barangkali lupa (atau pura-pura lupa) bahwa Presiden RI yang memiliki hak Prerogatif telah 
memberikan Amnesti kepada ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Hal itu berarti bahwa perbuatan yang dahulu dilakukan ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir yakni menentang kebijakan rezim Orde Baru Era Soeharto sehingga dituntut, diadili dan dihukum 
berdasarkan UU Subversi, sekarang telah dihapuskan dengan diberikan Amnesti dan karena itu pula tidak merupakan 
masalah lagi. Maka oleh karena itu pula amat tidak relevan untuk mengkaitkan perbuatan ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
yang telah diberi Amnesti tersebut dengan perkara sekarang ini. 
 
Perlu dipahami bahwa Amnesti adalah suatu pengampunan umum yang diberikan oleh Kepala Negara kepada satu 
kelompok atau grup orang-orang, khusus dalam perkara-perkara politik. Berbeda dengan pengampunan biasa, Amnesti 
diberikan terhadap tindak pidana (crimes) yang melawan kekuasaan Negara atau pemerintah seperti perkara-perkara 
politik dengan pertimbangan bahwa pemaafan dianggap lebih menguntungkan masyarakat daripada penuntutan 
penghukuman (lihat Blacks Law's Dictionaries, 7th Edition). 
 
Dengan diberikannya Amnesti berarti masalahnya telah selesai. Begitu pula segala perbuatan-perbuatan ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir lainnya seperti perbuatannya melarikan diri ke Malaysia, upayanya untuk masuk kembali lagi ke 
Indonesia tanpa dokumen Imigrasi serta upaya mendapatkan KTP WNI yang baru, kesemuanya itu berhubungan atau 
berkaitan dengan perbuatan ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang telah diberikan Amnesti, sehingga sebagai konsekuensi 
yuridis harus pula dianggap selesai. Apalagi jika diingat bahwa delik atau norma hukum pidana tentang Subversi untuk 
mana ustadz Abu Bakar Ba'asyir dihukum, sudah dihapuskan pula. 
 
Maka menjadi pertanyaan, mengapa dan dengan maksud apa Penuntut Umum masih saja mengungkit-ungkit peristiwa 
tersebut? Apakah Penuntut Umum masih mimpi atau memimpikan kembalinya UU no. 11/PNPS/1963 tentang 
Pemberantasan Kegiatan Subversi agar dapat digunakan lagi untuk membungkam orang-orang yang dianggap 
berseberangan dengan Pemerintah? 
 
Gencarnya Tekanan Internasional 
Di atas sudah diuraikan bahwa perbuatan materiil yang semula dituduhkan oleh pihak Kepolisian, yaitu melakukan 
berbagai peledakan bom di malam Natal 2001 dan merencanakan Pembunuhan terhadap Wakil Presiden Megawati, 
ternyata sekarang telah diubah dengan dakwaan baru yakni melakukan Makar atau menggulingkan pemerintahan yang 
sah. 
Tentu timbul pertanyaan kenapa perlu diubah? Jawabannya hanya satu yakni karena dari hasil penyidikan tidak 
diperoleh bukti yang cukup untuk menuntut ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke muka Pengadilan. Jika demikian halnya, 
mengapa penyidik kepolisian tidak menerbitkan saja Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar "tidak 
terdapat cukup bukti" seperti diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. 
 
Untuk menjawab pertanyaan ini kami perlu mengutip kembali Harian Jawa Post yang sudah disebut di atas: "Lalu, di 
mana letak motif politik itu? Tekanan Internasional. Ba'asyir yang dinyatakan sebagai pimpinan JI terlanjur menjadi 
opini dan agenda politik masyarakat Internasional bahwa yang bersangkutan terlibat aksi-aksi terorisme." 
 
Memang benar, ada tekanan internasional. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sudah terlanjur dianggap oleh opini publik 
internasional sebagai pimpinan Jamaah Islamiyah dan terlibat aksi-aksi teroris. Ini semua adalah produk dari semua 
berita-berita di media massa maupun elektronik yang memuat berbagai peryataan dari para pejabat pemerintah asing 
seperti antara lain Senior Minister Lee Kuan Yew maupun pejabat-pejabat di negara kita sendiri. 
 
Akibatnya, ustadz Abu Bakar Ba'asyir haruslah terus ditahan bahkan dituntut ke muka pengadilan, dan jangan-jangan 
harus pula dihukum demi kepentingan "tekanan Internasional" tersebut. Dan untuk keperluan itulah perlu dicarikan atau 
dicari-cari dakwaan lain sebab tuduhan awal (peledakan bom di malam Natal 2001 dan rencana pembunuhan Wapres 
Megawati) sudah tidak ada buktinya. Dakwaan baru ini adalah "Makar" yaitu suatu perbuatan (delik) yang lebih luas 
perumusannya sehingga tidak perlu membuktikan lagi secara kongkrit dan jelas perbuatan peledakan bom dan rencana 
pembunuhan terhadap Wapres Megawati. 
 
Dengan dakwaan baru Makar yang lebih luas ini maka segala sikap dan perbuatan ustadz Abu Bakar Ba'asyir dapat 



dirangkai-rangkaikan, bahkan juga dirangkaikan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang lain yang sekalipun terlepas, 
namun dikait-kaitkan satu sama lainya seolah-olah merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dinamakan Makar. Hal 
ini tidak ada bedanya seperti tradisi di jaman rezim otoriter dan represif Orde Baru era Soeharto yang mudah sekali 
menuduh dan mendakwa lawan-lawan politiknya dengan dakwaan Subversi. 
 
Cara merumuskan dakwaan Subversi di zaman Orde Baru era Soeharto ini sekarang ternyata dilanjutkan oleh pihak 
Penuntut Umum dengan dakwaan makar terhadap ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dan ini tidak ubahnya seperti suatu cerita 
atau gambar mozaik yang indah di dinding. Dia berkeping-keping, terlepas dan berlain-lainan satu sama lainya. begitu 
juga warnanya berlain-lainan, namun bila ditempel-tempel dan dikaitkan satu sama lainnya sesuai dengan skenario atau 
khayalan (imajinasi) si Pelukis, maka hasilnya adalah suatu gambar mozaik yang indah. Begitulah dakwaan terhadap 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sikap dan tindakannya dahulu sejak 1993 sampai dengan 2001, berarti tidak kurang dari 
delapan 8 (delapan) tahun lamanya, didakwa mendirikan Jamaah Islamiah lalu dikait-kaitkan dengan larinya ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir ke Malaysia pada tahun 1985 (berarti mundur 8 tahun kebelakang, sic) dan banyak lagi perbuatan- 
perbuatan orang lain di dalam maupun di luar negeri seperti pelatihan militer di Filipina, peledakan bom di Batam, 
peledakan bom di malam Natal 2001, Rencana pembunuhan Wapres Megawati, yang dinamakan makar untuk 
menggulingkan pemerintah yang sah. 
 
Cara merumuskan dakwaan yang merangkai-rangkaikan berbagai perbuatan dengan orang-orang yang berbeda-beda 
menjadi satu dakwaan indah bagaikan gambar mozaik itu, yang dahulu menjadi tradisi di zaman Orde Baru era 
Soeharto dan sekarang ternyata masih dilanjutkan oleh pihak Penuntut Umum, menunjukan kepada kita semua bahwa 
mentalitas dan paradigma berfikir rezim Orde Baru era Soeharto masih melekat pada pihak Penyidik maupun Penuntut 
Umum di Negara kita. Bagi mereka yang penting rupanya bukanlah mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan 
berdasarkan hukum sesuai aspirasi kemerdekaan bangsa yang menginginkan tegaknya Negara hukum yang demokratis, 
melainkan menghukum dan mengeliminir lawan-lawan politik atau siapa saja yang dianggap "berbahaya" tidak 
terkecuali ustadz Abu Bakar Ba'asyir, demi pesan sponsor dari atas. 
 
Betapa perkara ini memang amat sangat dipaksakan untuk disidangkan karena tekanan Internasional. Sulit dihilangkan 
kesan bahwa Penuntut Umum berusaha mengalihkan beban berat yang ada di pundaknya kepada Majelis Hakim. 
Pertanyaan yang senantiasa menggoda: Haruskah kita senantiasa tunduk pada tekanan Internasional dan mengorbankan 
kedaulatan Negara kita, mengorbankan pula kedaulatan Hukum dan peradilan kita? Haruskah kita selalu menutup mata 
dan hati nurani kita terhadap tuntutan rasa keadilan yang hidup di masyarakat?  

Bab I : JAKSA SANG PENUDUH  
BERDASARKAN surat dakwaan no. Reg. Perk. P-550/JKTPS/04/2003 tanggal 11 April 2003, dakwaan terhadap 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir meliputi empat hal, sebagai berikut: 
Pertama, primair: "Sebagai pemimpin dan para pengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah." 
(didakwa melanggar pasal 107 ayat 2 KUHP). Subsidair: "Turut serta melakukan tindak pidana makar yang dilakukan 
dengan maksud menggulingkan pemerintah." (didakwa melanggar pasal 107 ayat 1 KUHP). 
 
Kedua, "Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.." (didakwa melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP). 
 
Ketiga, "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat tersebut seoah-olah isinya benar tidak palsu…" (didakwa melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP). 
 
Keempat, primair: "Selaku orang asing berada di wilayah Indonesia secara tidak sah." (didakwa melanggar pasal 53 
Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian). Subsidair: "Masuk wilayah Indonesia tanpa melalui 
pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi." (didakwa melanggar pasal 48 Undang-undang 
nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian). 
 
A. Dakwaan Kesatu Primair 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku Naip (kemudian Amir) Al-Jama'ah Al-Islamiyah, dan Abdullah Sungkar (alm), Jabir 
(alm), Hambali, Zulkarnaen, Abdul Azis alias Imam Samudera, Ali Gufron alias Mukhlas, sekitar tahun 1993-2001 
sejak masih bertempat tinggal di Malaysia hingga kembali ke Ngruki, sebagai pimpinan dan para pengatur makar 
dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, yaitu untuk mewujudkan niat mendirikan Negara Islam Indonesia 
yang menggantikan NKRI yang berdasarkan UUD 1945, terdakwa selaku pemimpin and pengatur telah elakukan 
serangkaian kegiatan yang merupakan permulaan pelaksanaan sebagai berikut: 
 
1. Sekitar tahun 1993 ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan ustadz Abdullah Sungkar (alm) bersama-sama mendirikan 
organisasi yang disebut Jama'atul minal Muslimin (JMM) atau Al-Jama'ah Al-Islamiyah (JI), dimana ustadz Abdullah 
Sungkar (alm) sebagai Pimpinan (Amir) dan ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai Wakil Pimpinan (Naip), yang dalam 



organisasi ini ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku pemimpin dan pengatur bersama-sama dengan ustadz Abdullah 
Sungkar (alm) berniat mendirikan Negara Islam Indonesia menggantikan pemerintahan yang sah dengan menetapkan 
Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah pada tanggal 30 Mei 1996. 
 
- a. Perbuatan tersebut diawali ketika pada tahun 1985 ustadz Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri ke Malaysia dan 
menetap di sana demi menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI no. 743/K/Pid/1982 tanggal 
6 Februari 1985 yang menghukum ustadz Abu Bakar Ba'asyir 9 tahun penjara. 
- b. Setelah berada di Malaysia, ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengganti nama dengan nama Abdus Samad bin Abud dan 
melakukan kegiatan sebagai guru agama atau juru dakwah, antara lain dilaksanakan di Johor Bahru (awal tahun 1989), 
di Banting Kuala Lumpur (bulan Juni 1989), di Taman Saujana Johor (bulan Oktober 1989), di perkumpulan Darul 
Islam di Bahau Negeri Sembilan (tahun 1990), di Pondok Pesantren Lukmanul Hakim di kawasan Ulu Tiram (akhir 
tahun 1994), di rumah Jasmani di Jl. Keris Taman Titiwangsa Johor Bahru (pertengahan 1997). Selain itu ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir juga memberikan ceramah di rumah Khalim di Yishun (bulan Juni 1989 dan awal 1990), di rumah 
Sarman alias Megat di Bukit Batok (tahun 1999 dan 2000) dan di rumah Zainuddin alias Syafik di Bishan Road (awal 
tahun 2000), semuanya di wilayah Singapura. Dalam hal ini ustadz Abu Bakar Ba'asyir menurut dakwaan JPU telah 
memberikan ceramah atau pelajaran kepada Jama'ahnya tentang sejarah Darul Islam, perjuangan Kartosuwiryo, 
perjuangan Kahar Muzakar yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia. Kegiatan ini tidak lain merupakan 
kelanjutan upaya menghimpun kekuatan dengan cara mengumpulkan Jama'ah sebagaimana yang pernah dilakukan 
sekitar tahun 1982, dimana pada akhirnya ustadz Abu Bakar Ba'asyir dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 743 K/Pid/1982 tanggal 6 Februari 1985. 
- c. Menurut dakwaan JPU, ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah menyampaikan ajaran kepada Jama'ahnya antara lain 
bahwa setiap orang yang akan menjadi anggauta Jama'ah harus di-bai'at, yang intinya berjanji "Akan setia kepada Allah 
dan kepada pimpinan Jama'ah". Dengan demikian, maka setiap orang yang telah di-bai'at secara batiniah/akidah 
menyatu terhadap pimpinannya (yang mem-bai'at) dan akan setia untuk melaksanakan semua ajarannya. Kemudian 
menurut dakwaan JPU, ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan pula ajaran tentang "Jihad" sebagai amalan terlinggi 
dan termulia dalam bentuk perang melawan pihak yang menghalangi penegakkan Kalimatullah yang berarti perang 
fisik dalam arti yang sebenarnya. 
d. JPU mendakwa, bahwa dengan menyampaikan pelajaran tentang sejarah Darul Islam, perjuangan Kartosuwiryo, 
perjuangan Kahar Muzakar, dan tentang jihad tersebut ustadz Abu Bakar Ba'asyir bermaksud dan mempunyai cita-cita 
untuk mendirikan Negara Islam Indonesia yang akan menggantikan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 
 
2. Organisasi Al-Jama'ah Al-Islamiyah memiliki struktur organisasi berupa pembagian wilayah yang disebut Manthiqi 
yang bertanggung jawab kepada ustadz Abu Bakar Ba'asyir yaitu: 
a. Manthiqi Ula yang meliputi wilayah Malaysia dan Singapura yang dipimpin oleh Hambali yang kemudian atas 
persetujuan ustadz Abu Bakar Ba'asyir digantikan oleh Ali Gufron alias Mukhlas alias Sofwan. 
b. Manthiqi Sani yang meliputi wilayah Indonesia dipimpin oleh Abu Fatih. 
c. Manthiqi Tsalis yang meliputi wilayah Mindanao (Philipina), Sabah (Malaysia) dan Sulawesi (Indonesia) yang 
dipimpin Musthafa. 
d. Manthiqi Rabiah berkedudukan di Australia dipimpin Abdul Rahim. 
Di dalam manthiqi tersebut terdapat bagian-bagian antara lain bagian umum, bagian ekonomi, dan bagian pendidikan. 
 
3. Pada tanggal 30 Mei 1996 Al-Jama'ah Al-Islamiyah mengeluarkan suatu buku pedoman yaitu Pedoman Umum 
Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah (PUPJI), yang merupakan pedoman umum yang dapat memberikan gambaran 
sistematik gerak langkah Jama'ah yang terpadu antara nilai prinsipil dan langkah-langkah operasional yang cermat, 
terarah, dan teratur.  
 
4. Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah terdiri dari: 
a. Ushulul-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien, yang berisi prinsip-prinsip dalam memahami Ad-Dien sebagai 
landasan langkah-langkah sistimatis yang wajib ditempuh dalam rangka menegakkan Ad-Dien (menegakkan Daulah 
Islamiyah/Negara Islam). Yang dimaksud dengan Daulah Islamiyah adalah Negara Islam, menurut pemahaman 
pengikut A-Jama'ah Al-Islamiyah adalah Negara Islam Indonesia. 
b. Al-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien, yaitu merupakan penjabaran konkrit dengan tahapan-tahapan antara lain, 
yaitu tarbiyah, dakwah, diklat dan jihad. 
c. Al-Manhaj Al-Amaliy Li Iqomatid-Dien (Pedoman Umum Operasi). 
d. Nidhom Asasi. 
 
Menurut Penuntut Umum, dalam Buku Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah (PUPJI) Seri II dalam 
Bab I pasal 1, nama kumpulan / Jama'ah Islamiyah adalah "Al-Jama'ah Al-Islamiyah", sesuai pasal 2 ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa Jama'ah adalah merupakan "Jama'atun minal-Muslimin" dan Jama'ah ini bersifat "alamiy" artinya 
kumpulan-kumpulan para Jama'ah yang tersebar dengan pemimpin-pemimpinnya merupakan satu kesatuan kumpulan 
Jama'ah yang besar. Sehingga kumpulan dari para Jama'ah yang tersebar tersebut memiliki ciri khusus yaitu "dengan 



berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, para kumpulan Jama'ah ini bertujuan untuk mewujudkan Khilafah Ala 
Minhajin Nubuwah". 
 
Selanjulnya Asas, Sasaran dan Jalan Perjuangan kelompok Al-Jama'ah Al-Islamiyah menurut Bab II pasal 4 ayat 2 
PUPJI bahwa Jama'ah ini berasaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafush-Shalih. Yang 
dimaksud dengan Salafush-Shalih adalah sahabat Nabi, para Tabiin, dan pengikut-pengikut Tabiin serta para ulama 
yang mengikuti mereka. 
 
Sasaran perjuangan Jama'ah ini adalah mewujudkan tegaknya Daulah Islamiyah sebagai basis menuju wujudnya 
kembali Khilafah Ala Minhajin Nubuwah. Selanjutnya untuk mencapai sasaran, Jama'ah menempuh jalan da'wah, 
tarbiyah, amar ma'ruf nahi munkar, hijrah dan jihad fie sabilillah. 
 
Yang dimaksud, dengan "Dakwah" .menurut Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah adalah, upaya yang 
sistematis dalam rangka menerangkan hakikat Dienul Islam dengan mengajak manusia pada umumnya dan umat Islam 
pada khususnya untuk menerima dan beriltizam kepada-Nya, yaitu antara lain ustadz Abu Bakar Ba'asyir memberikan 
ceramah tentang Al-Islam yang di dalamnya bersangkutan dengan masalah-masalah jihad dalam Darul Islam, dan 
secara keseluruhan isi ceramah tersebut menyangkut tiga hal, yaitu bai'at, jihad dan menegakkan Daulah Islamiyah. 
 
Yang dimaksud dengan "Tarbiyah" menurut Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah adalah upaya yang 
sistematis dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan atau mengubah pola pikir, rasa irodah, amal peserta didik 
ke arah pola pikir, rasa irodah, amal yang Islami dengan mengelola sumber daya yang ada (sumber daya manusia, 
lingkungan, Syari'ah Islam), yaitu ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku Amir menerima mubaya'ah anggota dengan 
menerima bai'at anggota yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan bai'at 
langsung adalah orang yang menyatakan mubaya'ahnya langsung berhadapan dengan Amir, kemudian Amir berjabatan 
tangan (kecuali wanita ajnabiyah) dan membaca Shighah mubaya'ahnya, kemudian orang tersebut berikrar menyatakan 
kesediaan untuk memenuhinya. Adapun yang dimaksud dengan mubaya'ah tidak langsung adalah Amir mewakilkan 
kepada seorang yang ditunjuknya dan tata caranya seperti tersebut di atas, atau dengan surat yang pelaksanaannya 
dengan melihat kondisi. 
 
Yang dimaksud dengan "Jihad Fie Sabilillah" menurut Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah adalah 
mencurahkan segala usaha dan kekuatan untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta dan lisan. Menurut dakwaan 
penuntut umum, ustadz Abu Bakar Ba'asyir melakukan pembinaan jihad dengan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan dan 
tindakan-tindakan yang mengerahkan seluruh perangkat Jama'ah. 
 
Periode Jihad ada 3, yaitu pertama, adalah I'dad (persiapan fisik). Kedua, adalah Ribath (mempraktekkan apa yang 
sudah dikuasai). Dan yang ketiga, yaitu Qital (harus melawan bila musuh menyerang). 
 
Para Jama'ah yang telah memahami pengertian jihad sebagai inti ajaran yang diterima dari ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
dengan persiapan yang matang (latihan kemiliteran dan sebagainya), setiap saat dapat melaksanakan jihad dimana saja 
dan kapan saja, terhadap orang atau pihak yang dianggap sebagai musuh mereka yakni para pendeta (Paderi) dan atau 
orang yang dianggapnya menghambat dalam penegakan Kalimatullah atau Syari'at Islam, kongkritnya pembentukan 
Negara Islam Indonesia di Indonesia. 
 
5. Pada tahun 1999, ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan ustadz Abdullah Sungkar (alm.) kembali ke Indonesia yaitu ke 
Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan setelah berada di Ngruki, Sukoharjo keduanya melanjutkan kegiatan dengan 
berdakwah dan menyusun sistem Jama'ah dalam rangka menyusun kekuatan, sehingga pada tahun 1999 itu markas Al-
Jama'ah Al-Is!amiyah pusat pindah dari Malaysia ke Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni di kantor Yayasan Al-
Ikhlas mengikuti Ma'had Ali (di kantor Ma'had Ali / Universitas). Pada akhir tahun 1999 Abdullah Sungkar meninggal 
dunia, sehingga posisi pimpinan (Amir) Al-Jama'ah Al-Islamiyah (Jama'atun minal-Muslimin) yang semula dijabat 
oleh Abdullah Sungkar (alm.) digantikan oleh ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang langsung memimpin dan mengatur 
kegiatan Al-Jama'ah Al-Islamiyah dari Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan niat mendirikan 
Negara Islam Indonesia yang menggantikan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah berdasarkan 
Undang-Undang Dasar 1945. 
6. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan niat tersebut di atas, sesuai dengan Asas, Sasaran dan Jalan Perjuangan 
kelompok Al-Jama'ah Al-Islamiyah, ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku pemimpin dan pengatur menempuh cara antara 
lain: 
a. Merekrut anggota dengan cara mem-bai'at. 
b. Dalam rangka mewujudkan niatnya untuk mengganti pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemimpin dan pengatur telah menganjurkan Jama'ahnya yang telah di-bai'at untuk 
mengikuti program latihan militer. Pendidikan militer diadakan di Philipina yaitu di Camp Hudaibiyah yang 
mempunyai nama lain Islamic Military Academy di Moro. Pusat pelatihan ini dikelola Manthiqi yang mempunyai 
wilayah Mindanao, Sabah dan Sulawesi di bawah pimpinan Musthafa, dan biaya operasionalnya berasal dari Manthiqi 



