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N
egara-negara Barat 
kian cemas atas ba -
nyak    nya sejumlah 

re     ma   janya yang tertarik 
un  tuk berperang di Suriah, 
Irak, dan bergabung dengan 
Islamic State of Iraq and al-
Sham (ISIS)--belakangan 
menjadi Islamic State 
(IS). Setelah Ji hadi John, 
kini ada Jake Bilardi yang 
dijuluki oleh media Barat 
sebagai “White Jihadi”. 
Jihadi John adalah sebutan 
untuk Mohammed Emwazi, 
warga Inggris ke  la  hiran 
Kuwait yang diper ki rakan 
sebagai algojo da  lam video 
pemenggalan orang-orang 
yang menjadi san dera IS.

Jake, 18 tahun, siswa di 
Crai  gieburn di pinggiran 
uta   ra Melbourne, diketahui 
melakukan perjalanan ke 
Timur Tengah untuk ber     -
tempur bersama IS dan 
dila  porkan terlibat dalam 
serang  an bom bunuh diri di 
Ramadi, Irak, Senin malam 
lalu. Soal ini dikonfirmasi 
oleh sumber di dalam IS, tapi 
pemerintah Australia meng-
aku belum bisa memberikan 
konfirmasi soal ini.

Sebuah foto yang ber -
edar di media sosial menun-
jukkan gambar mobil putih, 
di samping foto seorang 
pe  muda, yang tampaknya 
seperti Bilardi, duduk di 
kursi pengemudi. Foto-foto 
tersebut dikatakan diambil 
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Setidaknya ada 140 warga 
Australia yang pergi berperang 

ke Irak dan Suriah dan 20 orang 
diketahui meninggal.

dari video propaganda IS. 
Sebuah akun Twitter yang 
terkait dengan kekhilafahan 
di Irak dan Suriah itu telah 
mencuit sebuah foto Bilardi 
dan menuliskan kata-kata: 
“Untuk Syuhada hari ini”.

Dalam sebuah blog yang 
diyakini ditulis oleh Bilar -
di, berjudul “From Mel-
bourne to Ramadi: My 
Jour ney”, ia menuliskan 
se  buah manifesto secara 
online, menggambarkan 
pro  ses radikalisasinya, ada-
nya “Rencana B” untuk me -
nyerang tempat-tempat 
umum di Melbourne, sampai 
akhirnya ia membuat kepu-
tusan menjadi sukarelawan 
sebagai martir di Irak.

Blog yang ditemukan 
se   te lah kematiannya itu 
menja barkan bagaimana 
dia kecewa terhadap ma    sya  -
rakat Barat dan terpesona 
Islam. Blog itu meng gam-
bar kan bagaimana ia 
mulai mengumpulkan ba -
han peledak untuk me  lan -
car  kan serangan di Mel -
bour ne, sebelum akhir nya 
me  mutuskan me  la ku kan 
perjalanan ke Timur Tengah.

Media Australia, ABC, me -
la porkan bahwa keluarga 
Bi lardi menemukan sejum-
lah alat peledak hasil im -
provisasi di rumah mereka 
setelah keberangkatannya 
ke Timur Tengah. Mereka 
memberi tahu soal ini ke 
pihak berwenang, yang kemu-
dian mulai melacak gerakan 
Jake di luar negeri.

Juru bicara Departemen 
Luar Negeri dan Perda -
gangan Australia menga ta-
kan kemampuan Peme rin-
tah Federal Aus tralia untuk 
memberikan konfirmasi 
la  por an soal kematian war-
ga nya di Suriah atau Irak 
sangat terbatas. “Karena 
si tuasi keamanan yang sa -
ngat berbahaya, bantuan 
konsuler tidak lagi tersedia 
di dalam Suriah,” kata juru 
bicara itu.

Menurut pemerintah Aus -
tralia, warganya yang ter -
libat konflik di negara lain 
membahayakan diri mereka 
sendiri dan meminta segera 
mengakhiri keterlibatannya. 
“Warga Australia sangat 
disa rankan untuk tidak 
me    lakukan perjalanan ke 
Su  riah atau Irak. Warga 
Australia yang ada di dua 
ne  gara itu harus segera per-
gi,” juru bicara itu me  nam-
bahkan.

Menurut media Australia, 
The Age, mengutip aparat 
keamanan Negeri Kanguru 
ini, setidaknya ada 140 war-
ga negaranya yang pergi ber-
perang ke Irak dan Suriah, 
dan paling tidak 20 orang 
diketahui meninggal.

