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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ancaman terorisme telah menjadi bagian dari kehidupan di abad ke-21. 

Meskipun terorisme bukanlah hal yang baru, kejadian-kejadian seperti 9/11 tahun 

2001 di Amerika Serikat, pengeboman kereta di Madrid pada tahun 2004, 

pengeboman transportasi di London pada tahun 2005, serangan bom bunuh diri 

yang terus berlanjut di Irak, Palestina, dan Israel serta berbagai kekerasan 

terorisme yang terjadi di berbagai wilayah lainnya di seluruh dunia telah 

menjadikan peristiwa-peristiwa yang demikian sebagai pusat perhatian. Terorisme 

tentu saja telah terjadi di banyak negara dalam berbagai konteks pula. Tujuan dari 

aksi terorisme sendiri terdiri dari banyak motif seperti mengubah kebijakan, 

kepemimpinan, sistem politik, perbatasan negara, tujuan religius, tujuan etnis, 

tujuan ideologi hingga kombinasi dari motif-motif tersebut (Lutz, 2011 : 1 - 3). 

Terorisme sendiri merupakan fenomena yang sudah cukup tua dalam sejarah. 

Aksi-aksi terorisme yang bermaksud untuk menyebarkan ketakutan merupakan 

sebuah taktik untuk mendapatkan kekuasaan, jauh sebelum ditemukan istilah 

“terorisme” itu sendiri (Hadirman dkk, 2005 : 3). Terorisme pada saat ini telah 

menjadi ancaman keamanan bagi berbagai kawasan dan negara. 

Di kawasan Asia Tenggara, terorisme bukanlah hal baru. Kegiatan berbagai 

kelompok etnonasionalis dan kelompok agama menimbulkan apa yang bisa 

dibilang sebagai salah satu tantangan paling signifikan terhadap stabilitas internal 

beberapa negara di kawasan ini. Sejak tahun 1990-an, tantangan yang ditimbulkan 

oleh kelompok kekerasan telah meningkat, sebagai reaksi terhadap kekuatan 

modernisasi yang diupayakan oleh banyak pemerintah Asia Tenggara. Di 

Indonesia, radikalisme Islam muncul sebagai ancaman yang semakin menonjol 

sejak runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Secara khusus, kebangkitan 

kembali identitas muslim yang dramatis muncul untuk memperburuk dan 

meradikalisasi sentimen rakyat di seluruh penjuru negeri. Hal ini mendorong 

pembentukan gerakan jihadis generasi baru yang didedikasikan untuk 
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pembentukan tatanan fundamentalis Islam di Indonesia dan bahkan kekhalifahan 

yang lebih luas di Asia Tenggara (Chalk dkk, 2009 : 1 A).  Serangan-serangan 

teroris fundamentalis islam di Indonesia sebagian besar dilakukan kelompok 

Jemaah Islamiyah (JI). Di Filipina, pemberontakan Moro yang terus berlangsung 

mengganggu stabilitas, investasi, dan pembangunan. Tiga kelompok yang berada 

di baris depan terorisme di negara tersebut ialah Kelompok Abu Sayyaf, Front 

Pembebasan Islam Moro, dan Kelompok Pelarian Misuari (Chalk dkk, 2009 : 1 

B). Kelompok Abu Sayyaf  memiliki aktivitas teror yang cukup intens 

dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. 

Berbicara mengenai ancaman terorisme Islam di Indonesia maupun Filipina, 

kedua negara tentunya memiliki kebijakan untuk mencegah dan mengatasi hal 

tersebut. Upaya-upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh Indonesia dan 

Filipina pada penelitian ini dianalisis melalui teori deterrence atau teori 

pencegahan yang dikemukakan oleh Robert Jervis, Michael J. Mazarr serta Janice 

Gross Stein. Deterrence adalah suatu pendekatan yang tidak melibatkan 

penggunaan kekerasan untuk mencegah suatu aktor atau lawan — dalam dunia 

politik dari melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Di dalam penelitian ini, 

Filipina dan Indonesia sebagai aktor yang melawan musuhnya, yaitu terorisme 

mencoba melakukan pencegahan terhadap ancaman tersebut melalui kerjasama 

keamanan bilateral. 

Setelah peristiwa Bom Bali pada Oktober 2002, pemerintah Indonesia mulai 

melihat dengan saksama ancaman agama radikal di tengah-tengahnya dan 

bergerak untuk mengalokasikan sumber daya khusus untuk misi counter terrorism 

kontemporer. Secara hukum, peraturan anti terorisme segera dikeluarkan, yaitu 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Sementera itu, pemerintah Filipina 

mengeluarkan Human Sercurity Act 2007 sebagai landasan hukum anti terorisme. 