Ula, Manthiqi Sani dan Markaziyah, dimana Faiz Abu Bakar Bafana selaku bendahara Manthiqi Ula pernah 
mengirimkan dana sebesar RM 40.000 (empat puluh ribu ringgit Malaysia). Sesuai dengan tahapan dalam gerakan Al-
Jama'ah Al-Islamiyah, pelatihan militer di Philipina Selatan tersebut akan dipergunakan untuk berjihad di wilayah 
Indonesia. 
c. Pada bulan Nopember 2000 di sebuah Hotel di Pasar Klewer, Solo, ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemimpin dan 
pengatur telah memberikan persetujuan atau merestui rencana peledakan / pemboman di Batam dan kota-kota lain di 
wilayah Indonesia melalui Faiz Abu Bakar Bafana yang diperintahkan oleh Hambali untuk melaporkan rencana 
peledakan / pemboman tersebut kepada ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di mana sebelumnya pada bulan Oktober 2000 
diadakan pertemuan di kantor MNZ & Associate di Kuala Lumpur, Malaysia yang dihadiri antara lain oleh Faiz Abu 
Bakar Bafana, Hambali, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Jabir, Zulkifli Marzuki, Ali Gufron alias Mukhlas, Yazid, 
DR. Azahari dan Chandra Nasrullah yang membahas rencana peledakan / pemboman tersebut. 
d. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam pertemuan dengan Faiz Abu Bakar Bafana tersebut selain memberikan persetujuan 
rencana peledakan / pemboman, juga membicarakan penyerangan terhadap kepentingan Amerika di Singapura atau 
disebut "Program C", dan ustadz Abu Bakar Ba'asyir meminta bantuan dana sebesar RM 4.000 (empat ribu ringgit 
Malaysia) untuk pembiayaan Ma'had Ali. 
e. Bahwa rencana pengeboman yang telah disetujui ustadz Abu Bakar Ba'asyir tersebut di atas, antara lain dilaksanakan 
pada malam Natal bulan Desember 2000 di Gereja Kristen Protestan Simalungan di Sei Panas, Batam, di Gereja Santa 
Anna dan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Jakarta. 
f. Tujuan dilakukan peledakan / pengeboman tersebut antara lain adalah untuk membalas perbualan orang Kristen yang 
membantai kaum Muslim di Ambon, dan untuk menggoyahkan pemerintahan yang ada, untuk membangkitkan 
semangat jihad orang Muslim di Indonesia, sehingga memudahkan menegakkan Daulah Islamiyah (Negara Islam 
Indonesia). 
g. Pengeboman di malam Natal 2000 dilakukan oleh Manthiqi Ula (Hambali, Ali Gufron alias Mukhlas, Abdul Aziz 
alias Imam Samudra, dkk) di wilayah Manthiqi Sani (Indonesia). 
h. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menerima laporan hasil rapat yang dilaksanakan pada akhir Desember 2000 beberapa 
hari setelah Hari Raya Idul Fithri, Faiz Abu Bakar Bafana, Hambali, Yazid, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Zulkifli 
Marzuki, Ali Gufron alias Mukhlas, Amran dan Chandra Nasrullah mengadakan rapat di MNZ & Associate membahas 
dan mengevaluasi peledakan yang telah dilakukan di Indonesia, terutama kematian Jabir di Bandung karena sistemnya 
kurang baik. 
i. Pada bulan Maret 2001, menurut dakwaan JPU, di rumah ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di Ngruki, Sukoharjo, ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir bertemu dengan Faiz Abu Bakar Bafana dan Mustaqim untuk membicarakan: 
- Tentang pengangkatan Ali Gufron alias Mukhlas sebagai Ketua Manthiqi Ula menggantikan Hambali dan disetujui 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir. 
- Tentang rencana penyerangan dan peledakan Paderi di Indonesia yang dalam hal ini ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
menyetujui diteruskannya penyerangan terhadap pembunuhan Paderi dengan petunjuk supaya sasarannya fokus agar 
tidak ada orang awam yang menjadi korban. Rencana yang telah disetujui terdakwa ini diberitahukan oleh Faiz Abu 
Bakar Bafana kepada Abdul Aziz alias Imam Samudra di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian Faiz Abu Bakar 
Bafana menerima disket yang berisi data nama-nama Paderi yang ada di Indonesia untuk diserahkan kepada Ali Gufron 
alias Mukhlas di Malaysia. 
- Tentang rencana untuk melakukan pembunuhan Megawati yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik 
Indonesia karena dianggap membantu orang Kristen, yang untuk pelaksanaannya ustadz Abu Bakar Ba'asyir menunjuk 
Ali Gufron alias Mukhlas untuk mengatur perencanaannya. Setelah Faiz Abu Bakar Bafana kembali ke Kelantan 
Malaysia, rencana tersebut diberitahukannya kepada Ali Gufron alias Mukhlas, tetapi Ali Gufron alias Mukhlas 
menjawab: "Kita tidak ada kemampuan untuk itu." Hal tersebut tidak bertentangan dengan bai'at, karena dalam bai'at 
pun disebutkan bahwa perintah Amir dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan yang menerima perintah." 
j. Dalam rangkaian kegiatan selanjutnya telah dilakukan pengeboman di Atrium Senen Jakarta, untuk itu Faiz Abu 
Bakar Bafana pernah memberikan uang kepada Abdul Aziz alias Imam Samudra sebanyak tiga kali. Pertama, sekitar 
Januari atau Februari 2001 di Kuala Lumpur sebanyak sekitar RM 20.000 (sebagian diberikan untuk uang duka kepada 
keluarga Jabir). Kedua, Faiz Abu Bakar Bafana memberikan sebanyak RM 10.000 melalui transfer Money Changer 
sekitar pertengahan tahun 2001. Ketiga, sebanyak RM 15.000 melalui Amran sekitar bulan Oktober 2001. Faiz Abu 
Bakar Bafana memberikan uang kepada Abdul Aziz alias Imam Samudra atas arahan Ali Gufron alias Mukhlas dalam 
rangka mendukung kegiatannya. Faiz Abu Bakar Bafana semula tidak tahu uang tersebut untuk kegiatan apa dan baru 
mengetahuinya setelah diberitahu oleh Abdul Aziz alias Imam Samudra. Uang yang Faiz Abu Bakar Bafana berikan 
pada pertengahan tahun 2001 kemudian digunakan oleh Abdul Aziz alias Imam Samudra untuk pengeboman Atrium 
bulan Agustus 2001. 
k. Dengan sepengetahuan ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada bulan Juli 2001, Faiz Abu Bakar Bafana pergi ke Solo 
bersama Arkam melalui Batam dalam rangka mengenali rute untuk membawa bahan peledak jenis TNT dengan tujuan 
akhir Singapura dari Philipina Selatan melalui Menado, Surabaya, Batam atau Singapura dengan menggunakan 
angkutan laut. 
 
7. Rangkaian perbuatan tersebut di atas dimaksudkan untuk menggoyahkan pemerintahan yang ada, untuk 
membangkitkan semangat jihad orang Muslim di Indonesia, sehingga memudahkan menegakkan Daulah Islamiyah 



(Negara Islam Indonesia) dalam rangka mewujudkan niat menggantikan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang sah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Semua rencana pengeboman tersebut di atas telah 
mendapat persetujuan dari ustadz Abu Bakar Ba'asyir karena apabila ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku Amir Al-
Jama'ah Al-Islamiyah tidak merestui atau tidak menyetujui program-program tersebut, pasti tidak dilaksanakan, karena 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku Amir Al-Jama'ah Al-Islamiyah wajib ditaati sesuai dengan bai'at. 
 
B. Dakwaan Kesatu Subsidair 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku Naib (kemudian Amir) Al-Jama'ah Al-Islamiyah, dan Abdullah Sungkar (alm), Jabir 
(alm), Hambali, Zulkarnaen, Abdul Azis (alias Imam Samudera), Ali Gufron (alias Mukhlas), sekitar tahun 1993-2001 
sejak masih bertempat tinggal di Malaysia hingga kembali ke Ngruki, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
dengan Abdullah Sungkar (alm.), Jabir (alm.), Hambali, Zulkarnaen, Dr. Azahari, Faiz Abu Bakar Bafana, Ja'far bin 
Mistooki, Abdul Aziz alias Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Mukhlas, turut serta melakukan tindak pidana makar 
yang dilakukan dengan maksud menggulingkan pemerintah, yaitu untuk mewujudkan niat mendirikan Negara Islam 
Indonesia yang menggantikan NKRI yang sah berdasarkan UUD 1945, telah melakukan serangkaian kegiatan yang 
merupakan permulaan pelaksanaan sebagai berikut: 
 
1. Sekitar tahun 1993 didirikan suatu perkumpulan yang disebul Jamia'tul Minal Muslimin atau Al-Jama'ah Al-
Islamiyah dimana ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan orang-orang yang disebutkan di atas bergabung di dalamnya, dengan 
maksud ingin mendirikan Negara Islam Indonesia mengganti pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
sah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menetapkan Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-
Islamiyah pada tanggal 30 Mei 1996. 
a. Perbuatan tersebut diawali ketika pada tahun 1985 ustadz Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri ke Malaysia dan 
menetap di sana karena menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.743/K/Pid/1982 tanggal 6 Februari 1985 yang menghukum ustadz Abu Bakar Ba'asyir 9 (sembilan) tahun penjara. 
b. Setelah berada di Malaysia, ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengganti nama dengan nama Abdus Samad bin Abud dan 
melakukan kegiatan sebagai guru agama atau juru dakwah, antara lain dilaksanakan di Johor Bahru (awal tahun 1989), 
di Banting Kuala Lumpur (bulan Juni 1989), di Taman Saujana Johor (bulan Oktober 1989), di perkumpulan Darul 
Islam di Bahau Negeri Sembilan (tahun 1990), di Pondok Pesantren Lukmanul Hakim di kawasan Ulu Tiram (akhir 
tahun 1994), di rumah Jasmani di Jl. Keris Tamaji Titiwangsa Johor Baliru (perlengahan 1997). Selain itu ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir juga memberikan ceramah di rumah Halim di Yishun (bulan Juni 1989 dan awal 1990), di rumah 
Sarman alias Megat di Bukit Batok (tahun 1999 dan 2000) dan di rumah Zainuddin alias Syafik di Bishan Road (awal 
tahun 2000), semuanya di wilayah Singapura. Dalam hal ini ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah memberikan ceramah atau 
pelajaran kepada Jama'ahnya tentang sejarah Darul Islam, perjuangan Kartosuwiryo, perjuangan Kahar Muzakar yang 
bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia. Kegiatan ini tidak lain merupakan kelanjutan upaya menghimpun 
kekuatan dengan cara mengumpulkan Jama'ah sebagaimana yang pernah dilakukan sekitar tahun 1982 dimana ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir pada akhirnya dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No. 743 K/Pid/1982 tanggal 6 Februari 1985. 
c. Selain itu ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah menyampaikan ajaran kepada Jama'ahnya antara lain bahwa setiap orang 
yang akan menjadi Jama'ahnya harus di-bai'at, yang intinya bahwa mereka berjanji "Akan setia kepada Allah dan 
kepada pimpinan Jama'ah". Dengan demikian, maka setiap orang yang telah di-bai'at secara batiniah / aqidah menyatu 
terhadap pimpinannya (yang mem-bai'at) dan akan setia untuk melaksanakan semua ajarannya. Kemudian ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir menyampaikan pula ajaran tentang "Jihad" sebagai amalan tertinggi dan termulia dalam bentuk perang 
melawan pihak yang menghalangi penegakkan Kalimatullah yang berarti perang fisik dalam arti yang sebenarnya. 
d. Dengan adanya Al-Jama'ah Al-Islamiyah maka ustadz Abu Bakar Ba'asyir bersama-sama dengan Abdullah Sungkar 
(alm), Jabir (alm), Hambali, Zulkarnaen, Dr. Azahari, Faiz Abu Bakar Bafana, Ja'far bin Mistooki, Abdul Aziz alias 
Imam Samudra dan Ali Gufron alias Mukhlas ingin mewujudkan niat mendirikan Negara Islam Indonesia 
menggantikan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
 
2. Al-Jama'ah Al-Islamiyyah memiliki pembagian wilayah yang disebut Manthiqi yang bertanggung jawab kepada 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yaitu: 
a. Manthiqi Ulla yang meliputi wilayah Malaysia dan Singapura yang dipimpin oleh Hambali yang kemudian atas 
persetujuan ustadz Abu Bakar Ba'asyir digantikan oleh Ali Gufron alias Mukhlas, alias Sofwan. 
b. Manthiqi Sani yang meliputi wilayah Indonesia dipimpin oleh Abu Fatih. 
c. Manthiqi Thalib yang meliputi wilayah Mindanao (Philipina), Sabah (Malaysia) dan Sulawesi (Indonesia) yang 
dipimpin Mustafa. 
d. Manthiqi Rabiah berkedudukan di Australia dipimpin Abdul Rahim. 
 
Di dalam manthiqi tersebut terdapat bagian-bagian antara lain bagian umum, bagian ekonomi dan bagian pendidikan. 
 
3. Pada tanggal 30 Mei 1996 dalam rangka mewujudkan niat mendirikan Negara islam Indonesia menggantikan 
pemerintahan Negara Kesatuan Repubklik Indonesia yang sah berdasarkan UUD 1945, Al-Jama'ah Al-Islamiyyah 



mengeluarkan suatu buku pedoman yaitu Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah (PUPJI), yang 
merupakan pedoman umum yang dapat memberikan gambaran sistematik gerak langkah Jama'ah yang terpadu antara 
nilai prinsipil dan langkah-langkah operasional yang cermat, terarah dan teratur.  
4. Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah terdiri dari: 
a. Ushuhul-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien, yang berisi prinsip-prinsip dalam memahami Ad-Dien sebagai 
landasan langkah-langkah sistimatis yang wajib ditempuh dalam rangka menegakkan Ad-Dien (menegakkan Daulah 
Islamiyah/Negara Islam). Yang dimaksud dengan Daulah Islamiyah adalah Negara Islam, menurut pemahaman 
pengikut A-Jama'ah Al-Islamiyyah adalah Negara Islam Indonesia. 
b. Al-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien, yaitu merupakan penjabaran konkrit dengan tahapan-tahapan antara lain, 
yaitu tarbiyah, dakwah, diklat dan jihad. 
c. Al-Manhaj Al-Amaliy Li Iqomatid-Dien (Pedoman Umum Operasi). 
d. Nidhom Asasi. 
 
Menurut Penuntut Umum, dalam Buku Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah (PUPJI) Seri II dalam 
Bab I pasal 1, nama kumpulan/Jama'ah Islamiyyah adalah "Al-Jama'ah Al-Islamiyyah", sesuai pasal 2 ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa Jama'ah adalah merupakan "Jama'atun minal-Muslimin" dan Jama'ah ini bersifal "alamiy" artinya 
kumpulan-kumpulan para Jama'ah yang tersebar dengan pemimpin-pemimpinnya merupakan satu kesatuan kumpulan 
Jama'ah yang besar. Sehingga kumpulan dari para Jama'ah yang tersebar tersebut memiliki ciri khusus yaitu "dengan 
berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rassul, para kumpulan Jama'ah ini bertujuan untuk mewujudkan Khilafaah Alaa 
Minhajin Nubuwwah". 
 
Selanjulnya Azas, Sasaran dan Jalan Perjuangan kelompok Al-Jama'ah Al-Islamiyyah menurut Bab II pasal 4 ayat 2 
PUPJI bahwa Jama'ah ini berazaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafush-Shoolih. Yang 
dimaksud dengan Salafush-Shoolih adalah sahabat Nabi, para Tabiin, dan pengikut-pengikut Tabiin serta para ulama 
yang mengikuti mereka. 
 
Sasaran perjuangan Jama'ah ini adalah mewujudkan tegaknya Daulah Islamiyah sebagai basis menuju wujudnya 
kembali Khilaafah Alaa Minhajin Nubuwwah. Selanjutnya untuk mencapai sasaran, Jama'ah menempuh jalan da'wah, 
tarbiyah, amar ma'ruf nahi munkar, hijrah dan jihad fii sabilillah. 
 
Yang dimaksud, dengan "Dakwah" menurut Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah adalah, upaya 
yang sistematis dalam rangka menerangkan hakikat Dienul Islam dengan mengajak manusia pada umumnya dan 
ummat Islam pada khususnya untuk menerima dan beriltizam kepada-Nya, yaitu antara lain ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
memberikan ceramah tentang Al-Islam yang di dalamnya bersangkutan dengan masalah-masalah jihad dalam Darul 
Islam, dan secara keseluruhan isi ceramah tersebut menyangkut tiga hal, yaitu bai'at, jihad dan menegakkan Daulah 
Islamiyyah. 
 
Yang dimaksud dengan "Tarbiyah" menurut Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah adalah upaya yang 
sistematis dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan atau mengubah pola pikir, rasa irodah, amal peserta didik 
ke arah pola pikir, rasa irodah, amal yang Islami dengan mengelola sumber daya yang ada (sumber daya manusia, 
lingkungan, Syari'ah Islam), yaitu ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku Amir menerima mubaaya'ah anggota dengan 
menerima bai'at anggota yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan bai'at 
langsung adalah orang yang menyatakan mubaaya'ahnya langsung berhadapan dengan Amir, kemudian Amir 
berjabatan tangan (kecuali wanita ajnabiyah) dan membaca Shighoh mubaaya'ahnya, kemudian orang tersebut berikrar 
menyatakan kesediaan untuk memenuhinya. Adapun yang dimaksud dengan mubaaya'ah tidak langsung adalah Amir 
mewakilkan kepada seorang yang ditunjuknya dan tata caranya seperti tersebut di atas, atau dengan surat yang 
pelaksanaannya dengan melihat kondisi. 
 
Yang dimaksud dengan "Jihad Fii Sabilillah" menurut Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah adalah 
mencurahkan segala usaha dan kekuatan untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta dan lisan. Menurut dakwaan 
penuntut umum, ustadz Abu Bakar Ba'asyir melakukan pembinaan jihad dengan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan dan 
tindakan-tindakan yang mengerahkan seluruh perangkat Jama'ah. 
 
Periode Jihad ada 3, yaitu pertama, adalah I'dad (persiapan fisik). Kedua, adalah Ribath (mempraktekkan apa yang 
sudah dikuasai). Dan yang ketiga, yaitu Qital (harus melawan bila musuh menyerang). 
 
Para Jama'ah yang telah memahami pengertian jihad sebagai inti ajaran yang diterima dari ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
dengan persiapan yang matang (latihan kemiliteran dan sebagainya), setiap saat dapat melaksanakan jihad di mana saja 
dan kapan saja, terhadap orang atau pihak yang dianggap sebagai musuh mereka yakni para pendeta (Paderi) dan atau 
orang yang dianggapnya menghambat dalam penegakan Kalimatullah atau Syariat Islam, kongkritnya pembentukan 
Negara Islam Indonesia di Indonesia. 
 



5. Pada tahun 1999, ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan ustadz Abdullah Sungkar (alm.) kembali ke Indonesia yaitu ke 
Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan setelah berada di Ngruki, Sukoharjo keduanya melanjutkan kegiatan dengan 
berdakwah dan menyusun sistem Jama'ah dalam rangka menyusun kekuatan, sehingga pada tahun 1999 itu markas Al-
Jama'ah Al-Is!amiyyah pusat pindah dari Malaysia ke Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni di kantor Yayasan Al-
Ikhlas mengikuti Ma'had Ali (di kantor Ma'had Ali/Universitas). Pada akhir tahun 1999 Abdullah Sungkar meninggal 
duiiia, sehingga posisi Pimpinan (Amir) Al-Jama'ah Al-Islamiyyah (Jama'atun minal-Muslimin) yang semula dijabat 
oleh Abdullah Sungkar (alm.) digantikan oleh ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang langsung memimpin dan mengatur 
kegiatan Al-Jama'ah Al-Islamiyyah dari Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan niat mendirikan 
Negara Islam Indonesia yang menggantikan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah berdasarkan 
Undang-undang Dasar 1945. 
 
6. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan niat tersebut di atas, sesuai dengan Azas, Sasaran dan Jalan Perjuangan 
kelompok Al-Jama'ah Al-Islamiyyah, ustadz Abu Bakar Ba'asyir selaku pemimpin dan pengatur menempuh cara antara 
lain: 
a. Merekrut anggota dengan cara mem-bai'at. 
b. Dalam rangka mewujudkan niatnya untuk mengganti pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemimpin dan pengatur telah menganjurkan Jama'ahnya yang telah di-bai'at untuk 
mengikuti program latihan militer. Pendidikan militer diadakan di Philipina yaitu di Camp Hudaibiyah yang 
mempunyai nama lain Islamic Military Academy di Moro. Pusat pelatihan ini dikelola Manthiqi yang mempunyai 
wilayah Mindanao, Sabah dan Sulawesi di bawah pimpinan Mustafa, dan biaya operasionalnya berasal dari Manthiqi 
Ulla, Manthiqi Sani dan Markaziyah, dimana Faiz Abu Bakar Bafana selaku bendahara Manthiqi Ulla pernah 
mengirimkan dana sebesar RM 40.000 (empat puluh ribu ringgit Malaysia). Sesuai dengan tahapan dalam gerakan Al-
Jama'ah Al-Islamiyyah, pelatihan militer di Philipina Selatan tersebut akan dipergunakan untuk berjihad di wilayah 
Indonesia. 
c. Pada bulan Nopember 2000 di sebuah Hotel di Pasar Klewer, Solo, ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemimpin dan 
pengatur telah memberikan persetujuan atau merestui rencana peledakan/pemboman di Batam dan kota-kota lain di 
wilayah Indonesia melalui Faiz Abu Bakar Bafana yang diperintahkan oleh Hambali untuk melaporkan rencana 
peledakan/pemboman tersebut kepada ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di mana sebelumnya pada bulan Oktober 2000 
diadakan pertemuan di kantor MNZ & Associate di Kuala Lumpur, Malaysia yang dihadiri antara lain oleh Faiz Abu 
Bakar Bafana, Hambali, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Jabir, Zulkifli Marzuki, Ali Gufron alias Mukhlas, Yazid, 
DR. Azahari dan Chandra Nasrullah yang membahas rencana peledakan/pemboman tersebut. 
d. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam pertemuan dengan Faiz Abu Bakar Bafana tersebut selain memberikan persetujuan 
rencana peledakan/pemboman, juga membicarakan penyerangan terhadap kepentingan Amerika di Singapura atau 
disebut "Program C", dan ustadz Abu Bakar Ba'asyir meminta bantuan dana sebesar RM 4.000 (empat ribu ringgit 
Malaysia) untuk pembiayaan Ma'had Ali. 
e. Bahwa rencana pengeboman yang telah disetujui ustadz Abu Bakar Ba'asyir tersebut di atas, antara lain dilaksanakan 
pada malam Natal bulan Desember 2000 di Gereja Kristen Protestan Simalungan di Sei Panas, Batam, di Gereja Santa 
Anna dan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Jakarta. 
f. Tujuan dilakukan peledakan/pengeboman tersebut antara lain adalah untuk membalas perbualan orang Kristen yang 
membantai kaum Muslim di Ambon, dan untuk menggoyahkan pemerintahan yang ada, untuk membangkitkan 
semangat jihad orang Muslim di Indonesia, sehingga memudahkan menegakkan Daulah Islamiyah (Negara Islam 
Indonesia). 
g. Pengeboman di malam Natal 2000 dilakukan oleh Manthiqi Ulla (Hambali, Ali Gufron alias Mukhlas, Abdul Aziz 
alias Imam Samudra, dkk) di wilayah Manthiqi Sani (Indonesia). 
h. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menerima laporan hasil rapat yang dilaksanakan pada akhir Desember 2000 beberapa 
hari setelah Hari Raya Idul Fitri, Faiz Abu Bakar Bafana, Hambali, Yazid, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Zulkifli 
Marzuki, Ali Gufron alias Mukhlas, Amran dan Chandra Nasrullah mengadakan rapat di MNZ & Associate membahas 
dan mengevaluasi peledakan yang telah dilakukan di Indonesia, terutama kematian Jabir di Bandung karena sistemnya 
kurang baik. 
i. Pada bulan Maret 2001, menurut dakwaan JPU, di rumah ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di Ngruki, Sukoharjo, ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir bertemu dengan Faiz Abu Bakar Bafana dan Mustaqim membicarakan: 
- Tentang pengangkatan Ali Gufron alias Mukhlas sebagai Ketua Manthiqi Ula menggantikan Hambali dan disetujui 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir. 
- Tentang rencana penyerangan dan peledakan Paderi di Indonesia yang dalam hal ini ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
menyetujui diteruskannya penyerangan terhadap pembunuhan Paderi dengan petunjuk supaya sasarannya fokus agar 
tidak ada orang awam yang menjadi korban. Rencana yang telah disetujui terdakwa ini diberitahukan oleh Faiz Abu 
Bakar Bafana kepada Abdul Aziz alias Imam Samudra di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian Faiz Abu Bakar 
Bafana menerima disket yang berisi data nama-nama Paderi yang ada di Indonesia untuk diserahkan kepada Ali Gufron 
alias Mukhlas di Malaysia. 
- Tentang rencana untuk melakukan pembunuhan Megawati yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik 
Indonesia karena dianggap membantu orang Kristen, yang untuk pelaksanaannya ustadz Abu Bakar Ba'asyir menunjuk 
Ali Gufron alias Mukhlas untuk mengatur perencanaannya. Setelah Faiz Abu Bakar Bafana kembali ke Kelantan 



Malaysia, rencana tersebut diberitahukannya kepada Ali Gufron alias Mukhlas, tetapi Ali Gufron alias Mukhlas 
menjawab: "Kita tidak ada kemampuan untuk itu." Hal tersebut tidak bertentangan dengan bai'at, karena dalam bai'at 
pun disebutkan bahwa perintah Amir dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan yang menerima perintah." 
 
j. Dalam rangkaian kegiatan selanjutnya telah dilakukan pengeboman di Atrium Senen Jakarta, untuk itu Faiz Abu 
Bakar Bafana pernah memberikan uang kepada Abdul Aziz alias Imam Samudra sebanyak tiga kali. Pertama, sekitar 
Januari atau Februari 2001 di Kuala Lumpur sebanyak sekitar RM 20.000 (sebagian diberikan untuk uang duka kepada 
keluarga Jabir). Kedua, Faiz Abu Bakar Bafana memberikan sebanyak RM 10.000 melalui transfer Money Changer 
sekitar pertengahan tahun 2001. Ketiga, sebanyak RM 15.000 melalui Amran sekitar bulan Oktober 2001. Faiz Abu 
Bakar Bafana memberikan uang kepada Abdul Aziz alias Imam Samudra atas arahan Ali Gufron alias Mukhlas dalam 
rangka mendukung kegiatannya. Faiz Abu Bakar Bafana semula tidak tahu uang tersebut untuk kegiatan apa dan baru 
mengetahuinya setelah diberitahu oleh Abdul Aziz alias Imam Samudra. Uang yang Faiz Abu Bakar Bafana berikan 
pada pertengahan tahun 2001 kemudian digunakan oleh Abdul Aziz alias Imam Samudra untuk pengeboman Atrium 
bulan Agustus 2001. 
k. Dengan sepengetahuan ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada bulan Juli 2001, Faiz Abu Bakar Bafana pergi ke Solo 
bersama Arkam melalui Batam dalam rangka mengenali rute untuk membawa bahan peledak jenis TNT dengan tujuan 
akhir Singapura dari Philipina Selatan melalui Menado, Surabaya. Batam atau Singapura dengan. menggunakan 
angkutan laut. 
l. Rangkaian perbuatan ustadz Abu Bakar Ba'asyir bersama-sama dengan Jabir (alm), Hambali, Zulkarnaen, Dr. 
Azahari, Faiz Abu Bakar Bafana, Ja'far bin Mistooki, Abdul Aziz alias Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Mukhlas 
tersebut di atas dimaksudkan untuk menggoyahkan pemerintahan yang ada, untuk membangkitkan semangat jihad 
orang Muslim di Indonesia, sehingga memudahkan menegakkan Daulah Islamiyah (Negara Islam Indonesia) dalam 
menggantikan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah yang berdasarkan Undang-undang Dasar 
1945.  
 