Perdana Menteri Australia 
Tony Abbott mengaku telah 
diberi tahu soal Bilardi. “Ini 
situasi yang mengerikan, 
be nar-benar situasi yang 
me  ngerikan, dan itu me nun-
jukkan iming-iming... kultus 
kematian ini mempengaruhi 
anak-anak muda,” kata 
Ab bott. “Sangat, sangat 
penting bahwa kita me  laku-
kan segala yang kita bisa 
untuk mencoba melindungi 
orang-orang muda kita 
dari iming-iming ideologi 
me    ngejutkan, asing, dan eks-
trem ini.” 

Para pejabat Irak telah 
mem     berikan konfirmasi ada      -
nya serangkaian serang     an 

bom mobil yang terkoor di na-
si diluncurkan di Rama di, 
sekitar 90 kilometer se  be   -
lah barat Bagdad, Senin ma -
lam lalu.

Hikmat Suleiman, pe  na  -
sihat politik untuk Gu  ber nur 
Anbar, menga ta  kan pasukan 
Irak di Ra  ma di berhasil 
mem      per   ke cil korban dengan 
le bih dulu menyerang dan      
meng  gagalkan “bom mo -
bil” itu mendekati kota. 
“Pasukan Irak meledakkan 
sebagian besar kendaraan 
se belum mereka mencapai 
target,” kata Sulaiman.

Sebuah sumber di tena-
ga medis mengatakan, li  ma 
orang tewas dalam serang-
an itu. Menurut sumber 
kepolisian, salah satu bom 
mobil meledak di dekat 
sebuah jembatan di barat 
kota dan merusak bagian 
dari jembatan.
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J
ake Bilardi, 18 tahun, warga Australia 
yang tinggal Craigieburn, pinggiran 
Melbourne, dikenal jago matematika di 

Craigieburn Secondary College. Menurut 
investigasi Fairfax Media, ia lantas keluar 
dari sekolah pada pertengahan 2014 
setelah masuk Islam dan membeli tiket 
sekali jalan ke Istanbul, yang kemudian 
bergabung dengan Islamic State (IS).

Selama tahun terakhirnya di SMA 
pada 2014 itu, Jake diketahui mulai 
berkomunikasi melalui forum online 
dan e-mail dengan seseorang yang 
mengaku sebagai wartawan Amerika. 
Setelah dia ke Turki, Jake memberi tahu 
keluarganya bahwa ia ke Istanbul untuk 
bekerja dengan wartawan itu. Belakangan 
diketahui  bahwa sang “wartawan” itu 

adalah perekrut IS.
Sumber yang dekat dengan keluarga 

mengatakan, pada Agustus 2014 itu, 
Jake menutup sebagian besar akun 
online dan media sosialnya. Setelah itu 
ia menghilang dan diketahui sudah ke 
Istanbul. 

Fairfax Media telah memberikan 
konfirmasi dengan sumber di Turki bahwa 
pada sekitar waktu itu, Jake, dengan 
menggunakan nama Islam lengkap dan 
nama keluarganya, terekam menyeberang 
ke Suriah melalui Jarabulus atau Tal 
Abyad. Sumber juga mengidentifikasi dia 
dengan foto-foto.

Dua bulan setelah kepergiannya, Jake 
menghubungi keluarganya untuk memberi 
tahu bahwa ia mengikuti pelatihan di 

Irak untuk “misi martir” dengan rompi 
bunuh diri. Pada bulan yang sama, dia 
menelepon lagi untuk mengatakan dia 
“terlalu takut untuk melakukannya dan ia 
lebih suka menjadi seorang prajurit”. Ia 
ditawari melakukan perjalanan ke Suriah.

Gambar profil Jake di media sosial, 
salah satunya, adalah kutipan teolog 
Islam abad ke-13, Ibnu Taimiyah: “Apa 
yang bisa musuhku lakukan untuk saya? 
Surga saya ada di dalam hati saya, yang 
bersama saya ke mana pun saya pergi. 
Memenjarakan saya adalah memberikan 
saya tempat pengasingan. Mengirim saya 
ke pengasingan adalah mengirim saya 
pergi di jalan Allah. Dan membunuh saya 
adalah membuat saya menjadi syahid”.
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Jalan Menuju Ramadi

Foto yang diambil dari media 
sosial Twitter pada Desember 
2014 diyakini sebagai Bilardi 
(tengah) duduk diapit dua 
anggota ISIS (foto atas).

Jake Bilardi. 
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