Filipina juga mengeluarkan undang-undang anti pendanaan terorisme, serta 

memberikan status otonimi terhadap wilayah yang rentan terhadap radikalisasi 

serta ancaman terorisme. Selain strategi pertahanan nasional, Indonesia dan 

Filipina juga melaksanakan kerjasama bilateral dalam hal mencegah serta 

menangani ancaman terorisme.  Indonesia dan Filipina telah melaksanakan 
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kerjasama keamanan bersama sejak tahun 1993 dan telah menghasilkan berbagai 

perjanjian kerjasama pertahanan. Kedua negara telah melaksanakan kerjasama di 

bidang pertahanan dan keamanan melalui pendidikan, latihan bersama, 

pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kerjasama logistik dan 

operasi, komunikasi, teknologi, sistem pendukung logistik termasuk layanan dan 

pemeliharaan. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015: 79 A). Sejak 

tahun 1990-an hingga 2010-an , Indonesia dan Filipina telah terlibat dalam 

beberapa perjanjian kerjasama keamanan yang melibatkan berbagai lembaga dan 

badan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional 

Filipina serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia 

(BNPT) dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina (ATC). Periode Kerjasama 

yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Kerjasama yang dilaksanakan pada 

tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada tahun 2014 Indonesia dan Filipina 

menandatangani nota kesepahaman kerjasama keamanan dalam memerangi 

terorisme melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Dewan Anti 

Terorisme Republik Filipina. Pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko 

Widodo bersama dengan Presiden Republik Filipina, Rodrigo Duterte 

mengadakan pertemuan di Jakarta. Keduanya membahas  kasus penculikan warga 

sipil yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah 

perairan Laut Sulu, Filipina Selatan. Kemudian pada tahun 2017, Indonesia dan 

Filipina melakukan pembaruan nota kesepahaman kerjasama keamanan Indonesia 

dan Filipina melalui Kerjasama Kepolisan Negara Republik Indonesia dan 

Kepolisian Nasional Filipina serta juga pembaruan nota kesepahaman oleh Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti 

Terorisme Filipina. Dari kerjasama tersebut, Indonesia  melalui Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan BNPT melakukan aksi-aksi pencegahan seperti 

penangkapan terduga teroris, penyitaan buku-buku yang mengandung unsur 

terorisme, serta pemblokiran situs-situs terorisme. Sementara itu, aparat Filipina 

juga melakukan aksi penangkapan terhadap penjual senjata ilegal kepada pihak 

teroris sebagai sebuah langkah pencegahan. Dari aksi-aksi yang dilakukan oleh 

kedua negara melalui kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2014 hingga 2017, 
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penulis mencoba melihat apakah hal tersebut berpengaruh terhadap intensitas 

ancaman terorisme di kedua negara. Sehingga, penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Kerjasama Counter Terrorism Indonesia dan Filipina Tahun 2014 – 

2017 terhadap Intensitas Ancaman Terorisme di Kedua Negara”. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian 

ini penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana pengaruh 

pelaksanaan kerjasama counter terrorism Indonesia dan Filipina pada  tahun 2014 

hingga 2017 terhadap intensitas ancaman terorisme di kedua negara?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah kerjasama counter 

terrorism Indonesia dan Filipina yang dilaksanakan pada tahun 2014 hingga 2017 

memiliki pengaruh terhadap intensitas ancaman terorisme di kedua negara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Umum 

Manfaat umum dari penelitian ini adalah agar dapat melihat bagaimana 

suatu kerjasama keamanan yang dilakukan oleh dua negara dapat berdampak 

terhadap penurunan intensitas ancaman keamanan. Dalam penelitian ini, 

penulis hendak melihat manfaat kerjasama counter terrorism yang dilakukan 

oleh Indonesia dan Filipina pada tahun 2014 hingga 2017 terhadap penurunan 

intensitas ancaman terorisme. 

1.4.2 Manfaat Khusus 

Manfaat khusus penelitian ini adalah agar  menjadi suatu analisis yang 

dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan serta pihak-pihak yang 

berkaitan dalam upaya menanggulangi ancaman keamanan, kususnya terorisme 

Islam. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini akan dibatasi pada kerjasama keamanan Indonesia – Filipina 

tahun 2014 hingga tahun 2017 dan pengaruhnya terhadap intensitas ancaman 

terorisme di kedua negara. Penulis memilih tahun 2014 hingga 2017 karena pada 

periode tersebut terdapat momentum-momentum berupa nota-nota kesepahaman 

kerjasama keamanan yang disepakati kedua negara. Selama penelitian ini 

dilakukan, tahun 2014 hingga 2017 menjadi periode paling relevan karena nota 

kesepahaman kerjasama keamanan antara kedua negara terakhir diperbaharui pada 

periode tersebut. Terkait ancaman terorisme yang dihadapi oleh Indonesia dan 

Filipina, penulis hanya berfokus pada ancaman-ancaman dari kelompok teroris 

fundamentalis Islam karena paling ancaman terorisme di kedua negara sebagian 

besar berasal dari kelompok-kelompok tersebut. 