C. Dakwaan Kedua 
Pada tanggal 19 Agustus 2002 atau setidak-tidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2002, ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah 
menyuruh Camat Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah memasukkan keterangan palsu yaitu keterangan tentang 
kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia ke dalam suatu akte otentik yaitu Kartu Tanda Penduduk 
Kecamatan Grogol, Kabuputen Sukoharjo Nomor 112708170830002 tertanggal 20 Agustus 2002 mengenai sesuatu hal 
yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
akta yang berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan dalam 
menggunakannya dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
1. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang telah kehilangan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia karena 
selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut atau lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut bertempat tinggal di Malaysia 
yakni dari tahun 1985 s/d 1999 dan tidak pernah menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara 
Indonesia kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia (Perwakilan Negara Indonesia di Malaysia), oleh 
karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
Pasal 17 huruf "j" dan "k" kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki ustadz Abu Bakar Ba'asyir menjadi hilang atau 
bukan lagi Warga.Negara Indonesia. 
 
2. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang lelah kehilangan kewarganegaraan tersebut pada tahun 1999 kembali ke Indonesia 
dan tinggal menetap di Ngruki Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, akan tetapi 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah mengajukan permohonan Kewarganegaraan atau mendaftarkan diri sebagai 
Warga Negara Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
3. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang telah kehilangan kewarganegaraan tersebut melalui Solichin telah menyerahkan 
surat-surat sebagai persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk kepada Lurah Desa Cemani dan Camat Grogol 
Kabupalen Sukoharjo, antara lain berupa: 
a. Surat Keterangan/Pengantar untuk permohonan Kartu Keluarga (KK) baru dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru, 
atas nama Abu Bakar bin Abud Ba'asyir, tertanggal 19 Agustus 2002. 
b. Kartu Tanda Penduduk No. 09/06/5095 atas nama Abu Bakar Ba'asyir yang dikeluarkan di Sukoharjo tanggal 1 
Januari 1982 (berlaku s/d tanggal 31 Desember 1984), telah habis masa berlakunya. 
c. Surat Nikah atas nama Abu Bakar Ba'asyir tertanggal 1 Januari 1971. 
d. Fotocopy Register Kartu Keluarga atas nama Abu Bakar Ba'asyir. 
e. Fotocopy Formulir Isian Data Kartu Keluarga atas nama Abu Bakar Ba'asyir. 
f. Surat Keterangan Kades Cemani Nomor 141/31/08/02 tanggal 19 Agustus 2002 atas nama Abu Bakar Ba'asyir. 
g. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Abu Bakar Ba'asyir yang menyatakan beralamat di Cemani dan belum 
pernah pindah. 
h. Formulir Isian Data Penduduk terlanggal 13 Agustus 2002 atas nama Abu Bakar bin Abud Ba'asyir. 



 
Dengan persyaratan tersebut di atas ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
Kartu Tanda Penduduk tersebut di atas yaitu tentang status kewarganegaraan untuk ditulis atau disebutkan sebagai 
Warga Negara Indonesia, padahal ustadz Abu Bakar Ba'asyir bukan Warga Negara Indonesia karena telah kehilangan 
kewarganegaraannya. 
 
4. Kartu Tanda Penduduk yang memuat keterangan palsu tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 
112708170830002 tertanggal 20 Agustus 2002 dimaksudkan oleh ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk dipakai sebagai 
identitas diri atau menyuruh orang lain memakai Kartu Tanda Penduduk tersebut seolah-olah benar ia sebagai Warga 
Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Ngruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. 
 
5. Dengan memiliki dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia tersebut, 
mengakibatkan seolah-olah ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Warga Negara Republik Indonesia, sehingga dalam hal 
ini dapat mendatangkan kerugian secara materiil atau immateriil yaitu tidak dapat dilakukan pengawasan oleh 
Pemerintah atau Instansi yang berwenang terhadap orang asing yang tinggal dan menetap di Indonesia. 
 
D. Dakwaan Ketiga 
Menurut dakwaan, ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada tanggal 19 Agustus 2002 atau setidak-tidaknya sekitar bulan 
Agustus tahun 2002, bertempat di Ngruki Desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, telah membuat 
surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar tidak dipalsu, kalau menggunakan surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
1. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah membuat surat palsu berupa l (satu) lembar surat pernyataan yang tidak dibubuhi 
tanggal (waktu pembuatan) yang ditanda tangani tercatat atas nama Abu Bakar bin Abud, yang isi pokoknya 
menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah pindah alamat dari Ngruki Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo, keterangan mana adalah palsu karena sejak sekitar tahun 1985 sampai dengan tahun 1999 ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir bertempat tinggal atau menetap di Malaysia. 
 
2. Surat pernyataan tersebut diperuntukkan sebagai bukti bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir seolah-olah bertempat 
tinggal di Ngruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan selama ini seolah-olah ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir tidak pernah pindah dari alamat tersebut, oleh karenanya ustadz Abu Bakar Ba'asyir memiliki hak untuk 
mendapatkan Kartu Tanda Penduduk. 
 
3. Surat palsu tersebut dibuat ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan maksud untuk dipakai atau menyuruh orang lain 
memakainya yaitu dipakai untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
dengan cara menyerahkannya kepada Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kelengkapan persyaratan 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama ustadz Abu Bakar Ba'asyir seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu. 
 
4. Surat pernyataan palsu tersebut telah dipakai oleh ustadz Abu Bakar Ba'asyir sendiri sebagai persyaratan untuk 
mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dimana 
isi dari surat pernyataan tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, sehingga diterbitkan Kartu Tanda Penduduk 
Warga Negara Republik Indonesia atas nama ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan Nomor: 112708170830002 tertanggal 
20 Agustus 2002. 
 
5. Akibat dipergunakannya surat pernyataan palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian secara materiil atau 
immateriil yaitu dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk atas nama ustadz Abu Bakar Ba'asyir oleh Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo yang sebenarnya ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak berhak memperoleh Kartu Tanda Penduduk 
tersebut. 
 
E. Dakwaan Keempat Primair 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sekitar bulan September 1999 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1999 bertempat di Desa 
Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selaku Orang Asing berada di wilayah Indonesia 
secara tidak syah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
1. Pada tahun 1985 ustadz Abu Bakar Ba'asyir pergi ke Malaysia dan menetap di sana sampai dengan tahun 1999. 
 
2. Setelah berada di Malaysia, ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengganti nama dengan nama Abdus Samad bin Abud. Pada 
tahun 1986 dan tahun 1992, dengan menggunakan nama Abdus Samad bin Abud, ustadz Abu Bakar Ba'asyir 



mengajukan permohonan kepada Pemerintah Malaysia untuk memperoleh Kad Pengenalan dan pada tanggal 12 Maret 
1993 sesuai dengan permohonan itu, ustadz Abu Bakar Ba'asyir berhasil memperoleh Kad Pengenalan atas nama 
Abdus Samad. Kemudian pada tanggal 4 Nopember 1995 ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengajukan permohonan untuk 
memperoleh Surat Akuan Pengenalan dari Pemerintah Malaysia. 
 
3. Selama berada dalam pelarian di Malaysia berturut-turut dari tahun 1985 hingga tahun 1999 tersebut yaitu selama 
lebih kurang 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidaknya sudah lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir tidak penah melaporkan diri atau datang ke Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di 
Malaysia untuk menyatakan bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia, 
bahkan berdasarkan dokumen bukti berupa surat atau formulir isian untuk permintaan Visa (Visa Application) yang 
disita dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, tercatat atas nama Abdus Samad bin Abud 
tertanggal 29 September 1999, disebutkan bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan nama Abdus Samad bin Abud 
memiliki Pasport Malaysia No. A.311494 yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, sehingga berdasarkan ketentuan 
Pasal 17 huruf "j" dan "k" Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
Kewarganegaraan ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai Warga Negara Indonesia menjadi hilang dan status ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir adalah Orang Asing atau setidak-tidaknya bukan lagi Warga Negara Indonesia. 
 
4. Pada tahun 1999 dalam status bukan lagi sebagai Warga Negara Indonesia, ustadz Abu Bakar Ba'asyir datang ke 
Indonesia dan bertempat tinggal and menetap di Ngruki Rt. 04 Rw. 05 Desa Cemani Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo, Jawa Tengah, sehingga keberadaan ustadz Abu Bakar Ba'asyir di tempat tersebut adalah tidak sah karena 
beliau datang ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi dan tidak melaporkan diri serta melaksanakan 
kewajiban selaku orang asing. 
 
5. Antara tahun 1999 hingga 2002, ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah mengajukan permohonan kewarganegaraan 
atau mendaftarkan diri sebagai Warga Negara Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
6. Dengan demikian jelaslah bahwa masuknya ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke Wilayah Indonesia pada tahun 1999 itu 
tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, oleh karenanya keberadaan ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir di Indonesia yaitu di Ngruki Rt.04 Rw. 05 Desa Cemani Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, 
Jawa Tengah adalah tidak sah. 
 
F. Dakwaan Keempat Subsidair 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sekitar bulan September 1999 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1999 bertempat di Desa 
Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan 
oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
 
1. Pada tahun 1985 ustadz Abu Bakar Ba'asyir pergi ke Malaysia dan menetap di sana sampai dengan tahun 1999. 
 
2. Setelah berada di Malaysia berturut-turut dari tahun 1985 hingga tahun 1999 tersebut yaitu selama lebih kurang 14 
(empat belas) tahun atau selidak-tidaknya sudah lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi karena tidak 
ada data atau Catatan di Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia tentang kedatangan ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari 
Malaysia tersebut. 
 
3. Dengan demikian jelaslah bahwa masuknya ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke wilavah Indonesia yaitu Ngruki Rt. 04 
Rw. 05 Desa Cemani Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada tahun 1999 tidak melalui 
pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

 
 
 

Bab II : FAKTA YANG TERUNGKAP DI PENGADILAN  
PADA bagian ini, tidak semua keterangan saksi disampaikan, tetapi hanya keterangan saksi-saksi di persidangan yang 
berkaitan dengan hal-hal yang didakwakan. Keterangan yang diperoleh melalui pemeriksaan teleconference 
dimasukkan juga dengan mengutip apa yang dimuat dalam surat tuntutan, sekedar untuk menanggapi ulasan yang 
disampaikan oleh jaksa penuntut umum. 
 
A. Dakwaan Kesatu 
 
1. Tentang Jama'ah Islamiyah (JI) 



Sebagian besar saksi-saksi menerangkan tidak tahu menahu tentang adanya Jama'ah Islamiyah (JI), atau mereka 
mengetahuinya tapi hanya tahu dari berita-berita. Para saksi itu adalah: 
 
Nama: Ali Imron bin H. Nurhasyim 
Umur: 33 tahun 
Tempat tgl lahir: Lamongan, 2 Januari 1970 
Pekerjaan: Guru 
Keterangan: Ditahan di Bali, kasus bom Bali, vonis 20 tahun, menyebut JI adalah nama organisasi di Mesir, sedangkan 
mengenai JI di Malaysia hanya dengar dari berita, tidak tahu sendiri. Menurut Ali Imron bahwa berjama'ah dalam Islam 
itu hukumnya wajib.  
 
Nama: Ali Gufron alias Mukhlas alias Sofwan 
Umur: 42 tahun 
Tempat tgl lahir: Solokuro-Tenggulun, 2 Februari 1960 
Pekerjaan: Pimpinan Madrasah Lukmanul Hakim, Johor 
Siksaan: Dianiaya, ditelanjangi, disetrum listrik 
Keterangan: Ditahan di Bali, kasus bom Bali, vonis mati, mengatakan JI adalah sekumpulan orang Islam yang 
keberadaannya ada di mana-mana. Setiap orang yang berkelompok disebut JI. Amrozi mengatakan tahu JI sejak kecil, 
yaitu jama'ahnya orang Islam. Tidak pernah tahu tentang JI sebagai suatu organisasi.  
 
Nama: Utomo Pamungkas alias Mubarok 
Umur: 35 tahun  
Tempat tgl lahir: Kulonprogo, 31 Desember 1969 
Pekerjaan: Ustadz Ponpes Al-Islam Lamongan 
Keterangan: Mengaku baru tahu JI dari Musthafa, tidak tahu sendiri dan sebelum dikasih tahu Musthafa tidak pernah 
mendengar adanya JI. Saksi Imam Samudera mengatakan tidak tahu menahu JI dan aktifitas pengeboman malam Natal 
tahun 2000, pengeboman Plaza Atrium, Senen, tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dinamakan JI. 
 
Nama:Farihin Ibnu Ahmad alias Yasir 
Umur: 36 tahun 
Tempat tgl lahir: Jakarta, 26 Januari 1966 
Pekerjaan: Dagang 
Keterangan: Ditahan di Jakarta, mengatakan tahu JI dari media massa, sama halnya dengan Surjadi Mas'ud.  
 
Saksi Hashim baru pertama kali mendengar adanya JI ketika ustadz Abu Bakar Ba'asyir dirawat di RS Polri Kramat 
Jati. Abdul Haris baru mengetahui adanya JI dari koran dan televisi akhir-akhir ini.  
 
Saksi Irfan S. Awwas menyatakan tidak pernah mendengar JI sebelum perkara ini. Saksi Hilmy Bakar menyatakan 
tidak pernah mendengar istilah JI sebagai suatu organisasi. Saksi Ustadz Afif yang merupakan guru ngaji Faiz bin Abu 
Bakar Bafana mengatakan tidak pernah dengar JI, dan bahkan menyebutkan Faiz bin Abu Bakar Bafana bukanlah 
anggota JI.  
Saksi Said A. Sungkar menerangkan tidak pernah dengar JI sebagai organisasi, tapi istilah JI itu sendiri dalam artian 
umum sudah sering ia dengar sejak kecil. Saksi Ustadz Wahyudin yang merupakan salah seorang ustadz di Pesantren 
Al-Mu'min Ngruki mengatakan tidak pernah melihat aktifitas ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam JI.  
 
Saksi Mujiono yang telah mengenal secara intensif ustadz Abu Bakar Ba'asyir sejak tahun 1976 menyatakan tidak 
pernah diajak ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke dalam organisasi yang disebut JI. Saksi Ustadz Mudzakir mengatakan 
apabila ustadz Abu Bakar Ba'asyir aktif di JI tentu dirinya diberitahu, tapi kenyataannya tidak. 
 
Bahkan saksi-saksi yang menerangkan tentang struktur organisasi JI ternyata tidak ada persesuaian satu sama lain atau 
saling simpang siur. Dalam Surat Dakwaan disebutkan bahwa organisasi JI memiliki struktur organisasi berupa 
pembagian wilayah yang disebut manthiqi dan terdapat 4 (empat) manthiqi, yaitu Manthiqi Ula, Manthiqi Sani, 
Manthiqi Thalib dan Manthiqi Rabiah.  
 
Nama: Mas Slamet Kastari alias Edi Haryanto  
Umur: 42 tahun 
Tempat tgl lahir: Singapore, 23 Januari 1961 
Warga Negara: Singapore 
Pekerjaan: Mekanik 
Keterangan: Ditahan di Singapore, menyebutkan hanya ada 2 (dua) Manthiqi, sekalipun telah ditunjukkan oleh 
Penasihat Hukum adanya 4 (empat) Manthiqi dalam Surat Dakwaan.  
 



Saksi Utomo Pamungkas menyatakan, menurut Mustofa jumlah Manthiqi ada 3 (tiga). Faiz bin Abu Bakar Bafana yang 
mengaku menjadi anggota JI sejak tahun 1986 dan Hashim bin Abbas juga hanya menyebutkan adanya 3 (tiga) 
Manthiqi. Saksi Muchlas atau Ali Gufron menyebutkan istilah "manthiqi thalib" itu tidak ada artinya, dan secara umum 
istilah-istilah yang digunakan dalam apa yang disebut organisasi JI itu, sebagaimana yang ditunjukkan kepadanya di 
ruang sidang, nampak jelas dibuat oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab. 
 
2. Tentang Amir JI 
Sebagian besar saksi-saksi menerangkan tidak tahu menahu apakah ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Amir JI ataupun 
Naip JI. Semua saksi-saksi yang mengatakan ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Amir JI sebenarnya tidak tahu pasti 
tentang kebenarannya. 
 
Ali Imron mengatakan "menurut perasaannya" ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Amir JI. Dia lalu menyebutkan 
pengertian "menurut perasaannya" itu maksudnya hanya kesimpulannya pribadi. Utomo Pamungkas mengatakan 
pernyataannya bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Amir JI hanyalah kesimpulannya saja, bukan apa yang 
diketahuinya sendiri. Saksi Mas Slamet Kastari mengatakan setahu dirinya yang menggantikan Abdullah Sungkar 
adalah ustadz Abu Bakar Ba'asyir karena beliau orang yang dekat dengan Abdullah Sungkar, tapi Saksi tidak tahu pasti 
kebenarannya. 
 
Saksi-saksi yang menerangkan tidak tahu menahu tentang JI, atau hanya tahu JI dari media massa, atau meyakini tidak 
ada JI, dengan sendirinya tidak tahu menahu ataupun tidak memberikan keterangan tentang apakah ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir adalah Amir JI atau bukan, bahkan meyakini ustadz Abu Bakar Ba'asyir bukanlah Amir JI. Saksi-saksi tersebut 
adalah Muchlas alias Ali Gufron, Imam Samudera, Amrozi, Farihin Ibnu, Surjadi Mas'ud, Hashim, Abdul Haris, Irfan 
S. Awwas, Hilmy Bakar, Ustadz Afif, Ustadz Wahyudin, Said A. Sungkar, Mujiono, Ustadz Mudzakir. 
Sedangkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana dikutip Sdr. Penuntut Umum memberikan 
keterangan berbeda sebagai berikut:  
 
Nama: Faiz bin Abu Bakar Bafana  
Umur: 40 tahun 
Tempat tgl lahir: Singapore 1 Februari 1962 
Warga Negara: Malaysia 
Pekerjaan: Kontraktor 
Keterangan: Ditahan di Singapore, saksi teleconference, mengatakan tahu ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amir JI 
karena diberitahu Hambali, tidak tahu sendiri.  
 
Nama: Ja'afar bin Mistooki alias Sa'ad alias Badar 
Umur: 41 tahun 
Tempat tgl lahir: Singapore, 25 Oktober 1961 
Warga Negara: Singapore 
Pekerjaan: Freelance Dispatch Rider 
Keterangan: Ditahan di Singapore, saksi teleconference, mengaku tahu bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Amir 
karena diberitahu H. Ibrahim, tidak tahu sendiri.  
 
Nama: Ahmad Sajuli bin Abdurrahman 
Umur: 40 tahun 
Tempat tgl lahir: Jakarta, 11 Juli 1962 
Warga Negara: Indonesia, ijin Tinggal Tetap Malaysia 
Pekerjaan: Wiraswasta 
Keterangan: Ditahan di Kualalumpur 
 
Nama: Agung Riyadi alias Husain bin Ahmad Bunyamin  
Umur: 46 tahun 
Tempat tgl lahir: Solo, 4 Mei 1956 
Warga Negara: Indonesia, Ijin Tinggal Tetap Malaysia  
Pekerjaan: Wiraswasta 
Keterangan: Ditahan di Kualalumpur, tahu bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Amir JI, tapi tidak menyebutkan 
dari mana mereka tahu. 
 
Nama: Muhammad Faiq bin Hafidh 
Umur: 44 tahun 
Tempat tgl lahir: Semarang, 20 Mei 1958 
Warga Negara: Indonesia, Ijin Tinggal Tetap Malaysia 
Pekerjaan: Wiraswasta 



Keterangan: Ditahan di Kualalumpur, menyebutkan tahu bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Amir JI tapi tidak 
menyebutkan darimana mereka tahu. 
 
Nama: Ferial Muchlis bin Abdul Halim 
Umur: 46 tahun 
Tempat tgl lahir: Medan, 13 Februari 1956 
Pekerjaan: Wiraswasta 
Keterangan: Ditahan di Kualalumpur, menyebutkan ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Naip JI, namun Hashim bin 
Abas justru mengatakan dalam JI tidak ada kedudukan Naip. 
 
3. Tentanq Pedoman Umum Perjuangan Jama'ah Islamiyah (PUPJI) 
Sama halnya dengan kesaksian mengenai JI dan Amir JI, sebagian besar saksi-saksi menerangkan tidak tahu menahu 
tentang adanya PUPJI, atau mereka mengetahuinya tapi hanya tahu dari berita-berita. Sebagian saksi-saksi bahkan 
menerangkan bahwa PUPJI tersebut tidak ada bedanya dengan suatu makalah yang dikutip dari berbagai buku yang 
sudah dikenal luas. Secara keseluruhan ada tidaknya PUPJI tidak ada persesuaian keterangan yang nyata antara saksi 
satu dengan yang lain, atau dengan kata lain terjadi simpang siur seperti halnya tentang JI dan Amir JI. 
Ali Imron mengatakan mengetahui PUPJI setelah ditunjukkan Penyidik. Ali Gufron menyebutkan pernah mendengar 
PUPJI, tapi itu merupakan hasil kajian dari beberapa jama'ah di dunia ini. Amrozi mengatakan pernah mendengar 
PUPJI, tapi disangkanya PUPJI itu senjata baru. Dia menegaskan tidak pernah tahu PUPJI sebagai suatu buku. Mas 
Slamet Kastari mengaku pernah tahu PUPJI di Singapura, tapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran dengan gaya 
bahasa Indonesia yang tidak teratur sehingga dirinya tidak paham. PUPJI yang dia baca tersebut berbeda dengan yang 
menjadi barang bukti di persidangan.  
 
Saksi Hilmy Bakar mengatakan tidak pernah tahu PUPJI tapi setelah melihat barang bukti PUPJI mengatakan bahwa 
buku itu adalah jiplakan belaka, yang dikutip dari berbagai literatur. Saksi Ustadz Afif, mengatakan setelah membaca 
barang bukti PUPJI mengatakan pernah membaca sebagian isinya sebagai buku yang diterbitkan JI di Mesir, sambil 
menambahkan ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah memberikan pengajian seperti yang disebutkan dalam PUPJI. 
Sedangkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana dikutip Sdr. Penuntut Umum memberikan 
keterangan sebagai berikut: Faiz bin Abu Bakar Bafana mengaku mengetahui PUPJI dari Hambali pada waktu di 
Selangor, Malaysia. Ja'afar Mistooki mengaku tahu PUPJI dari Ali Gufron alias Muchlas, padahal di atas telah dikutip 
keterangan Muchlas yang mengatakan pernah mendengar PUPJI tapi itu merupakan hasil kajian dari beberapa jama'ah 
di dunia ini. Ahmad Sajuli juga mengaku baru tahu PUPJI dari keterangannya Hambali. Ferial Muchlis sebagai satu-
satunya saksi yang mengkait-kaitkan ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan PUPJI dan yang mengaku-aku pula sebagai 
pengetik naskah PUPJI, ternyata ketika ditunjukkan barang bukti PUPJI tersebut di persidangan mengatakan bukan itu 
naskah yang telah diketiknya. 
 
4. Tentang Bai'at 
Berkaitan dengan bai'at yang disebutkan Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya berbunyi "akan setia kepada 
Allah dan kepada Pimpinan Jama'ah", sehingga dengan demikian maka setiap orang yang telah di-bai'at secara 
batiniah/akidah menyatu terhadap pimpinannya (yang mem-bai'at) dan akan setia untuk melaksanakan semua 
ajarannya, ternyata dari fakta-fakta di persidangan tidak ada satu saksi pun, termasuk yang diperiksa melalui 
teleconference, yang menerangkan pernah memperoleh pelajaran ba'iat dari ustadz Abu Bakar Ba'asyir, apalagi di-bai'at 
oleh ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Umumnya mereka mengaku di-bai'at oleh Abdullah Sungkar. 
 
Nama: Abdul Azis alias Imam Samudera alias Kudama 
Umur: 32 tahun 
Tempat tgl lahir: Serang, 14 Januari 1962 
Pekerjaan: Wiraswasta 
Siksaan: Dianiaya, ditelanjangi, disetrum listrik 
Keterangan: Ditahan di Bali, kasus bom Bali divonis mati, yang di dalam BAP mengaku di-bai'at oleh ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir telah membantah keterangannya tersebut dan mencabut BAP-nya di persidangan karena pengakuannya 
dalam BAP itu diberikannya setelah sebelumnya ditemui Carlo Tewu dari aparat kepolisian yang menyiksa dan 
menelanjanginya serta Martinus yang membawa pentungan besi, mengancam Saksi agar memberikan keterangan dalam 
BAP sesuai dengan kemauan Penyidik. 
 
