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Aksi Breivik dan Kerisauan Barat 
 

Dunia sangat berduka terhadap jatuhnya korban tewas dan luka pada serangan kembar 

di pusat Kota Oslo dan perkemahan musim panas Angkatan Muda Partai Buruh di Pulau 

Utoya, Norwegia, Jumat pekan lalu. Pelakunya adalah Anders Behring Breivik (32 

tahun), pria Nasrani yang fundamentalis, rasis, dan konservatif. 

 

Dia mengibarkan jargon "Knight Templar" atau Perang Salib untuk membendung  

meningkatnya pamor Islam dan populasi Muslim di Eropa. Atas tragedi itu, negara-

negara Barat -- yang telah sukses membangun stigma di benak warga dunia bahwa 

segala sesuatu yang berbau teror dan bom pelakukanya adalah orang Islam -- kini 

seperti tengah "menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri". Senjata makan tuan! 

 

Sulit dilukiskan dengan kata-kata, betapa kesedihan yang mendalam -- bercampur rasa 

penyesalan yang tinggi karena pelakunya ternyata bukan Muslim seperti anggapan awal 

mereka -- kini menyelimuti masyarakat Barat. Ini, setidaknya, merupakan pukulan besar 

kedua setelah pengeboman di Kota Oklahoma, Amerika Serikat (AS), pada 1995, yang 

menewaskan 168 orang, ternyata pelakunya adalah orang AS non-Muslim, Timothy 

McVeigh. 

 

Pakar orientalis Dr Syamsuddin Arif                      

( Indonesia ) dan pakar studi agama John 

Louis Esposito ( AS ) memberikan pandangan 

kritis dan analisisnya dalam wawancara 

dengan Republika, Senin ( 25/7 ). Benarkah 

aksi Breivik mewakili ajaran Kristen dan 

kerisauan bangsa Barat terhadap 

perkembangan Islam di Eropa? ■ 
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Bagaimana Anda menilai sosok Breivik? 
                                                                                                                                        

Sesungguhnya, dia bukanlah orang yang taat beragama. Orang yang taat beragama, apa 

pun agamanya, pasti tidak akan melakukan aksi seperti Breivik. Itu adalah aksi sadis 

dan sangat merugikan dunia internasional.  

Aksi seperti yang dilakukan Breivik sudah pernah menggemparkan Eropa sebelumnya. 

Bahkan, saya mengkhawatirkan Breivik nekat melakukan aksi brutalnya karena 

terinspirasi pengebom Kota Oklahoma 1995, yaitu Timothy McVeigh. 

 

Kota Oklahoma ketika itu terpaksa merugi hingga 652 juta dolar AS. Tidak kurang dari 

168 orang tewas, termasuk 19 anak-anak di dalamnya. Sejumlah 680 orang terluka. 

Sebanyak 324 bangunan dan 86 mobil hancur. Saya menduga, jika dibiarkan, tidak 

menutup kemungkinan aksi Breivik akan sama, bahkan lebih parah dari tragedi 

Oklahoma berdarah itu. 

 

Menurut Anda, bagaimana gagasan-gagasan Breivik? 
                                                                                                                                                   

Dia memang menyebut istilah "Knight Templar" dalam videonya. Kemudian, mengaku 

sebagai penyelamat Kristen dan pembela terbesar budaya konservativisme Eropa. 

Namun demikian, itu semua sangat merugikan. Dia memahami ajaran Kristen secara 

tidak benar untuk menyerang orang-orang yang dilihatnya, para pendukung Partai 

Buruh yang mendukung kepemimpinan perdana menteri saat ini, Jean Stoltenberg. 

 

Apa motifnya? 
                                                                                                                                                  

Dia nekat melakukan aksi sadisnya karena diduga khawatir akan kebangkitan Islam di 

negaranya dan Eropa pada umumnya. Dia menginginkan Norwegia menolak arus 

kedatangan imigran agar kedatangan Muslim dapat dibendung.  

Saat ini saja tidak kurang dari tiga persen dari total lima juta penduduk Norwegia adalah 

Muslim. Mereka datang dari negara-negara Asia, salah satunya Pakistan. Breivik 

khawatir semakin tahun semakin banyak jumlah masyarakat Muslim sehingga mengikis 

identitas Eropa yang dianggapnya sebagai bangsa Kristen. 

 

Apakah dia pelaku teror baru? 
                                                                                                                                             

Kebanyakan orang seperti Breivik dipastikan antiimigran, anti-Semit, dan anti-Muslim. 

Pada hakikatnya mereka adalah pembenci agama, karena tidak suka melihat masyarakat 

hidup berdampingan dengan berbeda keyakinan. Apa yang dilakukan Breivik adalah 

bukti terbukanya tabir keberadaan individu dan kelompok ekstrem yang menyimpang di 

Eropa. 

 

Jangan dulu beranggapan bahwa pelaku aksi teror hanyalah dari Muslim. Memang, 

belakangan ini nama Al-Qaidah dianggap banyak terlibat dalam aksi teror. Namun, jika 

ada aksi teror, harus dilihat terlebih dahulu apakah pelakunya benar berideologi 

terorisme atau tidak. 

 

Pelaku terorisme tidak selamanya dari satu agama tertentu. Bisa saja dari penganut 
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agama lain. Agama kerap dikorbankan untuk kepentingan yang berbahaya, bahkan 

untuk membunuh orang yang tak berdosa.  

Janganlah mengaitkan terorisme dengan agama. Nilai universal ajaran agama adalah 

kebaikan, keharmonisan. Ajaran agama menciptakan kedamaian. Penganut Islam 

dengan penganut agama lain tetap harus hidup berdampingan, karena kedua agama itu 

mengajarkan kedamaian. Ajaran agama harus diposisikan sebagai pengontrol sosial, 

bukan sebagai sumber teror  

■ ed: asep nur zaman 
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Oleh  Erdy Nasrul 

 

Apakah ajaran agama telah memotivasi aksi teror di Norwegia itu? 
                                                                                                                                                                

Ajaran agama pada hakikatnya mengajarkan kebaikan. Namun, yang meyakininya 

seperti Breivik ini menafsirkannya secara salah. Saya yakin dia tidak mengetahui persis 

ajaran agamanya. Yang dia perhatikan adalah sejarah bahwa dulu Islam pernah berjaya.  

 

Sejarah mencatat Anatolia adalah daerah kekuasaan Romawi bagian timur atau disebut 
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dengan Bizantium dengan ibu kota Konstantinopel. Muslim dari Mongol berhasil 

merebut dan mengislamkan Anatolia. Kini menjadi Turki. 

Belum lagi daerah Libya, Santa Agustinus dilahirkan di sana. Mesir juga begitu. Nah, 

sekarang ini sudah ada akademisi di Universitas Tubingen, Jerman, menyatakan, jangan 

sampai terjadi peristiwa Anatolia kedua. 

 

Apa unsur agama yang dibawa Breivik? 
                                                                                                                                                       

Dia berani menyebut istilah Crusade atau Perang Salib. Namun, ini tidak bisa diartikan 

Perang Salib, membebaskan Yerusalem seperti dulu yang dilakukan Shalahuddin al-

Ayyubi. 

                                                                                                                                                          

Lalu, apa artinya? 
                                                                                                                                                             

Sekarang ini pengaruh Muslim di Eropa sangat luar biasa. Muslim Inggris saat ini 

mencapai tiga juta jiwa. Di Prancis, angka Muslim mencapai 4,1 juta jiwa. Tidak kurang 

dari 4,5 juta jiwa Muslim hidup di Jerman. Masjid-masjid terus bertambah di Jerman. 

Namun, azan belum boleh dikumandangkan. Saya berpikiran, apa yang dimaksud 

Breivik dengan Crusade adalah mengkhawatirkan keberadaan Muslim di Eropa. 

 

Mengapa harus dikhawatirkan? 
                                                                                                                                                                     

Saat ini Pemerintah Rusia berencana mengharamkan minuman beralkohol karena 

berbahaya bagi reproduksi. Sementara itu, tentara Rusia diprediksi akan menyentuh 

angka 70 persen pada 25 tahun ke depan. Ini luar biasa. Belum lagi pertumbuhan jumlah 

Muslim di Eropa. Mereka memang pada mulanya imigran yang berekonomi menengah 

ke bawah. 

 

Kemudian, mereka mendapatkan subsidi. Jika memiliki anak, bertambah lagi subsidi 

mereka. Mereka mendapatkan fasilitas sewa rumah kontrakan. Negara Barat perhatian 

betul.  Di sisi lain, pemerintah memiliki dilema. Kalau subsidi dicabut, pemerintah 

terancam mendapat kecaman. Mereka bisa malu nantinya. 

 

Dilematis memang. Pemerintahan Barat menampilkan diri sebagai pahlawan demokrasi 

dan kebebasan berekspresi. Jadi, mereka harus konsisten dengan itu. Mereka juga harus 

menampilkan hak-hak minoritas. 

 

Lalu mereka khawatir? 
                                                                                                                                                                                            

Ada saja masyarakat Eropa yang khawatir, jangan-jangan, umat Islam ini nantinya akan 

menduduki kursi politik di sana. Anak-anak Muslim di sana berpendidikan. Mereka 

juga ingin mengaktualisasikan ilmunya dengan berpolitik, misalkan. Kalau tidak bisa 

tentu mereka akan menuntut hak-haknya. Jadi, ini memang menuju Islamisasi Barat. 

Belum lagi, omongan Muamar Qadafi yang menyatakan tidak perlu menyerang Barat 

dengan tentara bersenjata. Umat Islam di sanalah nantinya yang akan 'menyerang'.  
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Sekarang ini pemerintah di sana agak risau dengan krisis demografi kependudukan. Dari 

tahun ke tahun, angka kelahiran menurun terus dari kalangan penduduk asli Eropa, 

walaupun katanya bertambah. Sementara itu, gelombang imigran yang katanya ingin 

mereka setop, tetap tidak bisa ( disetop ). Imigran yang sudah menetap terus beranak 

pinak. Saudara mereka terus berdatangan.  

Di sisi lain, ada oknum yang beranggapan, jangan sampai Muslim mendominasi   

■ ed: asep nur zaman 

 

Sumber : Pro Kontra, Republika, Selasa, 26 Juli 2011 / 24 Sya’ban 1432 
 

 

 