Disamping itu tidak ada saksi yang mengatakan mengucapkan sumpah bai'at seperti dalam surat dakwaan dengan 
lafadz "akan setia kepada Allah dan kepada Pimpinan Jama'ah". Sehingga tidak benar mereka akan melaksanakan 
semua ajarannya seperti yang didakwakan Sdr. Penuntut Umum. 
 
Ali Imron mengaku di-bai'at oleh Abdullah Sungkar, dengan lafadz "Demi Allah saya akan melaksanakan yang 
diperintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya". Saksi Utomo Pamungkas mengaku di-bai'at oleh Zulkarnaen 
dengan lafadz "Saya siap mentaati pimpinan selama pimpinan tidak membawa kepada maksiat. Ali Gufron alias 



Muchlas mengatakan pernah di-bai'at oleh Abdullah Sungkar berkaitan dengan kegiatan belajar, dengan lafadz "kamu 
mesti belajar dengan sebaik-baiknya dan mengikuti perintah Allah dan Rasul". Muchlas bahkan menegaskan tidak ada 
suatu bai'at sebagai pernyataan ketaatan kepada seorang pimpinan, yang ada adalah seorang murid atau siapa saja yang 
mau menyatakan janji setia kepada gurunya maka dia akan menyatakan setia kepada kepada Allah dan Rasul-Nya. Mas 
Slamet Kastari menyebutkan pernah di-bai'at Abdullah Sungkar tanpa menyebutkan bunyi atau lafadz bai'at-nya. 
 
Hilmy Bakar mengatakan pernah diskusi dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir, saat itu ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
mengatakan bahwa bai'at itu ada pada jaman Rasulullah, setelah itu tidak ada lagi bahkan merupakan bid'ah. Jadi bai'at 
itu hanya untuk Khalifah. Sedangkan untuk selain itu, misalnya untuk posisi sebagai Amir di Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI), ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengatakan dengan jelas "tidak ada bai'at". Saksi Ustadz Afif 
mengatakan ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah mem-bai'at anggota pengajiannya. Saksi Ustadz Mudzakir 
mengatakan ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak mengenal "bai'at lokal". 
 
Sedangkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana dikutip Sdr. Penuntut Umum memberikan 
keterangan sebagai berikut: Faiz bin Abu Bakar Bafana di-bai'at oleh Abdullah Sungkar dengan lafadz "Saya mem-
bai'at kamu untuk mendengar dan taat atas perintah Allah dan Rasul menurut kemampuan kamu".  
 
Nama: Hashim bin Abbas alias Osman alias Rudy alias Moh Nuh alias Atan  
Umur: 41 tahun 
Tempat tgl lahir: Singapore, 17 Juli 1961 
Warga Negara: Singapore  
Pekerjaan: Service Engineer Bystronic Asia Pte Ltd 
Keterangan: Ditahan di Jakarta kemudian dibebaskan setelah ada kesepakatan dengan polisi, mengaku di-bai'at oleh 
Abdullah Sungkar dengan lafadz "Dengan nama Allah saya ber-bai'ah kepadamu atas pendengaran dan ketaatan atas 
mengikuti sunatullah dan sunnatulrasul mengikuti kemampuan saya". Ferial Muchlis mengaku di-bai'at Abdullah 
Sungkar dengan lafadz "Saya wajib tolong menolong kepada Anda di dalam kebenaran dan tidak wajib tolong 
menolong kepada Anda bila tidak dalam kebenaran". 
 
5. Tentang Ceramah atau Pelajaran Mengenai Sejarah Darul Islam Sebagai Upaya Menghimpun Kekuatan 
Dengan Tujuan Mendirikan Negara Islam Indonesia. 
Berkaitan dengan dakwaan Sdr. Penuntut Umum yang menyebutkan ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah memberikan 
ceramah atau pelajaran kepada jama'ahnya tentang sejarah Darul Islam, perjuangan Kartosuwiryo, perjuangan Kahar 
Muzakkar yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia, yang disebutkan Sdr. Penuntut Umum merupakan 
kelanjutan upaya ustadz Abu Bakar Ba'asyir menghimpun kekuatan dengan cara mengumpulkan jama'ah, ternyata di 
persidangan praktis tidak pernah diajukan pertanyaan kepada saksi-saksi mengenai hal itu oleh Sdr. Penuntut Umum 
untuk membuktikan kebenarannya. 
 
Justru Tim Pembela yang lebih aktif mengorek kebenaran dakwaan Sdr. Penuntut Umum berkaitan dengan ceramah 
atau pelajaran tersebut. Atas pertanyaan Tim Pembela, Mas Slamet Kastari mengatakan ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
tidak pernah menyampaikan sejarah Darul Islam, Kartosuwiryo, maupun Kahar Muzakkar, termasuk tidak pernah 
menyampaikan cita-citanya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dalam ceramah-ceramahnya. 
 
Demikian halnya keterangan saksi-saksi a de charge, tidak satu pun yang mengatakan ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
pernah memberikan ceramah atau pelajaran mengenai sejarah Darul Islam tersebut. 
 
Sedangkan dari saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference, sebagaimana yang dikutip dalam Surat Tuntutan Sdr. 
Penuntut Umum, hanya saksi Ahmad Sajuli sebagai satu-satunya saksi yang membenarkan isi pengajian ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir antara lain mengenai Darul Islam untuk menegakkan Daulah Islamiyah dalam rangka mewujudkan 
berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dengan cara jihad fii sabilillah antara lain dengan mengangkat senjata -quod 
non. Namun ceramah tersebut terjadi pada tahun 1989, jadi sebelum tempus delicti yang ditetapkan Sdr. Penuntut 
Umum dalam surat dakwaannya yaitu antara tahun 1993 sampai dengan 2001. 
 
6. Tentang Pelajaran "Jihad" 
Saudara Penuntut Umum mendakwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan pula ajaran tentang "jihad" sebagai 
amalan tertinggi dan termulia dalam bentuk perang melawan pihak yang menghalangi penegakan Kalimatullah yang 
berarti perang fisik dalam arti yang sebenarnya, yang dengan ceramahnya tersebut ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
bermaksud dan mempunyai cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang akan menggantikan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan UUD 1945. 
 
Adapun keterangan saksi-saksi mengenai pelajaran "jihad" untuk tegaknya NII seperti yang telah diuraikan oleh Sdr. 
Penuntut Umum dalam dakwaannya, berdasarkan catatan Tim Pembela maupun catatan Sdr. Penuntut Umum dalam 
Surat Tuntutan Bab III Fakta Persidangan, hanya ada 2 (dua) orang saksi saja yaitu yang diperiksa melalui 



teleconference, Ja'afar Mistooki dan Ahmad Sajuli yang mengaku pernah mendengar isi ceramah ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir mengenai "jihad" serupa yang telah diuraikan di atas -quod non- namun ceramah itu mereka berdua dengar 
pada tahun 1989 yang berarti di luar tempus delicti yang ditetapkan Sdr. Penuntut Umum yaitu antara tahun 1993 
sampai dengan 2001. 
Sedangkan sebagaian saksi-saksi yang lainnya justru memberikan keterangan yang berkebalikan dari dakwaan Sdr. 
Penuntut Umum tersebut. Saksi Imam Samudera mengatakan pernah mendengarkan ceramah ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir 2 (dua) kali mengenai menjaga kebersihan hati, sehingga membosankan dan tidak sesuai dengan jiwanya. 
Utomo Pamungkas yang mengaku sering mendengarkan ceramah atau pengajian ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
menyatakan tidak pernah mendengar ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan masalah jihad dalam arti perang (qital) 
tersebut. Saksi Hashim menerangkan, ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah menyampaikan ide tentang Negara Islam 
tetapi tentang penegakan Syariat Islam dalam hukum negara. Hilmy Bakar mengatakan pernah mendengar ceramah 
Abdullah Sungkar mengenai jihad dalam arti perang (qital) terhadap para paderi, yang berbeda pemahaman dengan 
yang dimiliki ustadz Abu Bakar Ba'asyir dimana jihad dipahami secara lebih luas. Saksi juga mengatakan ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir biasanya dalam memberikan ceramah atau pengajian menggunakan buku pegangan, sebagian besar 
materinya adalah masalah tafsir dan akidah. Hal yang sama diutarakan oleh saksi Ustadz Afif, Said A. Sungkar, ustadz 
Mudzakir. 
 
7. Tentang Menganjurkan Jama'ah Yang Telah Di-bai'at Untuk Mengikuti Program Latihan Militer di 
Philipina. 
Adapun keterangan saksi-saksi mengenai "menganjurkan jama'ah yang telah di-bai'at untuk mengikuti program 
pelatihan militer di Philipina yaitu Camp Hudhaibiyah", seperti yang telah diuraikan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam 
dakwaannya, berdasarkan catatan Tim Pembela maupun catatan Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Bab III 
Fakta Persidangan, tidak ada satu orang saksi pun yang membenarkan dakwaan tersebut, sekalipun ada beberapa saksi 
yang membenarkan keberadaan Camp Hudhaibiyah itu. 
Justru Utomo Pamungkas, satu-satunya saksi yang mengaku pernah mengajar di Camp Hudhaibiyah tersebut, secara 
tegas menyatakan tidak pernah disuruh atau meminta restu ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk berangkat ke maupun 
pulang dari Camp Hudhaibiyah. 
 
8. Tentang Dakwaan Bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir Bertemu Faiz bin Abu Bakar Bafana Pada Bulan 
Nopember 2000 di Hotel Pasar Klewer, Solo. Dimana ustadz Abu Bakar Ba'asyir didakwa menyetujui dan 
merestui rencana Hambali melakukan pemboman di Batam dan kota-kota lain di Indonesia. Serta 
membicarakan penyerangan terhadap kepentingan AS di Singapura. 
 
Bagian terpenting yang harus dibuktikan oleh Sdr. Penuntut berkaitan dengan dakwaan kesatu-nya adalah apakah benar 
ustadz Abu Bakar Ba'asyir bertemu dengan Faiz bin Abu Bakar Bafana pada bulan Nopember 2000 di Hotel pasar 
Klewer dan betulkah ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyetujui serta merestui rencana Hambali melakukan pemboman di 
Batam dan kota-kota lain di Indonesia. 
 
Tidak ada satu orang saksi pun yang hadir di ruang sidang yang membenarkan adanya pertemuan antara ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir dengan Faiz Bafana pada bulan Nopember 2000 di Hotel Pasar Klewer. 
 
Bahkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana tertuang dalam Bab III Surat Tuntutan Sdr. 
Penuntut Umum, hanya satu orang saksi saja yang mengakui adanya pertemuan tersebut, yaitu Faiz bin Abu Bakar 
Bafana sendiri -quod non, tanpa didukung keterangan saksi atau alat bukti lainnya sama sekali. 
 
Nama: Maryono 
Umur: 29 tahun 
Tempat tgl lahir: Surakarta, 16 Maret 1973 
Pekerjaan: resepsionis hotel Beteng Jaya 
Keterangan: Menerangkan pernah didatangi Faiz bin Abu Bakar Bafana, dan di persidangan ia justru memastikan 
selama keberadaan Faiz Bafana di hotelnya yang hanya 3 (tiga) jam itu tidak pernah menerima tamu satu orang pun, 
termasuk ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Saksi Maryono juga memastikan bahwa hotelnya tidak berada di Pasar Klewer, 
Solo.  
 
Saksi Ustadz Wahyudin memastikan tidak pernah melihat Faiz Bafana menemui ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Ponpes 
Al Mu'min Ngruki karena kalau Faiz Bafana bertamu tentu Saksi akan mengetahuinya karena di ponpes tersebut setiap 
tamu harus mengisi buku tamu dan Saksi adalah Ketua Ponpes. Saksi Ustadz M. Soleh Ibrahim, Ustadz Mujiono 
menguatkan keterangan saksi Ustadz bahwa tidak pernah ada tamu datang ke Ponpes Al Mu'min Ngruki, dan bukan 
kebiasaan hidup ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk menemui tamu di Hotel. 
 
Demikian halnya, tidak ada satu orang saksi pun yang hadir di ruang sidang yang mengatakan bahwa ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir telah menyetujui and merestui rencana Hambali melakukan pemboman di Batam dan kota-kota lain di 



Indonesia. 
Bahkan saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana tertuang dalam Bab III Surat Tuntutan Sdr.  
Penuntut Umum, hanya satu orang saksi saja yang mengakui adanya persetujuan dan restu ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
tersebut, yaitu Faiz bin Abu Bakar Bafana sendiri -quod non, tanpa didukung keterangan saksi atau alat bukti lainnya 
sama sekali. Saksi-saksi via teleconference yang lain tidak ada yang satu pun yang pernah mendengar atau mengetahui 
sendiri adanya persetujuan dan restu tersebut. Hashim bin Abbas hanya menyimpulkan seharusnya Amir tahu setiap 
kali Saksi diperintah (untuk melakukan pemboman) oleh Hambali sebagaimana diatur dalam PUPJI. Bahkan Hashim 
bin Abbas dengan tegas kemudian menyatakan tidak tahu apakah ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengetahuinya, 
melainkan hanya menyimpulkan sendiri bahwa sesuai dengan PUPJI seharusnya Hambali sebelum melakukan 
pemboman Batam meminta izin terlebih dahulu kepada ustadz Abu Bakar Ba'asyir, karena menurut pasal 39 PUPJI 
setiap kegiatan yang melibatkan manthiqi lain harus seizin Amir. 
 
Sedangkan saksi-saksi yang lainnya justru memberikan keterangan yang berkebalikan dengan dakwaan Sdr. Penuntut 
Umum. Ali Imron menerangkan perintah untuk meledakkan gereja datang dari Hambali, dan menyatakan tidak tahu 
apakah Hambali berhubungan dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Saksi dengan tegas menyatakan jihad di Afghanistan 
dan bom di Mojokerto tidak pernah didiskusikan dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir.  
 
Utomo Pamungkas mengakui terlibat bom Mojokerto karena disuruh Hambali. Saksi Ali Gufron alias Muchlas dengan 
tegas menyatakan pengeboman yang dilakukannya dengan teman-teman tidak dilaporkan kepada ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir, karena saksi yakin pengeboman itu merupakan suatu jihad yang tidak bisa diberitahukan kepada orang yang 
ada kemungkinan tidak menyetujui pelaksanaan jihad tersebut.  
 
Muchlas menyatakan yang memprakarsai pemboman adalah Hambali, tidak ada hubungannya dengan ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir. Saksi Imam Samudera yang mengakui bertanggungjawab atas pemboman gereja di Batam dan Plaza 
Atrium, Senen, sama sekali bukan atas suruhan ustadz Abu Bakar Ba'asyir (keterangannya ini didahului dengan 
sumpah, "wallahi, wallahi, wallahi").  
 
Amrozi juga mengaku hanya disuruh Hambali untuk melakukan pemboman di malam Natal, terutama di Mojokerto, 
tidak ada hubungannya dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dan ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak tahu menahu 
pengeboman tersebut.  
 
Saksi Taufik alias Dany menerangkan yang memimpin dan mengkoordinasi/merencanakan peledakan bom yang 
sasaran umumnya adalah umat Nasrani adalah Abdul Azis alias Imam Samudera dan memastikan pengeboman itu tidak 
atas suruhan atau persetujuan ustadz Abu Bakar Ba'asyir. 
 
9. Tentanq Dakwaan Bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir Bertemu Faiz bin Abu Bakar Bafana dan Mustaqim. 
Pada Bulan Maret 2001 di Rumah ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Ngruki, Sukoharjo, Membicarakan 
Pengangkatan Ali Gufron alias Muchlas sebaqai Manthiqi Ula, Rencana Penyerangan Kaum Paderi, Rencana 
Untuk Melakukan Pembunuhan Megawati (Wapres). 
 
Tidak ada satu orang saksi pun yang memberikan kesaksian kebenaran adanya pertemuan antara ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir dengan Faiz bin Abu Bakar Bafana di rumah ustadz Abu Bakar Ba'asyir tersebut, baik saksi yang hadir di 
sidang pengadilan maupun saksi yang diperiksa secara teleconference, kecuali pengakuan Faiz Bafana sendiri -quod 
non. Tentang bantahan adanya kehadiran Faiz Bafana di rumah ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang masih menjadi satu 
area dengan Ponpes Ngruki, telah disampaikan oleh saksi-saksi seperti telah dikutip pada angka 8 di atas, sehingga 
tidak diuraikan kembali dalam bagian ini. 
 
Tentang rencana penyerangan terhadap Paderi, pada intinya sama saja dengan penyerangan terhadap gereja-gereja 
seperti telah diuraikan oleh saksi-saksi pada angka 8 di atas, sehingga tidak diuraikan kembali dalam bagian ini. 
Tentang rencana Pembunuhan Megawati yang waktu itu adalah Wapres RI, tidak ada satu orang saksi pun yang 
membenarkannya kecuali Faiz Bafana sendiri. Bahkan Ali Gufron alias Muchlas yang disebut-sebut Faiz Bafana 
sebagai orang yang akan disuruh melaksanakan pembunuhan tersebut dalam kesaksiannya menyatakan baru 
mengetahui rencana pembunuhan itu dari membaca berita yang isinya Al Farouq mengatakan ustadz Abu Bakar 
Ba'asyir berencana akan membunuh Megawati. Saksi justru mentertawakan berita itu karena sepengetahuan Saksi tidak 
mungkin ustadz Abu Bakar Ba'asyir memiliki kemauan seperti itu.  
 
Saksi Amrozi yang diaku-aku Faiz Bafana menemaninya menemui ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika ustadz ABB 
merencanakan akan membunuh Megawati juga membuat bantahan dalam selembar surat yang ditandatanganinya, yang 
diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan. 
 
Perlu ditambahkan fakta-fakta di persidangan tentang Faiz bin Abu Bakar Bafana. Menurut saksi Ustadz Afif yang 
merupakan guru ngaji Faiz Bafana dan yang memperkenalkan Faiz Bafana dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir, 



sebenarnya Faiz Bafana jarang ikut pengajian karena kesibukan bisnisnya.  
 
Saksi Hilmy Bakar, menyatakan Faiz Bafana hanya ngaku-ngaku saja kenal dekat dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
padahal sebenarnya tidak, karena Saksi tahu persis mengingat Saksi sangat dekat dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
dan juga kenal Faiz Bafana. Saksi Hilmy Bakar menyatakan siap dikonfrontasi dengan Faiz Bafana di muka sidang atas 
kesaksiannya itu. Saksi Ustadz Said A. Sungkar mengatakan Faiz Bafana adalah pembohong besar, karena Faiz Bafana 
ngaku-ngaku kenal dekat dengan dirinya padahal sebenarnya tidak. 
 
B. Dakwaan Kedua 
Tentang Dakwaan Bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah menyuruh Camat Grogol. Kab. Sukoharjo Memasukkan 
Keterangan Palsu Yaitu Keterangan Tentang Kewarganegaraan ustadz ABB Sebagai WNI Ke Dalam Akta Otentik 
Yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
 
Nama: Mas Rochin bin Atmo Suwiryo 
Umur: 58 tahun 
Tempat tgl lahir: Solo, 17 Juli 1944 
Pekerjaan: Lurah Desa Cemani 
Keterangan: Menerangkan bahwa sebenarnya Camat tidak ada andilnya dalam mengisi keterangan dalam KTP, karena 
yang mengetik KTP adalah Kabupaten. Saksi juga menegaskan tidak mungkin ustadz Abu Bakar Ba'asyir dapat 
menyuruh Camat membuat keterangan palsu. Menurut keterangan Saksi setiap pemohon KTP baru atau perpanjangan, 
tidak bisa langsung ke Kabupaten, atau Kecamatan melainkan harus ke kelurahan dahulu, baru ke Kabupaten. Camat 
atau Kecamatan sebenarnya hanya melegalisasi saja, tidak ada rekomendasi dari Camat. Saksi juga menyatakan ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir dapat mengurus KTP perpanjangan karena tidak pernah dinyatakan pindah alamat dari desa 
Cemani dan masih tercatat dalam register Desa.  
 
Nama: Drs. Rusmanto bin Tjitrodihardjo 
Umur: 40 tahun 
Tempat tgl lahir: Karanganyar, 11 Agustus 1962 
Pekerjaan: Camat Grogol 
Keterangan: Menerangkan tidak pernah disuruh ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk membuat KTP, dan keterangan dalam 
KTP diketik oleh pihak Kabupaten bukan oleh Saksi selaku Camat.  
 
Nama: Drs. Sarsito, MM  
Umur: 46 tahun 
Tempat tgl lahir: Karanganyar, 22 September 1956 
Pekerjaan: PNS ( Kepala Catatan Sipil Kab. Sukoharjo) 
Keterangan: Menyatakan bahwa KTP dibuat dan diketik data-datanya di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kab. 
Sukoharjo, Camat tinggal tandatangan saja. 
 
C. Dakwaan Ketiga  
Tentang ustadz Abu Bakar Ba'asyir Didakwa Telah Membuat Surat Palsu atau Membuat Surat Yang Dapat 
Menimbulkan Sesuatu Hak Atau yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal 
 
Nama: Solichin 
Umur: 50 tahun 
Tempat tgl lahir: Kendal, 23 November 1953 
Pekerjaan: Wiraswasta 
Keterangan: Menerangkan bahwa Surat Pernyataan belum pernah pindah alamat oleh ustadz Abu Bakar Ba'asyir 
tersebut dibuat atas saran Lurah, dibuat dan ditandatangani oleh ustadz Abu Bakar Ba'asyir.  
 
Saksi Mas Rochin (Lurah Desa Cemani) menerangkan Surat Pernyataan tersebut dulunya atas permintaan pihak 
Kabupaten. Saksi menerangkan banyak warganya yang sekalipun bepergian ke berbagai tempat namun karena masih 
tercatat dalam register desa sehingga masih bisa mengurus KTP dengan cara membuat Surat Pernyataan serupa dengan 
yang dibuat ustadz Abu Bakar Ba'asyir.  
Saksi Drs. Rusmanto (Camat Grogol) menjelaskan alasan ustadz Abu Bakar Ba'asyir diminta membuat Surat 
Pernyataan karena KTP sudah habis terlalu lama dan yang menyuruh melakukan hal itu adalah pihak Kabupaten. Hal 
ini sesuai dengan Perda No. 35 tahun 2000, dan Surat Pernyataan serupa itu sudah sering dimintakan kepada orang lain 
yang memiliki masalah yang sama dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir yaitu KTP telah lama habis masa berlakunya.  
Saksi Drs. Sarsito, MM. juga menyatakan tidak semua pemohon perpanjangan KTP membuat Surat Pernyataan serupa 
itu, dalam halnya ustadz Abu Bakar Ba'asyir dimintakan karena KTP-nya sudah lama habis. 
 



D. Dakwaan Keempat  
1. Selaku Orang Asing Berada Di Wilayah Indonesia Secara Tidak Sah. Menurut catatan Tim Pembela maupun catatan 
Sdr. Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Bab III Surat Tuntutan, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan 
bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah Orang Asing dan Berada Di Wilayah Indonesia secara tidak sah. 
 
2. Tentang Pada Tahun 1985 ustadz Abu Bakar Ba'asyir Perqi Ke Malaysia dan Menetap Di Sana Sampai dengan 
Tahun 1999. Mengingat ustadz Abu Bakar Ba'asyir di persidangan telah membenarkan kepergiannya ke Malaysia dari 
tahun 1985 sampai dengan tahun 1989, maka saksi-saksi yang menerangkan hal tersebut kami pandang tidak perlu 
dikutip keterangannya. 
 
3. Tentanq ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengganti nama menjadi Abdus Samad bin Abud lalu mengajukan permohonan 
Kad Pengenalan pada pemerintah Malaysia, selanjutnya mengajukan permohonan Surat Akuan Pengenalan. Ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir juga telah mengakui perihal perubahan nama ini, sehingga saksi-saksi yang menerangkan hal 
tersebut kami pandang tidak perlu dikutip keterangannya. 
 
4. Tentang Dakwaan Bahwa ustadz Abu Bakar Ba'asyir selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut atau 5 (lima) 
tahun berturut-turut tidak pernah melaporkan diri atau datang ke Kedubes RI di Malaysia untuk menyatakan 
keinginannya tetap menjadi WNI. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga telah mengakui perihal tidak melaporkan diri ke 
Kedubes RI ini, dengan alasan karena apabila melapor tentu akan ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Dengan 
pengakuan ustadz Abu Bakar Ba'asyir tersebut saksi-saksi yang menerangkan hal serupa kami pandang tidak perlu 
dikutip keterangannya. 
 
5. Tentanq Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga telah mengakui perihal ini, dengan alasan karena ybs tidak memiliki paspor 
sehingga tidak mungkin dapat masuk kembali ke wilayah RI melewati pemeriksaan imigrasi. Dengan pengakuan ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir tersebut saksi-saksi yang menerangkan hal serupa kami pandang tidak perlu dikutip keterangannya. 

Bab III : PEMBELAAN PENGADILAN TERORIS MENZALIMI ULAMA  
MAJELIS Hakim dan Majelis Jaksa yang semoga diampuni oleh Allah. Majelis Pembela yang semoga dilimpahi 
rahmat oleh Allah. Hadirin dan hadirat serta wartawan yang saya hormati. 
 
Dalam menyampaikan pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang ini hati saya diliputi harapan dan 
firasat. Harapan saya tumpahkan kepada Allah Swt, semoga Dia memberi petunjuk kepada Majelis Hakim sebagai 
hamba-Nya yang beriman dan tengah memikul amanah dari pada-Nya, sehingga benar-benar majelis memutuskan 
dengan adil menurut ukuran syariat Allah, berdasarkan fakta obyektif dan kongkrit yang didasari ketaqwaan dan 
kejujuran dan sikap tidak memihak kecuali hanya kepada Allah Swt saja; dengan demikian benar-benar yang putih 
tampak putih, yang hitam kelihatan hitam, yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan tanpa takut kepada 
sispapun kecuali hanya kepada Allah Swt. 
 
Adapun firasat yang meliputi hati saya ialah majelis tidak bebas dalam memutuskan perkara ini karena adanya campur 
tangan dan tekanan dari musuh-musuh Islam yang sangat anti terhadap berlakunya syariat Islam secara kaaffah, baik 
tekanan itu datangnya dari dalam maupun dari luar, sehingga dalam memutuskan perkara ini timbullah kepincangan 
penilaian yang mendasari keputusan akhirnya, sehingga dengan demikian yang benar dipaksa untuk disalahkan dan 
yang salah dipaksa untuk dibenarkan. Firasat ini timbul bukan karena sikap tidak percaya atau ragu-ragu terhadap 
i’tikad baik Majelis Hakim, sekali-kali tidak. Majelis hakim sebagai hamba Allah yang beriman saya bersangka baik 
mempunyai kemauan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam, karena majelis percaya bahwa 
keputusannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.  
 
Akan tetapi, firasat saya muncul setelah menyaksikan adanya kenyataan yang terjadi di negeri ini akhir-akhir ini, yaitu 
adanya petunjuk yang jelas tentang adanya campur tangan dalam negeri oleh tangan-tangan asing terutama oleh musuh-
musuh Islam, pemerintah teroris Amerika dan antek-anteknya yang sangat anti penerapan syariat Islam yang saya 
perjuangkan di negeri ini, dengan cara tekanan ekonomi dan isu-isu teroris yang diarahkan kepada pejuang-pejuang 
penegak syariat. Penguasa negeri ini ternyata takluk terhadap tekanan dan campur tangan ini sehingga langkah-langkah 
pemerintah dalam beberapa persoalan terutama yang berhubungan dengan menghadapi perjuangan penegakan syariat 
merupakan perpanjangan tangan pemerintah teroris Amerika.  
 
Indikator hal ini nampak jelas dari sikap petinggi-petinggi kepolisian dalam menangani kasus-kasus akhir-akhir ini, 
yaitu antara lain: 
 
1. Menangani kasus bom Bali setengah-setengah, tidak ada kemauan menemukan otaknya. Pertanyaan: Benarkah anak-
anak muda macam Amrozy, Mukhlas, Ali Imron, Imam Samudra, sanggup membuat bom sedahsyat itu, sedangkan 
TNI dan Kepolisian sendiri tidak sanggup? Lalu siapa yang sebenarnya membuat bom sedahsyat itu? Pertanyaan ini 



belum terjawab dan nampaknya Polisi tidak ada kemauan untuk mengusut tuntas sampai terjawab! Mengapa? Saya 
menduga karena pengusutan yang berakhir dengan pengadilan pelaku-pelakunya sudah memuaskan musuh Allah, 
pemerintah Amerika dan antek-anteknya. 
 
2. Penahanan diri saya. Polisi lebih mendengar suara-suara asing Amerika, Singapura, Australia daripada suara 
sebagian besar umat Islam dan ulama-ulamanya. 
 
3. Pemindahan diri saya yang masih dalam kondisi lemah dari RS PKU Muhammadiyah Solo ke Jakarta dengan paksa 
tanpa kepentingan yang jelas selain karena kepentingan menyenangkan Amerika. 
 
4. Pengawalan diri saya yang super ketat waktu menuju ke lokasi sidang yang memakan biaya besar menghamburkan 
uang rakyat dan sama sekali tidak masuk akal, adalah untuk konsumsi luar negri, terutama untuk memuaskan musuh 
Allah pemerintah Amerika, yang menuduh diri saya sebagai tokoh teroris Asia Tenggara. Disamping itu saya menduga 
kuat bahwa Majelis Hakim tidak memberi ijin saya untuk merekam suara guna memberi sambutan konggres MMI di 
Solo adalah karena adanya tekanan untuk membentuk opini bahwa: betapa berbahayanya diri saya sampai suara saya 
saja tidak boleh didengar masyarakat. 
 
5. Isu apa yang dinamakan JI sengaja dibesar-besarkan karena sangat menguntungkan strategi musuh Allah, yakni 
pemerintah Amerika Serikat, dalam usahanya memerangi dunia Islam. 
 
Itulah antara lain indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pemerintah terutama polisi benar-benar bekerja keras 
untuk membantu suksesnya rencana jahat pemerintah AS terhadap dunia Islam dan umat Islam, baik disadari atau tidak.
Kenyataan-kenyataan ini sudah pasti berdampak kepada proses pengadilan kasus penegakan Syariat Islam yang sedang 
saya alami ini, sehingga dengan demikian pengadilan tidak bebas, tetapi dipaksa berjalan menuju ke arah yang 
dikehendaki oleh musuh Islam dan musuh Allah, yakni Amerika Serikat. 
 
Oleh karena itu pembelaan dalam pengadilan ini hampir tidak ada gunanya. Inilah firasat saya. Namun demikian saya 
masih tetap melangkah mengajukan pembelaan sebagai usaha melawan musuh-musuh Islam dengan harapan semoga 
Allah berkenan menolong perjuangan ini dan membimbing dan melindungi Majelis Hakim dari tekanan musuh-musuh 
Allah dan memberi cahaya terang sehingga benar-benar keputusannya nanti mencerminkan keadilan sesuai dengan 
garis syariat Allah Swt, sehingga benar-benar keputusan yang diridlai-Nya. Aamien. 
 
Majelis Hakim dan Majelis Jaksa yang semoga diampuni Allah, Majelis Pembela yang semoga dilimpahi rahmat oleh 
Allah. Para hadirin dan hadirat yang terhormat. 
 
Jabatan Hakim adalah suatu jabatan amanat yang terhormat. Karena hakim telah menempatkan dirinya sebagai penegak 
keadilan dalam masyarakat. Hukum akan tegak apabila para hakim berpegang teguh kepada keadilan tanpa takut 
ancaman dan tekanan dari siapapun. Takutnya kepada ancaman dan siksaan Allah di akhirat nanti, karena ia selalu 
ingat perintah Allah Swt agar selalu adil dalam mengadili suatu perkara. 
Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan 
menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 
(QS. An-nisa’:58). 
 
Rasulullah Saw juga memberi peringatan keras kepada para hakim agar melaksanakan tugasnya berdasarkan ilmu, 
yakni (ketentuan-ketentuan syariat Allah), jangan berdasarkan kebodohan dan ketidakjujuran sehingga keputusasnnya 
dhalim. 
Baginda Rasulullah Saw bersabda: “Ada tiga golongan hakim: satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk 
neraka, 
1. Seorang hakim yang mengerti kebenaran (Al-Haq) lalu menjatuhkan hukuman dengan kebenaran itu (adil) maka ia 
masuk surga. 
2. Seorang hakim yang mengerti kebenaran (Al-Haq) kemudian ia menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan 
kebenaran itu (tidak jujur), maka ia masuk neraka. 
3. Seorang hakim yang bodoh (tidak tahu kebenaran), maka karena kebodohannya itu ia masuk neraka karena 
keputusannya dhalim.” (HR. Abu Daud dan lainnya). 
 
Oleh karena itu Hakim wajib selalu berorientasi dan berpegang teguh kepada kebenaran dan senantiasa berdiri di atas 
al-haq. Disamping itu hakim wajib memahami apa yang dimaksud Al-Haq (kebenaran). Definisi kebenaran mutlak hak 
Allah Swt, manusia tidak.berhak memberi batasan apa kebenaran itu sebab akal dan ilmu manusia sangat terbatas, 
sehingga terpeleset kepada kekeliruan lebih besar daripada ketepatannya, itulah sebabnya untuk menentukan benar dan 
salah perlu bantuan wahyu (dinul-islam). 
 



Dalam Al-Qur'an Allah dengan tegas menerangkan apa Al-Haq itu, dalam firmanNya: “Kebenaran itu dari Tuhanmu 
sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” (Al-Baqarah, 2 :147). 
 
Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman: “Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang 
siapa yang ingin beriman hendaknya beriman dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia mengkafiri… (Al-Kahfi, 18: 
29). 
Dari dua ayat ini jelas bahwa ukuran kebenaran adalah wahyu Allah, yang diturunkan kepada umat manusia lewat para 
utusan-Nya, termasuk yang diturunkan lewat utusan-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw yang berupa Al-
Qur’an dan Sunnahnya (Syariat Islam). Maka kita, khususnya hakim harus yakin tidak boleh ragu sedikit pun bahwa 
ukuran kebenaran itu adalah syariat Islam, semua perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu pasti benar, 
dan semua perkara yang bertentangan dengan syariat Islam itu pasti batil dan wajib disalahkan. Apabila hakim 
memahami ini, namanya hakim yang beriimu dan apabila jujur keputusannya adil. Tetapi apabila hal ini tidak dipahami 
oleh hakim, maka itu namanya hakim bodoh dan keputusannya pasti sesat dan dhalim. 
 
Semoga Majelis Hakim dikaruniai ilmu seperti ini dan semoga dalam menunaikan amanat Allah, Majelis Hakim selalu 
bermonoloyalitas kepada Allah Swt Penguasa dan Pemilik alam semesta ini, termasuk negeri yang diamanatkan kepada 
kita yakni NKRI; mudah-mudahan bukan bermonoloyaiitas kepada pemerintah penguasa sementara negeri ini; 
sehingga dengan demikian itu Majelis Hakim selalu berjalan di atas jalan yang lurus dan terang dalam menunaikan 
tugas sucinya. Amien. 
 
SANGGAHAN TERHADAP TUDUHAN JAKSA 
 
Majelis hakim yang semoga diampuni oleh Allah Swt. 
Dengan izin Allah Swt saya akan menyampaikan sanggahan terhadap semua tuduhan JPU, dengan tuduhan yang saya 
rasakan mendhalimi diri dan perjuangan saya. Dalam hal ini saya akan menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh 
JPU untuk memperkuat tuduhannya adapun sanggahan secara yuridis saya serahkan kepada tim pengacara yang 
membela saya karena beliau-beliaulah yang memiliki keahlian di bidang hukum. 
Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh diri saya dengan 4 (empat) tuduhan sebagai berikut: 
1. JPU menuduh diri saya melakukan makar terhadap NKRI dan mendirikan NII. 
2. JPU menuduh diri saya memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. 
3. JPU menuduh diri saya memalsukan surat. 
4. JPU menuduh diri saya sebagai orang asing yang berada di wilayah RI secara tidak sah. 
 
A. Sanggahan Tuduhan ke-1 
Tuduhan makar ini didasarkan atas bukti-bukti yang menurut JPU sbb: 
Saya dituduh sebagai amir apa yang dinamakan JI menggantikan alm. Ustadz Abdullah Sungkar (AS), berdasarkan 
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU antara lain lewat teleconference. Meskipun saya tidak mengikuti sidang 
para saksi yang diajukan lewat teleconference tetapi dari kesaksian mereka yang tertulis dalam surat tuntutan JPU dan 
keterangan-keterangan yang dikutip media masa membuat saya bisa mengetahui isi kesaksian mereka, maka dengan 
izin Allah Swt saya memberi tanggapan sebagai berikut: 
Kesaksian semua saksi yang dajukan dalam hal ini sama sekali tidak benar, saya sama sekali tidak pernah diangkat dan 
dilantik menjadi naib amir apa yang dinamakan JI semasa hidupnya alm Ustadz AS, semua keterangan saksi saksi yang 
menerangkan bahwa saya adalah naib amir apa yang dinamakan JI semata-mata dugaan tidak berdasarkan fakta yang 
jelas. Bahkan saya sebagai orang yang dekat dengan alm Ustadz AS tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar 
bahwa beliau adalah amir apa yang dinamakan JI, kalau hal ini benar mustahil saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu 
bahwa beliau adalah seorang muballigh yang aktif bertablighh baik dikalangan anggota jamaah Ittibaaussunnah yaitu 
kelompok pengajian orang Malaysia yang dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Ustadz Hasyim Ghani yang 
berpusat di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Disamping itu beliau juga aktif berdakwah di masjid-masjid umum terutama 
di Kuala Lumpur. 
 
Selanjutnya saya dituduh amir apa yang dinamakan JI menggantikan Ustadz AS setelah belia wafat. Tuduhan ini pun 
sama sekali tidak benar. Wallahi, sama sekali saya tidak pernah dilantik sebagai amir apa yang dinamakan JI. 
Bagaimana bisa saya dituduh sebagai amir apa yang dinamakan JI, sedang saya baru mendengar istilah JI setelah saya 
berada dalam tahanan baik melalui mulut-mulut polisi maupun dari media masa. 
 
Kecerobohan JPU menuduh saya sebagai amir apa yang dinamakan JI hanya didasarkan atas keterangan-keterangan 
saksi yang sebagian besar didengar keterangan mereka lewat teleconference yang saya boikot karena menyalahi aturan 
dan semua saksi yang didengar adalah berstatus tahanan di bawah UU rimba ISA, dimana kondisi tahanan sarat dengan 
tekanan. Disamping itu kesaksian ini diberikan dalam wilayah Negara Asing bukan di Kedutaan atau Atase RI. 
Sungguh ini proses sidang yang kacau. Disamping itu teleconference ini dibiayai oleh kerajaan kafir Singapura, yang 
jelas punya kepentingan menangkap saya. Proses sidang kesaksian ini sarat dengan rekayasa dan tekanan agar saksi-



saksi yang di bawah tahanan hukum rimba ISA memberikan keterangan yang menguntungkan mereka. Semoga Allah 
SWT menghukum yang merekayasa ini, Aamien.  
 
Lebih dari itu, keterangan para saksi hanya didasarkan berita dari orang lain; mereka tidak pernah melihat sendiri 
proses pelantikan dan pengangkatan yang konon saya dilantik dan diangkat sebagai amir apa yang dinamakan JI untuk 
menggantikan alm. Ustadz AS. Nara sumber berita yang mereka andalkan hanyalah satu orang yaitu Hambali. 
Kesaksian yang sumber beritanya dari satu orang sama sekali tidak bisa dipercaya, itu namanya kesaksian yang kacau, 
seorang JPU yang senior dan jujur tidak akan mau mengajukan saksi-saksi yang proses kesaksiannya kacau seperti ini. 
Apakah JPU dalam sidang pengadilan tidak senior dan tidak jujur? Saya berprasangka baik bahwa JPU dalam sidang 
ini adalah senior dan jujur, tetapi ia terpaksa mengambil jalan kesaksian yang kacau ini nampaknya karena adanya 
tekanan untuk memenuhi target yang diminta oleh pesan sponsor asing, yaitu musuh Allah pemerintah Amerika dan 
antek-anteknya. 
 
Dan semua saksi yang diajukan oleh jaksa dari negara asing ini sebenarnya orang-orang yang tidak begitu saya kenal 
yang jarang bertemu saya bahkan di antara mereka ada yang bertemu saya dua kali saja selama saya di Malaysia, dia itu 
adalah Hasyim bin Abas dari Singapura, bahkan saksi yang namanya Jafar bin Mistoki sama sekali saya tidak kenal dan 
saya tidak pernah melihat wajahnya, dan saya baru tahu nama orang ini dari surat tuntutan JPU dan media masa. Dalam 
surat tuntutan JPU dan berita media masa saya mengetahui bahwa orang ini konon menasehati saya agar saya mengaku 
saja dengan jujur dan dia minta maaf kepada kerajaaan Singapura. Bagaimana mungkin orang yang tidak saya kenal 
menasihati saya agar saya mengaku seperti yang dituduhkan oleh JPU, untuk membenarkan kesaksiannya. Dan mana 
mungkin orang beriman yang konon berjuang menegakkan syariat Islam tapi akhirnya minta maaf kepada negara kafir 
Singapura sebagai sarang Yahudi di Asia Tenggara yang aktif memusuhi perjuangan syariat Islam, dengan alasan 
memerangi teroris. Berdasarkan kenyataan ini akhirnya saya mencurigai jangan-jangan orang ini adalah mata-mata 
Singapura yang pura-pura ditahan untuk menjadi saksi agar membenarkan dan meyakinkan adanya apa yang 
dinamakan JI, dan memperkuat tuduhan terhadap diri saya. 
 
Dan saya juga mengetahui bahwa saksi Faiz bin Abubakar Bafana sewaktu memberikan kesaksian dalam 
teleconference ia menangis, ini merupakan petunjuk yang jelas adanya tekanan batin karena ia harus mengatakan dan 
menerangkan yang bertentangan dengan hati nuraninya karena ia mendapat tekanan. Dan anehnya hampir semua saksi 
dalam teleconference setelah selesai dalam kesaksian memberi nasehat pada saya sebagai mana yang saya baca dalam 
surat tuntutan JPU dan berita media agar saya mengaku saja dengan jujur. 
 
Keadaan ini nampak sekali bahwa sudah direkayasa sebelumnya untuk mencapai target tekanan bukan untuk 
menegakkan keadilan. Ya Allah hukumlah perekayasa jahat karena inilah yang akan merusak Islam dan Umat Islam. 
Adapun saksi-saksi yang memberikan kesaksian lewat teleconference yang ada di Malaysia hampir tidak ada bedanya 
dengan saksi-saksi yang ada di Singapura. Mereka juga ditahan di bawah hukum rimba ISA yang sarat dengan tekanan, 
jangankan mereka sebagai rakyat biasa sedang mantan wakil PM Malaysia Datuk Anwar Ibrahim yang ditahan di 
bawah ISA juga tidak luput dari tekanan dan siksaan; apalagi saksi-saksi beliau disiksa habis-habisan oleh polisi agar 
mengakui seperti yang dikehendaki polisi. Disamping itu kesaksian mereka juga hanya didasarkan kata orang lain yang 
ujungnya juga kembali kepada kata Hambali, tidak seorang pun di antara mereka yang mendengar sendiri dari 
keterangan saya atau melihat sendiri pengangkatan dan pelantikan saya menjadi amir apa yang dinamakan JI seperti 
yang mereka tuduhkan. Adapun kesaksian Ali Imron yang terungkap dalam persidangan hanya didasarkan dugaan dan 
penafsiran sendiri. Dan kesaksian Mubarok didasarkan atas berita yang ia dengar dari seorang yang namanya Fahim 
yang sampai hari ini orang tersebut misterius. 
 
Disamping kesaksian mereka yang diajukan oleh JPU, juga terungkap kesaksian para Ustadz yang diajukan oleh tim 
pembela semua saksi-saksi ini orang yang dekat dengan saya yang hampir tidak pernah berpisah dalam perjuangan 
menegakkan syariat Islam. Mereka-mereka itu ialah Doctor Helmy Bakar, Ustadz Afif Abdul Majid, KH Mudzakir, 
Ustadz Wahyudin, Ustadz Sholeh Ibrahim, Ustadz Said Sungkar dan Ustadz Mujiono; semua mereka menerangkan 
bahwa tidak pernah ada apa yang dinamakan JI, dan tidak benar bahwa saya adalah amirnya. Kalau benar saya sebagai 
amir apa yang dinamakan JI mereka pasti saya beritahu dan saya ajak bersama-sama memasuki apa yang dinamakan JI. 
Tetapi anehnya JPU membuang begitu saja kesaksian para Ustadz ini dan tetap mengambil kesaksian mereka yang 
lemah dasar sumbernya dan prosesnya bermasalah.  
 
Mengapa semua ini bisa terjadi? Sekali lagi karena adanya tekanan politik untuk memenuhi target pesanan. Wahai Sdr 
JPU bertobatlah! Sungguh langkah-langkah anda ini mendhalimi sesama orang beriman dan merugikan perjuangan 
demi menegakkan kalimat Allah. Tahukah anda bahwa dengan langkah anda orang kafir yang sedang memusuhui Islam 
bersorak-sorai sedang kaum muslimin hatinya sedih. Ya Allah berilah petunjuk sdr saya ini atau ambillah tindakan 
menurut kehendak-Mu, bila Engkau menghendaki! Engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana. 
 
JPU menuduh diri saya menyusun apa yang dinamakan PUPJI yang konon sebagai pedoman operasi apa yang 
dinamakan JI. Tuduhan ini berdasar kesaksian Ferial Muhlis yang mengatakan dalam kesaksiannya bahwa alm. Ustadz 



AS mengadakan pertemuan dengan saya dan Mukhlas untuk menyusun PUPJI sedang yang mengetik adalah saksi 
sendiri. Tuduhan ini sama sekali tidak benar; tidak pernah ada pertemuan semacam ini. Ferial Muhlis adalah pengusaha 
las yang membuat pintu dan pagar besi , ia sangat sibuk dengan pekerjaannya melayani pesanan sehingga datang ke 
pengajian saja sangat jarang apalagi mau mengikuti pertemuan-pertemuan untuk menyusun suatu konsep lalu jadi juru 
tulisnya, ini sangat tidak mungkin karena kesibukan kerjanya yang luar biasa. Bahkan saya lebih yakin bahwa 
pengakuan Ferial Muhlis ini karena tekanan dan rekayasa oleh karena dia menantu alm. ustadz AS maka seolah-olah 
tepat kalau diberi tugas sebagai penulisnya. Kepalsuan tuduhan dan kesaksian ini juga terungkap adanya pengakuan 
Mukhlas dalam persidangan saksi perkara saya, bahwa Mukhlas pernah mendengar apa yang dinamakan PUPJI pada 
tahun 1996/1997 (lihat surat tuntutan hal. 40). Menurut pendapatnya PUPJI hanyalah makalah hasil kajian jamaah-
jamaah yang ada di dunia. Keterangan Mukhlas ini menunjukan berarti Mukhlas tidak pernah mengikuti suatu 
pertemuan dengan alm. AS dan saya untuk menyusun apa yang dinamakan PUPJI seperti yang diterangkan oleh Ferial 
Muhlis. Maka terbuktilah bahwa pertemuan itu tidak pernah ada dan kesaksian Ferial Muhlis tentang hal ini sama 
sekali tidak benar.  
 
Lebih jauh dapat saya tambahkan bahwa di dalam dokumen yang oleh JPU dinamakan PUPJI itu terdapat istilah-istilah 
yang aneh, bahkan ada yang tidak dikenal dalam Bahasa Arab: Manthiqi Ula, Manthiqi Thalib, Manthiqi Rabi’ah, 
Ushulul Manhaj, dan penggunaan istilah Manthiqi dalam konteks yang katanya dibicarakan dalam PUPJI itu, tidak 
mungkin dipergunakan oleh orang yang menguasai Bahasa Arab dan mengerti kaidah-kaidahnya. Sedang setahu saya, 
saya merasa mengerti Bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya (lihat Surat Tuntutan halaman 6 dan 7). 
 
JPU menuduh diri saya (surat tuntutan hal. 128) mengetahui dan meyetujui saksi-saksi: Mas Slamet Kastari, Faiz Abu 
Bakar Bafana, Jafar Mistoki, Hasyim bin Abas, Achmad Sajuli, Agung Riyadi, Utomo Pamungkas alias Mubarok dan 
Suryadi Mas'ud, mengirim anggota Jamaah Islamiyah ke Afghanistan dan Philipina, dan menuduh saya pernah datang 
meninjau ke kamp pelatihan militer Al-Jama’ah Al-Islamiyyah di Mindanao Philipina, berdasarkan kesaksian Suryadi 
Mas’ud. Tuduhan ini dipaksakan dan sama sekali tidak benar. Saya sama sekali tidak tahu apa yang dinamakan kamp 
militer Al-Jama’ah Al-Islamiyyah, dan baru tahu istilah ini dari surat tuntutan JPU. Saksi yang dijadikan dasar tuntutan 
ini yakni orang yang namanya Suryadi Ma’sud dengan saya tidak saling mengenal dan dalam persidangan dia 
mengatakan hal ini berdasar pendengarannya dari pembicaraan Fathurrohman Al-Ghozi. Tuduhan ini sama sekali tidak 
benar, saya tidak pernah berurusan dengan mereka dalam hal hal seperti ini. Bahkan orang yang namanya Suryadi 
Mas’ud yang tidak saya kenal dan juga dia tidak mengenal saya kecuali lewat media, dalam pengakuannya di muka 
sidang waktu menjadi saksi kasus saya, ia menerangkan bahwa ia pernah mengirim orang ke Philipina lewat yayasan 
“Wahdah Islamiyah” yang diketuai oleh Ustadz Zaitun (surat tuntutan hal. 56). Sedang Achmad Sajuli megirim 20-30 
orang ke Afghanistan dan Philipina tetapi tidak menerangkan bahwa pengiriman tersebut saya ketahui dan saya restui 
seperti yang dituduhkan oleh JPU. Maka jelaslah tuduhan ini tidak benar, hanya direka-reka oleh JPU. 
 
JPU menuduh diri saya bahwa saya menyetujui dan merestui Suryadi Mas’ud, Utomo Pamungkas, Mas Slamet Kastari, 
Jafar Mistoki, Ahmad Sajuli dan Fais Abu Bakar Bafana serta anggota Jamaah Islamiyah lainnya ke Afghan dan Kamp 
Hudaibiyah serta kamp Abu bakar di Mindanao Philipina, berdasarkan kesaksian mereka yang tersebut diatas. Tuduhan 
ini nampaknya hanya direka-reka saja dan saya tidak pernah sama sekali dan tidak pernah tahu keberangkatan ke 
tempat-tempat tersebut. Dalam persidangan kesaksian mereka tidak ada yang mengatakan bahwa saya merestui dan 
menyetujui keberangkatan mereka ke tempat-tempat tersebut seperti yang disebut dalam surat tuntutan. Bahkan orang 
yang namanya Suryadi Mas'ud tidak saya kenal dan dia juga tidak kenal saya kecuali tahu dari media masa, dan tidak 
pernah bertemu saya baik di Indonesia maupun di Malaysia dan tempat-tempat lain. Sungguh tuduhan ini merupakan 
fitnah dan kedhaliman yang luar biasa, yang lahir akibat tekanan dan untuk mengejar target yang telah ditetapkan. 
Saya tidak pernah tahu buku yang namanya Islamic Military Academy Al Jamaah Al Islamiyah, kecuali setelah 
diperlihatkan oleh majelis hakim dalam persidangan. Saya tidak tahu menahu dan tidak mengerti buku ini. 
JPU menuduh (surat tuntutan hal. 129) bahwa berdasar keterangan Fais Abu Bakar Bafana bahwa ia bersama Zulkifli 
Marzuki dan Hambali menemui saya sekitar bulan November 2000 di Solo guna meminta persetujuan saya untuk 
meledakkan gereja-gereja di Indonesia, antara lain di Batam dan di Jakarta. 
 
Tuduhan ini sama sekali tidak benar. Faiz Abu bakar Bafana tidak pernah bertemu saya baik di Solo maupun di tempat 
lain sejak kepulangan saya ke Indonesia dari Malaysia tahun 1999 sampai hari ini. Adapun peledakan gereja-gereja 
jelas telah diakui oleh pelakunya yaitu Imam Samudra atas insiatifnya sendiri dkk antara lain Sa’ad dan Dhani, karena 
ia meyakini perbuatan itu sebagai pelaksanaan jihad Fiisabiilillah untuk membalas kekejaman sebagian orang-orang 
Nasrani yang membantai umat Islam di Maluku/Ambon. Hal ini terungkap dalam persidangan kesaksian Imam 
Samudra terhadap diri saya (surat tuntutan hal. 42).  
 
Demikian juga kesaksian pelaku-pelaku peledakan bom malam natal dan Atrium yaitu Taufiq bin Abdul Halim alias 
Dhani dan Eddy Setiono alias Abbas alias Usman (surat tuntutan hal. 31-33). Semua saksi-saksi ini dalam kesaksiannya 
sama sekali tidak menyebut bahwa saya tersangkut dan memberi restu pengeboman-pengeboman tersebut dan memang 
saya sama sekali tidak tahu perkara ini. Maka keterangan Fais Abu bakar Bafana seperti yang disebut di atas adalah 
sama sekali tidak mempunyai dasar dan tidak benar. 



 
JPU menuduh saya pernah didatangi Fais Abu bakar Bafana pada bulan April 2001 di rumah saya lalu mengadakan 
pertemuan dengan saya membicarakan pembuatan surat pengangkatan untuk Mukhlas alias Ali Gufron untuk menjadi 
ketua Manthiqi Ula, pertemuan ini disaksikan oleh orang yang bernama Mustakim. Disamping itu Fais Abu Bakar 
Bafana melaporkan hasil peledakan bom di gereja-gereja: di Batam, Pakanbaru, Medan, Jakarta, Bandung dan 
Mojokerto pada malam Natal tahun 2000. Dalam pertemuan ini dikatakan saya menyetujui pengangkatan Mukhlas 
sebagai ketua Manthiqi Ula. Dalam tuduhan JPU ini juga dikatakan bahwa saya menyetujui diteruskannya penyerangan 
terhadap gereja-gereja tetapi diarahkan kepada padri/pendeta dan jangan sampai mengenai orang awam yang menjadi 
korban. 
 
Tuduhan ini sama sekali tidak benar. Sejak saya pulang dari Malaysia ke Indonesia tahun 1999 sampai hari ini saya 
belum pernah berjumpa Fais Abu Bakar Bafana baik di Solo atau di tempat lain. Ustadz Sholeh Ibrahim yang 
bertanggung jawab mengkoordinir santri yang menjaga pintu gerbang pondok dan mendaftar tamu pondok, dalam 
kesaksiannya mengatakan bahwa tidak pernah ada orang yang namanya Fais Abubakar Bafana bertamu ke pondok, 
tidak ada dalam catatan buku tamu. Padahal kalau ada tamu yang ingin menemui saya di rumah, harus melalui pintu 
pondok dan mendaftarkan lebih dahulu di bagian tamu (surat tuntutan hal 112). Jadi sama sekali tidak ada bukti yang 
menunjukkan Fais Abubakar Bafana pernah datang ke rumah saya. Adapun orang yang namanya Mustakim yang 
dikatakan menyaksikan pertemuan saya dengan Faiz Abubakar Bafana itu sampai sekarang masih misterius, JPU tidak 
sanggup mendatangkan dia ke sidang pengadilan untuk menjadi saksi adanya pertemuan itu, karena orang ini mungkin 
tidak pernah ada. Adapun pengakuan Fais tentang surat pengangkatan untuk Mukhlas sebagai ketua Manthiqi Ula juga 
dibantah oleh Mukhlas sendiri dalam kesaksiannya di depan pengadilan ini. 
 
Dalam tuduhannya JPU menyatakan bahwa Faiz Abu bakar Bafana ketika datang ke Solo menginap di hotel Beteng 
Jaya. Keterangan ini bertentangan dengan saksi Maryono pegawai hotel Beteng Jaya bagian tamu yang menyatakan 
bahwa Fais Abubakar Bafana memang pernah bertamu tetapi dia tidak menginap; dia berada di hotel ini hanya selama 
3 jam saja (surat tuntutan hal. 48). Keterangan JPU yang bertentangan dengan pegawai hotel Beteng Jaya ini 
menunjukkan kecerobohan JPU dalam menyusun tuduhan. 
 
JPU menuduh konon Faiz Abubakar Bafana pernah datang lagi ke rumah saya mengadakan pertemuan yang dihadiri 
Amrozi, Arkom dan Zulkarnaen: dalam pertemuan ini saya minta kepada Faiz Abu Bakar Bafana agar menyampaikan 
kepada Mukhlas agar membunuh Megawati. Ini benar-benar fitnah keji yang sama sekali tidak didukung bukti. 
Sebagaimana saya katakan bahwa benar-benar sejak saya kembali ke Indonesia pulang dari Malaysia tahun 1999 
sampai hari ini saya tidak pernah berjumpa dengan Faiz Abubakar Bafana baik di Solo atau di tempat lain bahkan tidak 
didapatkan bukti sedikit pun kedatangan Fais ke rumah saya karena tidak tercatat dalam buku tamu pondok; setiap 
tamu datang ke rumah saya pasti tercatat dalam buku tamu pondok. Bahkan Mukhlas dalam kesaksiannya di muka 
sidang pengadilan ini membantah sekeras-kerasnya bahwa dia pernah mendapat perintah dari saya melalui Fais 
Abubakar Bafana untuk membunuh Megawati. Sedangkan menurut pengakuan Amrozi, bahwa dia pernah datang ke 
pondok Ngruki dua kali bersama Ustadz Zakaria menjemput saya untuk memberi ceramah santri-santri pondok Al-
lslam, ini berarti bertentangan dengan pengakuan Fais Abubakar Bafana yang dijadikan dasar tuduhan JPU bahwa 
Amrozi pernah menghadiri pertemuan antara saya dan Fais Abubakar Bafana di rumah saya. Maka menjadi jelaslah 
bahwa tuduhan JPU tentang pertemuan ini sama sekali tidak benar dan tidak ada bukti yang mendukung sedikit pun. 
 
Kesimpulan Sanggahan Tuduhan Pertama 
1.a. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh JPU untuk membuktikan bahwa saya sebagai amir dari apa yang 
dinamakan JI adalah sangat lemah karena semua saksi hanya mendengar dari orang lain yang puncak narasumbernya 
hanya seorang, yakni Hambali. Sedang para saksi tidak pernah mendengar langsung dari saya atau melihat sendiri 
pengangkatan dan pelantikan saya sebagai amir dari apa yang dinamakan JI sebagaimana yang dituduhkan. 
 
b. Semua saksi yang dari Malaysia dan Singapura sarat dengan tekanan karena mereka ditahan di bawah ISA dan di 
dalam memberikan kesaksian mereka berada di wilayah negara asing, disamping itu kesaksian lewat teleconference 
tidak ada UU yang mendasarinya. 
 
2. Tuduhan bahwa saya menyusun apa yang dinamakan PUPJI bersama alm. Ustadz AS dan Mukhlas tidak terbukti, 
karena hanya didasarkan kesaksian Ferial Muhlis seorang tahanan ISA yang sarat dengan tekanan-tekanan dan 
kesaksian ini juga bertentangan dengan keterangan Mukhlas bahwa ia hanya pernah mendengar apa yang dinamakan 
PUPJI pada tahun 1996/1997 bukan ikut menyusunnya . 
 
3. Bahwa saya tidak mengetahui apa lagi menyetujui pengiriman dan pemberangkatan beberapa anggota apa yang 
dinamakan JI ke Afghanistan dan Philipina untuk latihan . 
 
4. Saya tidak tahu menahu dan tidak pernah melihat tentang buku apa yang dinamakan “Buku Islamic Military 
Academy Al Jamaah Al Islamiyah”. 



 
5. Saya tidak pernah didatangi Faiz Abu bakar Bafana yang konon untuk minta persetujuan meledakkan gereja-gereja. 
Bahkan sejak kepulangan saya ke Indonesia dari Malaysia tahun 1999 sampai hari ini saya tidak pernah berjumpa 
dengan Faiz Abu Bakar Bafana baik di rumah saya atau di tempat lain di Solo, atau ditempat lain di luar Solo. 
 
6. Tidak pernah ada pertemuan antara saya dan Faiz Abu Bakar Bafana di rumah saya yang konon untuk membicarakan 
surat pengangkatan Mukhlas sebagai apa yang dinamakan Qoid Manthiqi Ula bahkan sejak kepulangan saya dari 
Malaysia 1999 sampai hari ini saya tidak pernah berjumpa Faiz abubakar Bafana. 
 
7. Tidak pernah ada pertemuan antara saya dan Faiz Abubakar Bafana, Amrozi, Arkam dan Zulkarnaein di rumah saya 
yang konon untuk menyampaikan perintah saya kepada Mukhlas agar membunuh Megawati. Bahkan Amrozi mengakui 
bahwa dia hanya pernah datang ke rumah saya dua kali bersama Ustadz Zakaria untuk meminta saya memberi 
wejangan santri-santri pondok Al Islam Lamongan yang baru tamat. Jadi Amrozi tidak pernah datang ke rumah saya 
bersama Fais Abu Bakar Bafana. Disamping itu Mukhlas membantah keras saat kesaksian dalam sidang pengadilan ini 
tentang adanya perintah dari saya kepadanya untuk membunuh Megawati. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak 
pernah berjumpa Fais Abu Bakar Bafana sejak kepulangan saya ke Indonesia tahun 1999 sampai hari ini. Maka jelaslah 
sudah bahwa tidak ada perbuatan saya baik ketika saya di Malaysia maupun setelah saya ke tanah air saya Indonesia, 
yang bertujuan makar untuk menjatuhkan NKRI dan mendirikan NII seperti yang dituduhkan JPU. Saya bukan amir 
apa yang dinamakan JI; bahkan saya tidak tahu apa yang dinamakan JI, saya tidak tahu dan tidak pernah berurusan 
dengan pengeboman- pengeboman yang terjadi dan tidak pernah terbetik di dalam hati saya untuk membunuh 
Megawati. Perbuatan saya selama di Malaysia hanya mencari rizki dan bertabligh mengajarkan Islam kepada 
masyarakat baik di rumah-rumah, mushola-mushola dan masjid-masjid tergantung dari permintaan mereka. Setelah 
kembali ke tanah air Indonesia hanya mengajar di pondok pesantren Ngruki, bertabligh di masjid-masjid, pengajian-
pengajian umum dan memperjuangkan syariat Islam secara kafah lewat organisasi MMI, dengan langkah-langkah yang 
tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka Wallahi, menuduh saya berbuat makar untuk menjatuhkan 
pemerintahan NKRI dan menghukum saya karena tuduhan itu adalah merupakan perbuatan fitnah yang bertujuan 
menghalangi perjuangan menegakkan syariat Islam secara kaaffah di negara karunia Allah ini. Maka barang siapa yang 
berani menghalangi perjuangan Syariat Islam secara kaaffah ia termasuk Hizbu Syaithan, musuh Allah dan kaum 
muslimin. 
 
Bantahan Tuduhan Kedua dn Selanjutnya 
JPU menuduh saya telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan saya berstatus sebagai orang asing dengan alasan 
karena selama 14 tahun saya tinggal di Malaysia, saya tidak pernah menyatakan keingingan saya untuk tetap menjadi 
WNI (melapor) kepada kedubes Indonesia di Malaysia. 
 
Tuduhan ini saya rasakan sangat kejam dan tendensius. Saya tinggal di Malaysia bukan karena sebagai turis dan bukan 
pula untuk mencari pekerjaan tetapi akibat karena saya berjuang menentang penyelewangan Orba yakni menjadikan 
Pancasila sebagai satu-satunya asas, lalu saya diancam dan dihukum semena-mena dengan ditahan selama empat tahun 
tanpa boleh didampingi pengacara, setelah itu diajukan pengadilan sandiwara, maka saya meyakini bahwa keputusan 
pengadilan waktu itu adalah merupakan kedhaliman yang wajib ditolak. Untuk menghindari ancaman ini saya berhijrah 
ke Malaysia dan menunggu sampai Allah menjatuhkan ORBA. Keberadaan saya di Malaysia terus dipantau dan 
diawasi lewat Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur oleh pemerintah ORBA untuk sedapat mungkin ditangkap, bahkan 
rumah saya di Negeri Sembilan pernah didatangi dua orang intel ORBA: seorang dari BAKIN dan yang lain dari Atase 
Militer Kedubes; maka jelaslah bahwa Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur pada zaman ORBA adalah tempat yang 
rawan bagi saya yang sedang menghindari usaha penangkapan ORBA terhadap diri saya. Itulah sebabnya saya tidak 
berani melapor ke Kedubes RI di Kuala Lumpur tentang keberadaan saya di Malaysia. Kalau saya nekat melapor dan 
memasuki komplek Kedubes saya pasti ditangkap. Jadi ketiadaan saya melapor ke Kedubes RI di Malaysia bukan 
karena saya melecehkan UU yang ada dan bukan juga berkeinginan melepaskan kewarganegaraan NKRI, tetapi karena 
ada alasan yang logis, yakni alasan keamanan akibat perjuangan menentang penyelewengan ORBA. 
 
Suatu saat yang saya nilai aman dari ancaman ORBA dan antek-anteknya, saya pulang ke Indonesia, meskipun semua 
dokumen perjalanan saya hilang; saya tidak sabar menunggu mengurus dokumen baru karena mengurus ini 
memerlukan waktu lama sedang dorongan keinginan saya untuk segera pulang ke tanah air untuk melanjutkan 
perjuangan sangat kuat. Kalau saya sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi WNI tentu saya akan memilih tinggal 
di Saudi Arabia karena jalan untuk itu lapang bagi saya karena waktu itu saya dan teman-teman kalau mau akan 
dibantu oleh alm. Bapak M. Natsir untuk tinggal di Saudi Arabia, dan segala keperluan keluarga dicukupi. Tetapi 
langkah ini tidak saya pilih karena memang itu bukan tujuan saya. Tetapi tujuan saya untuk tetap melanjutkan 
perjuangan di negara saya sendiri, NKRI sampai akhir hayat.  
 
Adapun surat Akuan Pengenalan yang saya punyai, tujuan saya mencari surat ini ialah agar supaya saya dapat pergi ke 
Mekkah untuk menunaikan Ibadah haji. Dan pemahaman saya dan orang-orang Indonesia di Malaysia yang 
mempunyai surat ini memahami bahwa surat ini sama sekali tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan 



Indonesia. Perlu diketahui bahwa orang Indonesia yang tinggal di Malaysia terutama yang tujuannya bekerja, banyak 
yang mempunyai surat Akuan Pengenalan. Dan pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah mempersoalkan; dan 
mereka pulang kembali ke Indonesia seperti biasa. Tetapi mengapa hal ini dipersoalkan pada diri saya, padahal 
perjuangan saya menentang penyelewengan ORBA sesuai dengan keputusan Sidang MPR setelah gerakan reformasi. 
Yakni dicabutnya azaz tunggal yang selama ini saya tentang, sampai saya dikejar kejar ke Malaysia, dan dicabutnya 
UU Subversif yang digunakan untuk menjerat saya. Jadi perjuangan saya saat itu bukan suatu kejahatan tetapi suatu 
usaha untuk meluruskan penyelewengan penguasa. Maka seharusnya persoalan ini tidak diperberat. Saya menduga 
keras JPU nekat berusaha melepaskan kewarganegaraan saya lewat tuntutan ini, karena ada maksud tersembunyi yaitu 
ingin menyerahkan diri saya ke negara asing yang sangat menentang perjuangan saya untuk menegakkan Syariat Islam 
secara kaaffah di Indonesia, dengan imbalan bantuan ekonomi. Sebab Singapura pernah menuntut kepada pemerintah 
RI agar saya diekstradisi ke negara ini, untuk diadili karena saya dianggap terlibat usaha-usaha meledakkan 
kepentingan Amerika di Singapura. Tetapi permintaan Singapura ini terhalang oleh adanya UU yang melarang warga 
negara Indonesia diekstradisi ke negara asing. Satu-satunya jalan untuk melicinkan tujuan ini mesti harus dicabut 
kewarganegaraan saya. Sungguh ini akhlak yang tidak terpuji. Maka saya mengharap Majelis Hakim 
mempertimbangkan soal ini dengan jernih dan jujur.  
 
Oleh karena saya masih yakin bahwa saya adalah WNI dan Indonesia adalah tanah air saya, di Indonesia saya 
dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orangtua saya, air dari tanah Indonesia yang saya minum dan makanan yang 
tumbuh di Indonesia yang saya makan, maka sekembali saya ke Indonesia, saya mengurus KTP karena KTP saya yang 
lama sudah habis. Dan proses pengurusan KTP ini saya laksanakan melalui peraturan yang ada dan menurut petunjuk 
pejabat-pejabat yang berwenang. Oleh karena itu saya sama sekali tidak merasa memalsukan dokumen dan 
memasukkan keterangan palsu sepeti yang dituduhkan JPU. 
 
Tanggapan Tentang Hal-hal yang Dipandang oleh JPU Memberatkan Diri Saya 
 
Majelis Hakim yang semoga diampuni oleh Allah Swt dalam kesempatan ini saya merasa perlu menanggapi hal-hal 
yang dipandang oleh JPU memberatkan saya sebagai berikut: 
 
1. Terdakwa berusaha menggulingkan pemerintah yang sah. 
 
Tanggapan: Kesimpulan JPU ini sama sekali tidak didukung oleh fakta dan kenyataan. Kenyataan yang sebenarnya 
justru sebaliknya, yakni perbuatan saya selalu membantu pemerintah meskipun dalam bentuk kritik-kritik, nasehat-
nasehat untuk meluruskan hal-hal yang bengkok. Pemerintah saya ingatkan agar kembali ke hukum Allah, mengatur 
syariat negara dengan hukum Allah demi keselamatan negara dan bangsa. 
 
Peringatan ini saya lakukan dengan mengirim surat kepada petinggi petinggi negara mulai presiden sampai menteri-
menteri, di samping itu saya bersama-sama dengan ormas Islam lain menyampaikan pernyataan-pernyataan yang 
membangun lewat MPR/DPR. Kalau peringatan saya diikuti saya yakin pemerintah akan mampu mengatasi kerusakan-
kerusakan yang ada. Inilah kenyataan tindakan-tindakan saya tentu saja ini bukan perbuatan makar. Sebaliknya saya 
tidak pernah menggerakkan rakyat untuk merongrong pemerintah, saya tidak pernah membuat kekacauan-kekacauan, 
misalnya dengan menggerakkan demonstrasi yang anarkis; setiap demonstrasi yang saya ikuti selalu berjalan tertib. 
 
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan 
 
Tanggapan: Kesimpulan ini pun sama sekali bertentangan dengan kenyataan. Perbuatan saya sehari-hari tidak pernah 
menimbulkan keresahan tetapi sebaliknya justru memberi ketenangan pada masyarakat, sebab sehari-hari pekerjaan 
saya mengajar dan berdakwah; dakwah saya ini tidak pernah menimbulkan keresahan, buktinya saya sampai hampir 
tidak punya waktu istirahat di rumah karena banyaknya permintaan dari masyarakat untuk mengisi pengajian-pengajian 
dan tabligh akbar.  
 
Sekiranya perbuatan saya selama ini meresahkan masyarakat, pasti saya diboikot dan tidak diminta untuk mengisi 
pengajian. Bahkan dalam kenyataannya yang menimbulkan keresahan justru perbuatan polisi yang menangkapi 
pejuang-pejuang penegak syariat Islam dan memata-matai mereka, menangkap saya waktu sakit dengan paksa dengan 
memecahkan pintu-pintu dan jendela kaca RS PKU Muhammadiyah Solo. Termasuk perbuatan yang meresahkan 
masyarakat tuntutan JPU terhadap diri saya yang begitu berat yang benar-benar menggembirakan musuh musuh Islam, 
dan mengecewakan umat Islam; inilah sebenarnya perbuatan yang meresahkan masyarakat. Semoga Majelis Hakim 
benar-benar arif dalam menanggapi hal ini. 
 
3. Terdakwa sudah pernah dihukum 
 
Tanggapan: Saya dihukum oleh pemerintah Orde Baru bukan karena korupsi atau mernbunuh orang atau mencuri, 
tetapi saya dihukum karena saya meluruskan pemerintah ORBA yang menyalah-gunakan dasar negara Pancasila yang 



dijadikan sebagai asas tunggal. Perjuangan saya ini ternyata dibenarkan oleh MPR hasil reformasi yang telah mencabut 
asas tunggal itu. Jadi saya dihukum bukan karena saya salah, tetapi karena saya meluruskan kesalahan ORBA. Oleh 
karena itu sebenarnya saya didhalimi, bukan dihukum. Saya yakin semua orang yang jujur setelah reformasi ini tidak 
akan menyalahkan tindakan saya menentang asas tunggal Pancasila. Majelis hakim silahkan berfikir secara jernih.  

Bab IV ; TADZKIRAH ( Nasihat untuk mengingatkan )  
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 
Majelis Hakim yang semoga diberi petunjuk oleh Allah SWT 
Majelis Jaksa yang semoga diampuni oleh Allah SWT 
Majelis Pembela yang semoga dilimpahi rahmat oleh Allah SWT  
Para hadirin dan hadirat rahimakumullah 

SAYA panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, karena berkat izin dan pertolongan-NYA hari ini saya dapat 
mengikuti sidang pembelaan terakhir. Dan saya ucapkan terimakasih kepada majelis hakim yang telah memberikan 
kesempatan kepada diri saya dan para pembela saya untuk menyampaikan pembelaan terakhir. 
 
Dalam kesempatan terakhir ini saya perlu tegaskan bahwa saya tetap pada keyakinan saya, bahwa apa yang saya 
perbuat dan saya amalkan selama ini adalah perbuatan benar dan mulia karena untuk menegakkan Dinullah. Keyakinan 
saya tentang perbuatan dan amalan saya ini bukan didasari fikiran dan hawa nafsu tetapi didasari keterangan-
keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah. 
 
Sebaliknya, berdasar keterangan-keterangan Al-Qur'an dan Sunnah saya meyakini bahwa perbuatan JPU yang 
menuntut saya untuk dihukum karena perbuatan saya seperti tersebut di atas adalah perbuatan sesat dan mungkar yang 
semata-mata didasari oleh desakan-desakan orang kafir yang memusuhi Islam. 
 
Penilaian saya ini baik terhadap perbuatan saya maupun terhadap perbuatan JPU insya Allah saya bertanggungjawab 
dan siap untuk mendiskusikan bahkan kalau perlu saya siap untuk ber-mubahalah (saling berdoa semoga Allah 
melaknat siapa yang berdusta di antara kita). 
 
Maka dalam kesempatan ini saya tidak perlu menanggapi replik jaksa, karena saya sudah yakin bahwa saya berada di 
pihak yang benar sedang JPU di pihak yang salah menurut ketetapan Allah dan Rosul-Nya. Tetapi oleh karena JPU 
adalah saudara seiman (karena mengaku beragama Islam) maka saya merasa wajib untuk memberi nasihat dan 
mengingatkan semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadanya. Aamien. 
 
Majelis Hakim dan Majelis Jaksa yang semoga diampuni oleh Allah 
Majelis Pembela yang semoga dirahmati oleh Allah Swt 
 
Para hadirin dan hadirat Yth. 
Dalam kesempatan terakhir ini sebagai seorang muslim saya dengan izin Allah ingin menyampaikan nasihat untuk 
mengingatkan (tadzkirah) terutama kepada JPU sebagai saudara sesama orang mukmin. 
 
Mengingat perintah Allah Swt agar kita selalu saling menasihati dan mengingatkan kepada sesama saudara seiman, 
sebab peringatan dari saudara seiman pasti ada manfaatnya. 
 
Allah berfirman: "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang 
beriman." (Qs. Ad-Dzariyat : 55) 
 
Dan firman-Nya yang lain: "Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut 
kepada Allah akan mengambil pelajaran (dari peringatan itu). Sedang orang yang celaka akan menjauhi peringatan itu." 
(Qs. Al-A'laa : 9-11). 
 
Maka jelaslah menurut ayat-ayat tersebut di atas bahwa orang beriman itu hendaklah saling mengingatkan, 
sesungguhnya peringatan tersebut akan menjadi pelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi orang yang takut kepada 
Allah, tetapi akan sia-sia bagi orang yang celaka. 
 
Semoga Majelis Hakim dan Majelis Jaksa termasuk golongan yang takut kepada Allah SWT sehingga mampu 
mengambil pelajaran dari peringatan ini. Aamien. 
 
Di samping itu Allah SWT juga menerangkan bahwa sifat orang-orang beriman itu dialah: selalu beramal shaleh 
(melaksanakan hukum Allah) dan selalu saling memberi nasihat agar mengamalkan kebenaran (Syari'at Islam), dan 



agar tetap bersabar.  
 
Allah berfirman: "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran (Syari'at Islam) dan 
nasihat-menasihati supaya tetap dalam kesabaran." (Qs. Al-Ashr:1-3). 
 
Sebaliknya pihak yang diberi nasihat hendaknya segera mengambil perhatian, karena para hamba Allah yang baik, 
menurut Al-Qur'an surat Al-Furqan (25):73 mestinya mau memperhatikan, sebagaimana firman-Nya: "Dan mereka 
yang (sikap hamba-hamba Allah yang baik adalah) apabila diingatkan dengan ayat-ayat Pemelihara mereka, mereka 
tidak menghadapinya dengan berlagak tuli dan berlagak buta." 
 
Memang sebagian orang ada yang mau mendengarkan peringatan dari Al-Qur'an, sebagian lainnya tidak peduli. 
Mereka yang mau mendengarkan adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan (25) ayat 73 di atas, 
dan sebagaimana Firman-Nya:  
"Dan orang-orang yang menjauhi ibadah kepada thaghut, bahkan kembali mendekat kepada Allah, buat mereka itu 
mesti ada kegembiraan (masuk jannah); maka berilah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku!!! Ialah mereka yang 
mau mendengarkan perkataan ini (Al-Qur'an) lalu mereka mengikuti sebaik perkataan ini, mereka adalah orang-orang 
yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai fikiran." (Qs. Az-
Zumar (39):17-18). 
 
Sedang mereka yang tidak mau mendengarkan, yang pura-pura tuli serta buta, selain bisa difahami dari Qs. Al-Furqan 
(25):73 juga dari Firman-Nya: "Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka: apakah engkau mengancam 
mereka atau engkau tidak mengancam mereka, tidaklah mereka mau beriman." (Qs. Al-Baqarah (2):6). 
 
Majelis Hakim dan Majelis Jaksa yang semoga diampuni oleh Allah SWT  
 
Majelis Penasihat Hukum yang semoga dirahmati oleh Allah. 
Bahwa sesungguhnya sidang pengadilan yang sedang berlangsung ini pada hakekatnya pengadilan yang mengadili 
perjuangan untuk menegakkan Syari'at Islam di Indonesia. 
 
Sebagai terdakwa dalam sidang pengadilan ini, saya bukan diadili karena kejahatan korupsi atau karena sebagai bandar 
narkoba dan judi atau karena membunuh orang, atau karena kejahatan-kejahatan kriminal lainnya yang merugikan 
orang lain atau masyarakat banyak, apalagi yang merusak nama baik bangsa dan negara, tetapi saya diadili dalam 
sidang pengadilan ini karena saya aktif berjuang menuntut berlakunya Syari'at Islam secara keseluruhan di negeri ini 
atau karena menuntut formalisasi Syari'at Islam di lembaga negara, demi melaksanakan perintah Allah SWT dan demi 
keselamatan bangsa dan negara.  
 
Lalu perjuangan ini dipaksakan untuk bisa identik dengan makar seperti yang difitnahkan oleh JPU. Saya katakan disini 
bahwa fitnahan itu tidak saja ditujukan secara pribadi kepada saya tetapi juga kepada Perjuangan Islam, karena jelas 
bahwa dampak dari adanya tuduhan dan tuntutan itu adalah bahwa banyak orang merasa takut memasukkan anaknya ke 
Pondok Pesantren, takut mengikuti pengajian, takut berjuang menegakkan Syari'at Islam, padahal itu merupakan 
kewajiban.  
 
Kalau ini semua dibiarkan, bukan mustahil pada satu masa nanti orang akan takut mengaku sebagai orang Islam, atau 
setidak-tidaknya akan mengatakan begini:  
 
"Saya memang seorang muslim, tetapi saya JPU." 
"Saya memang seorang muslim, tetapi saya polisi." 
"Saya seorang muslim, tetapi saya hakim." 
"Saya seorang muslim, tetapi saya koruptor." .... dst. dst. Seakan ketika dia menjadi Muslim tetapi… itu dia merasa 
tidak terikat dengan Islam, sehingga boleh melanggar syari'at Islam. 
 
Saya menyadari benar bahwa apa yang saya perjuangkan ini sangat ditakuti oleh pemerintah Amerika dan antek-
anteknya dan sangat ditakuti oleh kaum sekuler di dalam negeri ini. Musuh-musuh Allah yaitu pemerintah Amerika 
yang ditunggangi oleh Yahudi dan antek-anteknya serta kaum sekuler dalam negeri benar-benar bekerja keras agar 
Syari'at Islam jangan sampai diamalkan secara kaaffah, dan berusaha menjauhkan negara RI yang merupakan karunia 
Allah ini dan mereka berusaha keras menjauhkan negeri ini dari Syari'at Islam dan hukum Allah. Bukti yang amat jelas 
yang tidak bisa disangkal dalam hal ini dialah penjegalan secara terang-terangan kesepakatan Nasional Piagam Jakarta 
sehari setelah proklamasi 1945, dan oleh pemerintah-pemerintah sekuler sejak awal kemerdekaan sampai hari ini 
Piagam Jakarta selalu dihalang-halangi jangan sampai masuk ke dalam UUD negara. Meskipun tuntutan dari umat 
Islam begitu kuat kepada MPR dalam sidang umum tahun 2002 yang lalu, tetapi MPR menutup telinga dan 
membutakan mata sehingga tuntutan umat Islam ini tidak diperhatikan, bahkan dicantumkan dalam agenda sidang pun 



tidak. MPR nampaknya dikuasai oleh kaum sekuler yang ditunggangi oleh kaum salib kaki-tangan Amerika Serikat. 
 
Dalam rangka menghalangi perjuangan dan tuntutan umat Islam untuk menegakkan Syari'at Islam yang akhir-akhir ini 
makin menunjukan semangat yang tinggi dan meluas, musuh-musuh Allah yakni pemerintah Amerika dan antek-
anteknya yang dibantu kaum sekuler yang bersarang di dalam negeri mengobarkan isu-isu teror, untuk membentuk 
opini bahwa pelaku teror itu adalah umat Islam, dengan tujuan membendung semangat perjuangan menegakkan Syari'at 
Islam. 
Padahal peristiwa-peristiwa peledakan bom yang besar seperti di Bali dan di Hotel JW Marriott Jakarta baru-baru ini 
kalau diusut secara jujur dan tuntas pasti tidak lepas dari peranan CIA (Amerika dan Yahudi). 
 
Pemerintah Amerika dan kaum sekuler bekerja keras menghalangi berlakunya Syari'at Islam secara kaaffah khususnya 
di Indonesia, tujuan utamanya untuk melemahkan umat Islam sebagai tiang penyangga negara agar mereka mudah 
menguasai Indonesia dalam rangka menghisap kekayaannya. Sebaliknya bila Syari'at Islam benar-benar tegak secara 
sempurna di negeri ini pasti umat Islam akan menjadi kuat dan Indonesia tidak mungkin dapat mereka kuasai. 
Orang yang berfikir jujur Insya Allah mengakui bahwa pemerintah AS adalah agresor, dengan modal super kekuatan 
yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, dia semena- mena menyerang dan menaklukkan negara-negara lain untuk 
dihisap kekayaannya, terutama negara-negara umat Islam. Disamping dihisap kekayaannya juga ada usaha 
membendung tegaknya Syari'at Islam dan memurtadkan penduduknya. Karena pemerintah Amerika yang salib dan 
ditunggangi Yahudi itu sifatnya sangat membenci Islam dan umatnya, yang berpegang teguh pada aqidah dan 
Syari'atnya disamping itu juga ingin memurtadkan umat Islam.  
 
Dengar dan resapilah firman Allah ini: "Orang-orang Yahudi dan Nashara tidak akan senang kepada kamu hingga 
kamu mengikuti agama mereka…" (Qs. Al-Baqarah : 120). 
 
Dan firman-Nya lagi: "… dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian 
dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup…" (Qs. Al- Baqarah 217). 
 
Dan firman-Nya lagi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan kamu orang-
orang yang di luar kalanganmu (kafir Yahudi dan Nasrani dll). Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan 
kemadlaratan bagimu. Mereka sangat mengharapkan apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 
mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-
ayat Kami jika kamu mau memikirkannya." (Qs. Ali Imran 118). 
 
Informasi dari Allah ini pasti benar dan berlaku sampai hari kiamat, maka kita sebagai orang beriman wajib mengimani 
dengan penuh keyakinan dan tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Kalau musuh-musuh Allah terutama pemerintah 
Amerika dan antek-anteknya mengaku tidak membenci umat Islam dan tidak ingin memerangi, maka pengakuan ini 
pasti bohong! Sebagai orang beriman kita wajib mendustakan setiap pernyataan manusia yang bertentangan dengan 
ayat-ayat Al-Qur'an. 
 
Contoh yang jelas menunjukkan hal ini antara lain: penaklukan negara Islam Afghanistan yang banyak membunuh 
ribuan umat Islam di negeri ini yang tidak berdosa, disamping tujuan ekonomi juga ada tujuan menghalangi berlakunya 
Syari'at Islam secara kaaffah (sempurna), saat negeri Afghanistan diperintah oleh Taliban berlaku hukum Islam . 
Pemerintah Taliban berusaha keras untuk memberlakukan seluruh hukum Islam di negeri itu; kenyataan ini 
menggentarkan dan mengecewakan musuh-musuh Islam kaum Salib dan kaum Yahudi, terutama musuh Allah 
pemerintah Amerika dan antek-anteknya. 
 
Demikian pula pengeboman pabrik obat di negeri Sudan oleh pemerintah AS yang juga banyak mengorbankan umat 
Islam di sana. Juga penyerangan negara Irak yang tidak sedikit menelan korban umat Islam di sana. Pembantaian umat 
Islam di Palestina oleh Yahudi yang dibantu oleh Amerika yang sudah berlangsung lama juga menelan ratusan ribu 
jiwa umat Islam yang tidak berdosa. 
 
Kenyataan ini semua membuktikan kebenaran informasi Allah Swt yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang 
telah saya sebutkan di atas. Alhamdulillah, Maha benar Allah SWT yang telah menginforkasikan watak orang kafir itu.
Demikian pula Indonesia yang mayoritas rakyatnya kaum muslimin dan semangat perjuangan untuk menegakkan 
Syari'at secara kaaffah sedang menggema, tidak lepas dari incaran Amerika dan antek-anteknya, bahkan incaran ini 
sudah menjadi kenyataan dengan isu terorisme yang ditujukan kepada umat Islam dan penanganannya meminjam 
tangan pemerintah dan aparat-aparatnya. 
 
Semua tindakan pemerintah terhadap pejuang-pejuang penegak Syari'at Islam dengan alasan memberantas teroris, 
sebenarnya adalah merupakan perpanjangan tangan musuh Allah, Amerika dan antek-anteknya, dalam rangka 
membendung usaha-usaha tegaknya Syari'at Islam di negeri ini. 
 



Hal ini makin nyata dengan adanya komentar dari Pemerintah kafir Singapura yang menyatakan bahwa tuntutan jaksa 
terhadap diri saya adalah terlalu ringan dan adanya usul dari Perdana Menteri Australia agar pondok-pondok pesantren 
ditutup. Demikian juga dengan isu yang dinamakan JI dibesar-besarkan dan selalu dihubung-hubungkan dengan setiap 
pengeboman meskipun belum diselidiki seraca tuntas. Semua ini dimaksudkan untuk memojokkan dan melemahkan 
serta memecah-belah umat Islam agar menjadi lemah, sehingga mudah dikuasai dan didikte. 
 
Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini saya tidak ragu-ragu bahwa tuntutan jaksa terhadap diri saya ini hakekatnya 
termasuk skenario pemerintah Amerika dan antek-anteknya dalam rangka memadamkan sama sekali perjuangan 
menegakkan Syari'at Islam di negeri ini, baik disadari ataupun tidak oleh JPU. Dan ini merupakan bentuk teror yang 
jelas terhadap umat Islam agar takut memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam. 
 
Oleh karena itu kalau dipandang dari sudut Syari'at, tuntutan JPU dalam pengadilan ini merupakan perbuatan mungkar. 
Sebab sangat jelas bahwa tuntutan JPU ini sangat menggembirakan musuh-musuh Allah, pemerintah AS dan antek-
anteknya dan sangat menyusahkan, menyedihkan dan meresahkan kaum muslimin, yang merupakan saudara seiman 
JPU. 
 
Sebagai orang beriman saya memang menilai hal ini dari segi Syari'at meskipun Syari'at tidak berlaku di negeri ini, 
karena dia berlaku di hati setiap orang beriman. 
 
Oleh karena tuduhan dan tuntutan JPU adalah merupakan perbuatan mungkar karena termasuk skenario musuh Islam 
dan kaum muslimin, maka dia berarti mendhalimi sesama orang beriman; perbuatan ini sangat bertentangan dengan 
sabda Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa setiap orang beriman wajib memperhatikan sesama saudaranya Dalam 
hal ini Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang-orang mukmin, maka dia tidak 
termasuk golongan mereka." 
 
Maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini yakni dakwaan dan tuntutan JPU, merupakan dosa besar di hadapan 
Allah Swt. Tidakkah sdr.JPU tahu bahwa orang yang menyakiti (badan atau hati) orang beriman, memfitnah dengan 
menuduhkan perbuatan yang tidak dilakukannya, itu berarti telah melakukan dosa yang terang?  
 
Camkanlah Firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 58: "Dan orang-orang yang menyakiti laki-
laki dan perempuan beriman dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya, maka sungguh dia telah memaksakan 
kebohongan dan dosa yang terang (bagi dirinya)." 
 
Untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya ini saya siap ber-munadharah (diskusi) dengan siapapun, bahkan 
kalau perlu ber-mubahalah. 
 
Maka dengan niat karena Allah Swt saya menasihati dan memperingatkan saudara saya seiman JPU agar memahami 
persoalan ini secara serius dan cepat-cepat bertaubat karena persoalan ini menyangkut nasibnya di akhirat. 
Adapun cara taubatnya, disamping memohon ampun kepada Allah hendaklah dia dengan tegas dia menolak setiap 
tugas untuk menuntut persoalan-persoalan perjuangan menegakkan Syari'at Islam. Apabila hal ini tidak 
memungkinkan, maka dia wajib mengundurkan diri dari tugas-tugas di kejaksaan. Akan lebih baik lagi kalau dia 
berbalik menjadi pembela pejuang-pejuang penegak Syari'at. 
 
Perlu pula saya ingatkan kepada JPU, bila seandainya sdr. dalam hal ini menerima US Dollar hendaklah segera sdr. 
kembalikan karena itu merupakan uang panas bagi sdr. dan keluarga sdr; tetapi saya yakin hal ini tidak terjadi pada diri 
sdr. karena saya menyangka sdr. seorang jaksa yang jujur dan hidup sederhana. Tetapi apabila perbuatan sdr. ini karena 
ditekan oleh pimpinan atau atasan sdr. ketahuilah bahwa pimpinan sdr. tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan 
sdr. di akhirat nanti; semua akibat akan ditimpakan di pundak sdr. tanpa bantuan siapa pun. 
 
Resapilah firman Allah ini: "Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, 
lalu berkatalah orang-orang lemah (anak buah, rakyat) kepada orang-orang yang sombong (pemimpin, ketua): 
'Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari adzab Allah 
walaupun sedikit saja?' Mereka menjawab: 'Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami niscaya kami dapat 
memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau bersabar, sekali-kali kita tidak 
mempunyai tempat untuk melarikan diri.' ( S. Ibrahim:21) 
 
Ayat ini menunjukan dengan jelas bahwa atasan dan pemimpin yang menekan bawahannya untuk mengerjakan tugas-
tugas mungkar tidak akan bisa bertanggungjawab di akhirat; akibatnya ditanggung oleh bawahan yang mengerjakan 
perintah itu. Oleh karena itu, kepada JPU saya nasihatkan jangan takut ancaman manusia; jangan takut menolak tugas 
dari atasan sdr. kalau jelas-jelas tugas itu adalah mungkar. Percayalah bahwa rizki dan nasib sdr. berada dalam 
genggaman Allah SWT. 
 



Demikian pula kedudukan Pengadilan ini. Pengadilan ini ibarat pisau bermata dua, dapat dipergunakan untuk baik atau 
buruk, bahkan sesat. Jika dipergunakan untuk kebaikan dia menjadi baik dan jika dipergunakan untuk kejahatan 
menjadi buruk dan sesat. 
 
Sebenar-benar kebaikan dan kebenaran itu milik Allah. Maka jika Pengadilan ini dipergunakan untuk membela 
kebenaran dan kebaikan, dipergunakan untuk melindungi dan menegakkan Syari'at Islam, dipergunakan untuk menolak 
fitnah, dia menjadi baik. 
 
Sebaliknya jika dia dipergunakan untuk memenuhi kemauan jahat orang kafir Amerika Serikat, dipergunakan untuk 
menghalang-halangi dan bahkan membungkam Perjuangan Islam dan menganiaya orang yang berjuang di jalan Allah, 
dipergunakan untuk membantu fitnah keji yang dipaksakan lewat tuntutan JPU, maka dia menjadi buruk dan sesat. 
Salah satu dari dua kemungkinan ini saja yang akan terjadi. 
 
Saya menunggu bersama orang-orang lain yang menunggu salah satu dari dua kebaikan yang dijanjikan Allah: hidup 
mulia dengan kemenangan atau mati syahid di jalan Allah. 
 
Betapa absurd kalau sampai terjadi, Pengadilan ini dipergunakan untuk membantu fitnah keji JPU, menghukum 
seorang yang berjuang untuk menegakkan Syari'at Islam di Indonesia seperti saya ini. Bayangkan, bagaimana bisa 
terjadi misalnya: 
 
1. Saya, seorang muslim, ditangkap atas dasar fitnah oleh Brigjen polisi yang mengaku muslim, dituduh dengan 
fitnahan yang lain lagi oleh JPU yang juga mengaku muslim, lalu (akan) dihukum oleh hakim yang juga mengaku 
muslim, karena saya berjuang untuk menegakkan Syari'at Islam di NKRI yang berpenduduk mayoritas muslim??? 
 
atau 
 
2. Saya, seorang nasionalis muslim Indonesia (meminjam istilah sebagian ahli politik), ditangkap atas dasar fitnah oleh 
Brigjen polisi yang mengaku muslim Indonesia, dituduh dengan fitnahan yang lain lagi oleh JPU yang juga mengaku 
muslim, lalu (akan) dihukum oleh hakim yang juga mengaku muslim Indonesia, karena saya berjuang untuk kebaikan 
NKRI sebagai karunia Allah yang saya cintai, dengan cara menegakkan Syari'at Islam di NKRI yang berpenduduk 
mayoritas muslim, padahal segala fitnahan itu hanya datang dari dan untuk kepentingan Amerika Serikat yang kafir, 
menyebar teror dan penuh permusuhan itu? 
 
Sidang pengadilan ini bernilai mulia selama sikap majelis hakim menolak tuntutan JPU yang dhalim dan mungkar ini. 
Tetapi apabila majelis hakim sependapat dengan dakwaan dan tuntutan JPU yang mungkar, berarti sidang pengadilan 
ini meluncur menuju perbuatan dhalim dan mungkar juga; maka tanggungjawab di hadapan Allah terpikul di pundak 
Majelis hakim. Semoga majelis hakim dihindarkan oleh Allah jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang mengerikan 
ini. 
Majelis Hakim dan Majelis Jaksa yang semoga diampuni oleh Allah Swt, Tadzkirah (Nasihat dan peringatan) ini saya 
sampaikan semata-mata karena kewajiban saya mengingatkan sesama orang beriman sesuai dengan ayat-ayat yang 
telah saya sebutkan di atas. Sekali-kali bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi majelis hakim demi kepentingan diri 
saya. Sebab saya yakin bahwa nasib saya sepenuhnya berada dalam genggaman Allah Swt, bukan ditentukan oleh 
tuntutan JPU atau keputusan Majelis Hakim. 
 
Sebagai bagian akhir, marilah saya sampaikan seruan, agar kita semua kembali merenungkan: apa sebenarnya 
kewajiban kita dalam hidup ini! 
 
Kita hidup di dunia ini hanya diberi kewajiban untuk mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada selain Allah! 
Pengabdian kepada Allah itu diwujudkan dengan kecintaan dan ketaatan kepada-Nya serta mengikuti Sunnah Nabi-
Nya. Allah berfirman: "Katakanlah (wahai Rasulullah): Jika kalian memang mencintai Allah, maka kalian ikutilah aku 
(Rasulullah), niscaya Allah mencintakan kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian; sedang Allah itu Maha 
Pengampun, Penyayang.". S. Ali Imran (3) ayat 31. 
 
Ketaatan kepada Allah itu dibuktikan dengan penegakan Syari'at Islam dan ketundukan kepadanya. Tidak ada bentuk 
ibadah tanpa Syari'at. Allah berfirman: "… bahwa kalian tegakkanlah dien ini (Syari'at Islam) dan janganlah kalian 
bercerai-berai padanya. Sungguh berat atas orang-orang musyrik itu apa yang engkau (Rasulullah) menyeru mereka 
kepadanya…" Qs. Asy-Syura (42) ayat 13. 
 
Demikian juga pada ayat lain: "Kemudian Kami menjadikan engkau atas satu Syari'at dan urusan ini (dien Al-lslam), 
maka ikutilah dia (Syari'at Islam) dan jangan engkau mengikuti kemauan orang-orang yang tidak mengerti." Qs. Al-
Jatsiyah (45) ayat 17. 
 



Jangan sampai Allah menurunkan adzab kepada kita karena kita lalai atau bahkan sengaja mengabaikan perintah dan 
aturan-Nya. Takutlah hendaknya kita kepada Allah, kepada siksa-Nya, sebagaimana Firman-Nya: "Dan takutlah kalian 
kepada datangnya fitnah yang tidak menimpa secara khusus atas orang-orang dhalim dari kalangan kalian saja, dan 
kalian ketahuilah bahwa Allah itu sangat dahsyat siksa-Nya." Qs. Al-Anfal (8) ayat25. 
 
Kemudian dalam kaitan dengan apa yang JPU telah lakukan atas diri saya, apa jadinya kalau nanti pada tahun 2004 
terjadi perubahan politik yang drastis, keadaan terbalik dari keadaan sekarang, lalu orang-orang yang memegang 
kendali kekuasaan yang tidak senang atas kedhaliman JPU sekarang ini, menjadikan JPU menjadi seperti saya, sebagai 
pesakitan? Lalu apakah sdr. JPU sudah bayangkan ketika itu, bagaimana nasib anak-isteri keluarga sdr. JPU? Mungkin 
juga orangtua sdr. JPU jika masih ada? Lalu sdr. JPU berjalan tertatih-tatih di antara sel-sel penjara yang gelap dan 
pengap, antri air mandi, tanpa fasilitas seperti yang sekarang sdr. JPU nikmati? 
 
Sdr. JPU, saya menyampaikan seperti ini, sementara saya sudah dan sedang menjalani. Ibarat roda yang berputar, 
sekarang ini saya sedang berada di bagian bawah, sedang menanggung beban, bahkan mungkin puncak beban. 
Sebaliknya sdr. JPU sedang berada di bagian atas, tanpa beban, melenggang atas bebanan mereka yang di bagian 
bawah sebagai pelengkap penderita. Tetapi sdr. JPU harus tahu dan memahami bahwa keadaan tidak seterusnya begitu. 
Akan tiba saatnya sdr. JPU meluncur ke bawah, terus meluncur dan tidak dapat dicegah, sampai berada di tingkatan 
paling bawah! Apa sdr.JPU ingin dan senang mendapat musibah seperti itu? 
 
Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah saya akhiri tadzkirah ini, semua yang benar dalam tadzkirah ini semata-
mata dari Allah, alhamdullilah. Adapun apabila ada kekhilafan dart kekeliruan, itu karena godaan syaithan dan 
kelemahan diri saya, semoga Allah mengampuni. 
 
Kepada majelis hakim, majelis jaksa, majelis pembela dan semua hadirin dan hadirat saya menyerukan marilah kita 
bersama-sama meningkatkan taqwa kepada Allah SWT dan marilah bersama berjuang mengatasi segala kesulitan yang 
menimpa bangsa dan negara kita, dengan melaksanakan hukum Allah secara sempurna. Marilah kita akhiri kekeliruan 
kita selama ini yang mengamalkan Syari'at Islam hanya sepotong-sepotong, karena ini jelas akan menyeret kita ke 
dalam kehidupan yang hina. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semua dan menjadikan negara ini sebagai 
negara yang aman dan makmur yang dinaungi oleh ampunan Allah SWT. Aamien. 

Bab V : KISAH TERCECER DARI PENJARA  
Pipis di Botol Aqua 

ORANG Islam berhak mengikuti cara hidup berdasarkan agamanya. Di Indonesia penduduknya yang beragama Islam 
merupakan jumlah terbesar di seluruh dunia, tetapi penguasa sangat takut terhadap cita-cita Islam, sehingga mereka 
mengutamakan orang-orang yang mengenyampingkan Islam dan menyingkirkan mereka yang menghendaki berlakunya 
syari'at Islam di lembaga pemerintahan. Adakah salah bagi kaum Muslimin, menyesuaikan selruh sisi kehidupannya 
dengan asas-asas Islam? Atau, adakah umat ini telah dipersiapkan oleh taqdir Allah, untuk dihinakan dan menjadi 
santapan penguasa-penguasa jahat, ketika hari-hari kelabu di bawah isu memerangi terorisme? 
 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah seorang ulama pewaris Nabi SAW yang konsisten memperjuangkan tegaknya 
syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya di lembaga negara. Karena itulah beliau harus menerima 
akibatnya. Ia dipenjara oleh rejim militer Salibis L.B. Moerdani (1978-1982) tanpa pengadilan. Kemudian beliau hijrah 
ke Malaysia (1985-1999). Selanjutnya beliau kembali aktif memperjuangkan penerapan syari'at Islam bersama Majelis 
Mujahidin yang dalam dua kali kongresnya memilih beliau sebagai Amir (2000-2008). Kini beliau harus kembali 
meringkuk dalam terali besi dengan tuduhan terakhir yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA) yaitu membuat 
pernyataan tidak pernah pindah alamat dan masuk Indonesia tanpa dokumen. 
 
Dalam episode sejarah berikutnya, perjalanan beliau dari pesantren Al-Mukmin Ngruki ke Rutan Salemba harus 
diwarnai dengan insiden yang sangat memilukan. Ia diambil paksa oleh oknum polisi dan militer pada 28 Oktober 2002 
dari RS PKU Muhammadiyah Solo. Kemudian ketika dalam perjalanan dari Solo ke Semarang dengan menggunakan 
mobil kijang aparat, beliau ingin buang air kecil ke toilet, namun dilarang dan beliau dipaksa kencing di botol Aqua. 
Beliau yang sedang sakit itu pun dicokok dari tempat pembaringannya lalu didudukkan di atas kursi roda tanpa alas 
kaki. Melihat pemandangan seperti itu, para santri yang hadir pun melawan, tak rela ustadznya diperlakukan bagai 
penjahat kriminal. Sebagai akibat bentrokan ini, 24 santri luka-luka dan lima di antaranya cukup parah terkena 
pentungan dan tendangan sepatu lars, sedang pihak kepolisian terluka 3 orang. 
 
Teringat alunan kata sebuah syair: 
Janganlah sekali-kali engkau mengeluh 
Setelah kesulitan terdapat kemudahan 
Segala sesuatu memiliki waktu dan ketentuan taqdir 
Bagi orang yang memperkirakan keadaan kita, ada pemandangan… 



Dan di atas pengaturan kita, ada pengaturan oleh Allah SWT 
 
Kisah Uang Rp 50.000,- 
Seseorang harus siap menerobos segala rintangan dan penderitaan di tengah dunia yang kacau balau, sekiranya ia ingin 
memasuki tingkat hidup yang lebih berharga dan bernilai abadi. Dan apabila seseorang telah menemukan caranya yang 
benar dan tepat, niscaya ia akan merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. 
 
Peristiwa di bawah ini terjadi pada suatu hari raya Idul Fithri 1423 H (2003 M). Dituturkan oleh seorang ikhwan 
tentang putra-putri petugas polisi di Mabes Polri yang mendesak orangtua mereka untuk mengunjungi kakek tua, 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan karena dituduh sebagai tokoh teroris Asia Tenggara. Mereka datang 
membezuk, dan bercanda ria. Barangkali mereka terharu menyaksikan 'kakeknya' yang selalu muncul di layar TV 
ternyata seorang tahanan. 
 
Begitulah, pada suatu hari bezuk di rutan Salemba, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sedang dikelilingi tamu-tamu yang 
membezuknya di atara para terpidana yang juga dibezuk keluarganya. Seorang ibu-ibu berpakaian biasa, agak lusuh, 
dan tanpa jilbab, sambil menggendong bayi menghampiri Ustadz Ba'asyir, dan tangannya menggenggam sesuatu yang 
kemudian diletakkan di pangkuan Ustadz. Ternyata uang kertas senilai Rp 50.000,- 
 
"Ini uang untuk siapa?" tanya Ustadz. 
"Hanya itu yang saya bisa bantu ustadz," kata perempuan tadi. 
"Anda siapa?" tanya ustadz seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. 
"Saya puterinya Pak Daeng yang sering shalat berjama'ah dengan ustadz di masjid LP." 
 
Apa yang mendorong seorang ibu memberikan uang miliknya? Dia sendiri dalam kesusahan, orangtuanya ditahan 
karena kasus kriminal. Bahkan, mungkin ia dan keluarganya jauh lebih membutuhkan uang itu. 
 
Orang yang sedang ditimpa kesusahan, agaknya lebih sensitif, lebih mudah tersentuh hatinya manakala menyaksikan 
penderitaan sesamanya. 
 
Tamu Dua Orang Pendeta 
Penjara bukanlah tempat memperoleh kesejahteraan material. Tetapi bagi mereka yang sadar akan ketinggian nilai 
iman yang bersemayam di hatinya, penjara merupakan habitat yang nyaman bagi upaya "rekreasi mental". Ibarat 
kesehatan badan, membutuhkan gerak dan hawa segar. Seperti itu pula kesejahteraan jiwa, dapat dipertahankan dengan 
zikrullah dan pembaharuan iman terus menerus. 
 
Ketika suatu hari saat bezuk di Rutan Salemba, datanglah dua orang pemuda berpakaian necis seraya berucap: "Salam 
sejahtera, Ustadz." Kedua orang itu langsung menyalami Ustadz dan memperkenalkan diri, bahwa mereka adalah dua 
orang pendeta yang bertugas memberi siraman rohani bagi para tahanan di rutan. Ustadz pun menerima mereka dengan 
ramah, lalu mereka pun berkata: "Tuhan memberkati Ustadz." 
 
Simpati, boleh jadi hal yang manusiawi, dan adakalanya juga datang dari mereka yang berbeda keyakinan. 
 
 
Ujian Bukan Musibah 
Suatu ketika, sehabis menghadiri sidang di gedung Meteorologi Jakarta Pusat, yang baru sampai tahap mendengarkan 
keterangan saksi-saksi, di hadapan orang-orang ramai yang membezuknya ustadz mengatakan, "Ujian itu bukanlah 
musibah, tetapi kenikmatan yang mesti disyukuri." 
 
"Ibarat pakaian yang dicuci, harus dikucek-kucek supaya kotoran yang menempel hilang dan menjadi bersih. Sekiranya 
pakaian itu bisa bersuara, mungkin dia akan berteriak kesakitan. Begitulah orang beriman, untuk membersihkannya 
dari dosa atau menaikkan derajatnya di hadapan Allah, kadang-kadang ia harus diuji dengan kesakitan dan penderitaan. 
Memang memedihkan, tapi jika ia ikhlas dan sabar, niscaya Allah mengampuni dosanya, menaikkan harkat dan 
martabatnya, yang belum tentu dapat diraihnya melalui amal yang biasa-biasa," kata beliau. 
 
 
Antara Syeikh Ahmad Yassin dan Abu Bakar Ba'asyir 
Kezaliman yang dilakukan penguasa-penguasa jahat terhadap musuh-musuhnya, seringkali disebabkan karena ia 
merasa bahwa orang yang dizalimi itu akan menjadi penghalang bagi kekuasaannya. Mereka sebanarnya tidak memiliki 
kekuatan, kecuali dalam kezaliman itu sendiri. 
 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dalam hal jihad fi sabilillah tidaklah jauh berbeda dengan Syeikh Ahmad Yassin bagi 
bangsa Palestina. Kedua tokoh ini lahir pada tahun yang sama (1938). Keduanya sama-sama "dibesarkan" di dalam 



penjara oleh rezim yang sangat represif. Kedua ustadz ini memimpin gerakan Islam yang memperjuangkan tegaknya 
syari'at Islam (tathbiqus-syari'ah) secara utuh (kaaffah).  
 
Kedua Syeikh ini hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan materi, namun tetap sabar dan istiqamah. Kedua 
pemimpin ini sama-sama sangat membenci kejahatan Zionis-Israel dan Salibis-AS beserta antek-anteknya, karena telah 
menzalimi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan masih banyak lagi kesamaan kedua Syeikh tersebut. 
 
Adapun perbedaannya, Syeikh Ahmad Yassin telah terkabul cita-citanya yang paling tinggi, yaitu syahid fi sabilillah 
setelah pada tanggal 22 Maret 2004, tiga rudal Apache yang dikirim Israel menghantam tubuhnya yang rapuh hingga 
berserakan. Sedangkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, hingga kini masih mendekam di penjara. Nampaknya Ustadz Abu 
masih harus bersabar menunggu 'undangan' Allah SWT dengan menerima berbagai penzaliman dari musuh-musuh-
Nya. 
 
Surat Penahanan 
Keberanian adalah sesuatu yang mahal yang dilahirkan Islam di hati pemeluknya. Api Islam adalah panas di atas panas. 
Prinsip-prinsipnya yang agung, telah terukti mampu membentuk manusia-manusia pijar, yang sanggup berdiri tegak 
menghadapi peluru, bahkan maut sekali pun, demi cita-citanya yang tinggi dan demi mengharap rahmat Ilahy. 
 
Inilah peristiwa yang pernah dialami Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika ditangkap paksa dari RS Muhammadiyah 
Surakarta. Sesampainya di Jakarta, sore 28 Oktober 2002, Abu Bakar Ba'asyir masuk RS Polri Kramat Jati. Baru pada 
2 November 2002 beliau dipindahkan ke sel tahanan Mabes Polri. 
 
Suatu hari, datang seorang aparat kepolisian ke selnya, menyodorkan surat penahanan kepada Abu Bakar Ba'asyir. Dari 
namanya, dan cara bicara serta sikapnya yang datang tanpa ucapan salam, diketahui sang petugas beragama nasrani. Ia 
memaksa supaya Ustadz menandatangani surat penahanan yang dibawanya. Tetapi ustadz menolak, karena jika ia mau, 
maka akan menyenangkan pemerintah AS. 
 
Ketika sang polisi menghardik dan terus memaksa, maka beliau bangkit dari duduknya lalu akan membuka bajunya 
seraya berkata: "Kalau saudara tidak mau menghargai keyakinan saya, sebaiknya tembak saja saya!" Petugas polisi itu 
pun surut dan tak ingin berlama-lama di situ. 
 
Ustadz Ba'asyir juga menolak diperiksa, karena polisi telah merampas kemerdekaannya secara paksa, bukan lantaran 
melakukan kesalahan, melainkan karena tekanan pemerintah Amerika di bawah rezim George Walker Bush. Beliau 
hanya mau diperiksa dan memberi keterangan di hadapan hakim pengadilan yang diselenggarakan secara teruka agar 
keterangannya tidak diplintir oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. 
 
Ternyata Allah SWT membuktikan janji-Nya. Semua tuduhan yang dialamatkan kepada beliau sejak Bom Natal 2000, 
Bom Istiqlal, Bom Bali, rencana pembunuhan Megawati, dan sebagainya, kandas di persidangan tingkat pertama 
(Pengadilan Negeri). PN Jakarta Pusat menganjar 4 tahun penjara untuk dakwaan penyertaan makar, pemalsuan KTP, 
dan pelanggaran imigrasi. Putusan itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum Hasan Madani yang 
meminta majelis hakim menghukum 15 tahun penjara. Ustadz Ba'asyir mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI 
memutuskan 3 tahun penjara untuk pasal KTP dan imigrasi. Ustadz tetap menolak, lalu kasasi. 
 
Akhirnya MA memvonis 1,5 tahun penjara potong masa tahanan. Dengan demikian, beliau seharusnya bebas 30 April 
2004 pukul 00:00 wib. 
 
Seperti komentar Letjen (Purn) Z.A. Maulani, mantan Kepala BAKIN era Habibie, bahwa keputusan MA tersebut 
merupakan petunjuk bahwa Ustadz Abu memang tidak bersalah, sekaligus menjadi tamparan keras buat AS dan 
sekutunya.  

PENUTUP  
PADA tanggal 2 September 2003, ustadz Abu Bakar Ba'asyir dijatuhi vonis empat tahun penjara potong masa tahanan 
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada persidangan yang berlangsung di Gedung Badan Meteorologi dan 
Geofisika (BMG) itu, Muhammad Saleh bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. 
 
Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan, pertama, ustadz Abu Bakar Ba'asyir terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah ikut serta melakukan tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, melanggar 
pasal 107 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
Kedua, ustadz Abu Bakar Ba'asyir didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa 
membuat secara tidak benar atau memalsu surat… pidana penjara paling lama enam tahun." Ketiga, melanggar Pasal 
48 UU no. 9 tahun 1992 tentang Pelanggaran Keimigrasian, yang berbunyi: "Setiap orang yang masuk atau ke luar 



wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan… pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 15 
juta." 
 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir selain tidak terbukti sebagai Amir Jama'ah Islamiyah (JI), terbebas dari Pasal 107 ayat 2 
KUHP (sebagai pemimpin dan para pengatur makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah), Pasal 266 ayat 
1 KUHP (telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu…), Pasal 53 UU no. 9/1992 (selaku orang asing berada di wilayah 
Indonesia secara tidak sah). 
 
Sidang berlangsung sejak pukul 10:00 wib hingga 18:00 wib, mendapat penjagaan ekstra ketat dari aparat kepolisian 
yang mengerahkan 1.500 personel aparat dari Brimob, Sabhara Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat. 
 
Salah satu dakwaan (subsider) yang menurut Majelis Hakim terbukti adalah turut serta dalam usaha makar untuk 
menggulingkan pemerintahan yang sah. Yang dijadikan 'bukti' adalah karena ustadz Abu Bakar Ba'asyir cukup lama 
hidup dekat dengan almarhum Abdullah Sungkar.  
 
Keputusan tersebut dinilai zalim, dan terkesan sangat dipaksakan, karena pada kenyataannya sampai akhir hayatnya 
almarhum Abdullah Sungkar tidak pernah melakukan makar bahkan tidak pernah menjalani proses pengadilan 
berkenaan dengan makar. 
 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga tidak bisa dihukum dengan dakwaan memasukkan keterangan palsu untuk KTP (Kartu 
Tanda Penduduk), karena beliau tidak pernah menyatakan pindah alamat tetap meski sempat tinggal lama di Malaysia 
sebagai pelarian (buronan rezim orde baru yang kini sudah tumbang). 
 
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga tidak bisa dihukum dengan dakwaan keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui 
pemeriksaan imigrasi, karena beliau sudah mendapat amnesti (pengampunan) dari pemerintah (Presiden Habibie, pada 
tahun 2000). 
 
Jadi, vonis terhadap ustadz Abu Bakar Ba'asyir memang merupakan keputusan yang dipaksakan, untuk menutupi rasa 
malu pemerintah Indonesia terhadap negara lain. 
 
Sekaligus menunjukkan bukti, bahwa profesionalisme jaksa dan kepolisian masih jauh di bawah standard. Demikian 
mudahnya seorang Abu Bakar Ba'asyir diseret ke pengadilan, bahkan diawali dengan upaya penjemputan paksa dari RS 
PKU Solo ke Jakarta (19 Oktober 2002). Namun, setelah melampaui persidangan maraton lebih dari 20 kali 
persidangan, berakhir dengan vonis yang dipaksakan, karena sulitnya membuktikan kebenaran tuduhan JPU. 
 
Tampaknya pemerintah beserta aparat hukum dan aparat keamanan di Indonesia masih terlalu sering terpengaruh oleh 
opini yang diciptakan dari luar. Sehingga lahirlah proses penzaliman yang berkahir dengan persidangan yang tidak bisa 
membuktikan apapun yang dituduhkan JPU. 
 
Editorial Media Indonesia edisi 4 September mengatakan: "Adalah sangat berbahaya bagi dunia hukum Indonesia jika 
bekerja karena pesanan pihak luar. Lebih-lebih Amerika, yang memang sedang kalap dengan menerapkan doktrin pre-
emptive strike setelah WTC dihancurkan. Sebuah kebijakan yang mendahulukan menyerang sebelum diserang 
(musuh)." 
 
Tajuk Harian Republika edisi 4 September 2004 halaman 5 antara lain menuliskan hal-hal sebagai berikut: 
Namun peta politik dunia yang sudah berubah setelah berakhirnya era Perang Dingin, berubah lagi secara drastis 
setelah terjadi tragedi "Black September" atau "11/9" yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di 
New York. Slogan internasional "war against communism" yang berlaku di masa Perang Dingin berubah menjadi "war 
against terrorism". Dan, celakanya, yang disebut teroris itu kemudian diidentikkan dengan "Islam radikal" atau "Islam 
fundamentalis". Sebuah stigma yang diskriminatif. Peta Timur Tengah berubah, peta Asia Tengah berubah pula. 
Produksi kosa kata dan makna kosa kata pun bergeser. Perimbangan politik segera terjadi di sejumlah kawasan dan 
negara. 
Perburuan Amerika ditujukan kepada para pejuang Afghan yang dulu justru dilatih CIA kala memerangi pasukan Uni 
Soviet. Para pejuang itu bisa berasal dari Afghanistan sendiri maupun dari sejumlah negara lain seperti dari Malaysia, 
Indonesia, maupun negara-negara Arab. Setelah bom meledak di Bali pada 12 Oktober 2002, yang memunculkan 
sejumlah pemuda yang disinyalir pernah nyantri di Ngruki, Ba'asyir ikut menjadi sasaran perburuan. Para pemuda itu 
juga selalu disebut pernah berjuang di Afghanistan. Timbul kesan 'alumni' Afghanistan adalah teroris. Bahka beberapa 
kali polisi mengaitkan bahwa mereka terkait dengan konflik di Poso dan Ambon. Padahal di dua kawasan itu umat 
Islam adalah korban -yang pertama diserang dan paling menderita karena terusir dan kehilangan segalanya. Namun 
dalam penyidikannya polisi selalu menyebut dugaan keterlibatan mereka dalam konflik agama tersebut. Lalu, 
bagaimana dengan pelaku dan pemasok senjata untuk kubu lawannya? Sekali lagi, "war against terrorism" telah 



melahirkan implikasi yang jauh di liuar perkiraan. Korban-korban seakan "harus diciptakan dan dilahirkan" agar sesanti 
memiliki "buktinya". 
 
Apakah Ba'asyir bagian dari korban yang harus diciptakan? Dr. Adnan Buyung Nasution, pengacara Ba'asyir, menilai 
putusan hakim terlalu dipaksakan, hanya untuk menutupi rasa malu pemerintah Indonesia terhadap negara lain.  
Sebetulnya, bidikan utama terhadap Ba'asyir adalah membuktikan keberadaan organisasi jadi-jadian yang bernama 
Jamaah Islamiyah (JI). Sejak awal masyarakat Indonesia tak pernah mengenal JI. Hanya sedikit orang yang ingat 
bahwa nama JI sempat muncul dalam persidangan perkara H. Ismail Pranoto di era Orde Baru. Publik Indonesia tak ada 
yang percaya terhadap keberadaan JI saat itu. Lagi pula, siapa percaya dengan pengadilan penuh rekayasa di masa 
represif, otoriter, dan dikuasai intelijen? Nah, di era terorisme inilah nama JI dimunculkan koran-koran asing, 
pemimpin-pemimpin asing, termasuk dalam publikasi Internasional Crisis Group (ICG) pimpinan Sidney Jones. 
Hingga akhirnya PBB memasukkan JI sebagai organisasi teroris yang beroperasi di Asia Tenggara. Dalam 
publikasinya, ICG mengakui istilah JI pertama kali muncul pada pengadilan di era represif tersebut. 
 
Namun, pengadilan yang diharapkan mengukuhkan keberadaan JI justru memutuskan sebaliknya. Ba'asyir tak terbukti 
sebagai pemimpin JI. Satu-satunya kesaksian yang menguatkan tuduhan soal ini hanyalah dari Faiz Abubakar Bafana. 
Warga Malaysia ini bersaksi melalui fasilitas teleconference. Dan, kesaksiannya tak bisa dibuktikan lebih lanjut. Maka 
JI masih tetap hantu. 
Pada akhirnya, ustadz Abu Bakar Ba'asyir pun dijatuhi vonis "turut serta dalam usaha makar". Adapun pelaku 
utamanya adalah almarhum ustadz Abdullah A. Sungkar. Sungguh celaka, Sungkar justru tak pernah diadili untuk 
kasus makar. Selain itu, kasus ini sulit dibuktikan karena Sungkar justru sudah meninggal dunia. Karena itu, Ba'asyir 
menyebut putusan ini sebagai putusan zalim, yakni dituduh ikut serta dalam upaya makar hanya karena 
memperjuangkan tegaknya hukum Islam. Tentu saja semua orang bebas memperjuangkan apapun asal tidak kriminal 
dan tidak mengangkat senjata. 
 
Vonis Pengadilan Banding dan Kasasi 
Segala rekayasa hukum dan politik serta kejanggalan yang mengikuti vonis PN Jakarta Pusat itu, memang terjawab 
melalui putusan Pengadilan Banding. 
 
Pada tanggal 10 November 2003 Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang diketuai H. Hasan Basri 
Pase, SH menyatakan: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2003, karena 
Terdakwa Abu Bakar Ba'syir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan pidana 
dalam dakwaan ke-1 Primair dan ke-1 Subsidair yaitu unsur makar untuk menggulingkan pemerintah. Terdakwa juga 
harus dibebaskan dari dakwaan ke-IV Primair karena tidak terbukti terdakwa kehilangan kewarganegaraan dan 
karenanya tidak terbukti terdakwa sebagai orang asing.  
 
Berdasarkan hal di atas Pengadilan Tinggi memutuskan dan menetapkan: 
1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-1 Primair ke-1 Subsidair dan ke-IV Primair. 
2. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asir bin Abud Ba'asyir alias Abdus Samad terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: 1."Membuat Surat Palsu". 2. "Masuk ke wilayah 
Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi". 
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 
 
TPABB kemudian mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 1 Maret 2004 Mahkamah Agung 
menjatuhkan vonis 1,5 tahun dipotong masa penahanan. Berarti, ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah menjalani masa 
penahanan sejak 28 Oktober 2002 seharusnya bebas pada 30 April 2004. 
 
Majelis Hakim yang menangani permohonan kasasi Ba'asyir terdiri dari lima hakim, yaitu Ketua MA Bagir Manan 
sebagai Ketua Sidang, H. Dirwoto, SH, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH, Prof. Dr. H. Muchsin, SH, dan H. 
Parman Suparman, SH, MH. Dalam amar putusannya, Ba'asyir diangap terukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sesuai dengan dakwaan subsider. Yakni, dakwaan ketiga, embuat surat palsu (pasal 263 ayat 1 KUHP), 
dakwaan keempat subsider, masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan 
imigrasi (pasal 48 UU nomor 9/1992) tentang Keimigrasian). 
 
Vonis kasasi MA itu pun nampak terkesan dipaksakan, untuk menyesuaikan dengan lamanya masa penahanan ustadz 
Abu Bakar Ba'asyir. Vonis tersebut, meski sangat ringan namun merupakan keptusan yang harus ditolak, karena 
bertentangan dengan keadilan. Kita harus menolak dan bahkan harus melawan setiap upaya untuk membungkam dan 
embunuh keyakinan ataupun pemikiran.  

 


