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BAB II 

KAJIANAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Konseptual 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat konsep sebagai pedoman 

dalam menganalisis kasus yang diteliti. Konsep-konsep tersebut adalah : 

sekuritisasi, kerjasama internasional, kerjasama bilateral, dan terorisme. 

2.1.1 Sekuritisasi 

Dalam konsep Barry Buzan, ada dua hal krusial yang menjadi syarat 

terjadinya sekuritisasi. Pertama, perlu adanya ancaman. Terorisme 

internasional adalah ancaman bagi masyarakat luas karenanya seluruh lapisan 

masyarakat berpotensi menjadi korban. Keamanan mas terkait dengan ancaman 

politik terhadap keseimbangan organisasional suat negara. Sedangkan, 

keamanan politik berhubungan dengan stabilitas organisasional dari tatanan 

sosial di mana adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Isu ancaman 

terkait juga dengan efek yang muncul berupa berubahnya pandangan 

masyarakat tentang peran negara dan pemerintah. Padahal, salah satu 

kewajiban negara adalah untuk memberikan rasa aman kepada seluruh 

warganya. Apabila kemampuan negara dalam memberikan rasa aman kepada 

masyarakatnya berkurang atau bahkan lenyap, masyarakat akan meragukan 

kemampuan pemerintah dan aparaturnya. Contohnya, ketika aksi terorisme 

terjadi dalam lingkup nasional, regional, bahkan global, hal tersebut semakin 

menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut 

jika hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, kerjasama 

internasional perlu dilakukan untuk adanya upaya sekuritisasi. Terkait kasus 

terorisme di Indonesia, dengan maraknya kejadian teror bom, muncullah 

pertanyaan-pertanyaan seperti: (1) Siapa yang merencanakan serangan; (2) apa 

hasil yang diinginkan; (3) kapan perencanaan dimulai; (4) mengapa aparat 

keamanan di Indonesia gagal mengatasinya; (5) bagaimana serangan itu 

dilakukan; dan (6) di mana serangan selanjutnya akan terjadi. Pertanyaan-

pertanyaan ini muncul karena sulit untuk memperoleh fakta tentang rentetan 
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aksi teror di Indonesia dan belum adanya investigasi independen secara 

menyeluruh di negara ini sampai sekarang. Maka dari itu, dalam melakukan 

analisis sekuritisasi, perlu dilakukan tiga tipe pembedaan terhadap unit-unit 

yang terlibat. 

Pertama, referent object, yakni pihak yang dipandang terancam 

eksistensinya dan memiliki klaim legal dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Unit atau objek pertama adalah masyarakat yang merasa terencana 

secara langsung, kedua adalah pemerintah yang kredibilitasnya sebagai 

organisasi yang memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat, 

terancam dengan maraknya aksi teror. Objek ketiga adalah aparat keamanan 

yang kemampuannya diragukan untuk memberikan rasa aman kepada 

masyarakat dan mengatasi masalah keamanan dalam negeri. Kedua ialah 

securitizing actor, yaitu aktor yang melakukan sekuritisasi terhadap isu 

terorisme dengan cara mengatakan sesuatu, misalnya: keberadaan referent 

object terancam akibat adanya ancaman yang dimaksud. Aktor ini namun tidak 

berperan sebagai referent object dari keamanan karena pada saat ia berbicara 

tentang keamanan itu sendiri, hal itu bukan terkait kelangsungan hidup mereka 

sendiri. Dalam hal ini, peran securitizing actor dilakukan oleh pemerintah atau 

media. Ketiga adalah functional actor, yaitu aktor yang mempengaruhi 

dinamika suatu sektor. Tanpa menjadi referent object, aktor ini mempengaruhi 

secara signifikan keputusan dalam bidang keamanan. Mereka adalah politisi 

dalam parlemen dan media (Kamasa, 2015 : 77-80). 

2.1.2 Kerjasama Internasional 

Kerjasama internasional dapat terjadi saat aktor-aktor saling 

mempertemukan tujuan atau keinginan masing-masing melalui proses 

penyesuaian kebijakan. Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan agar masing-

masing aktor dapat terhindar dari kerugian, atau dalam kata lain agar masing-

masing aktor memperoleh keuntungan yang sama. Terdapat dua hal penting 

yang menjadi elemen dalam melakukan kerjasama internasional. Pertama, 

perilaku masing-masing pihak terfokus pada tujuan akhirnya. Meskipun setiap 
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aktor memiliki tujuan yang berbeda, mereka tetap harus berperilaku rasional 

untuk bisa mencapai tujuannya. Kedua, melalui kerjasama yang dilakukan, 

setiap pihak harus memperoleh keuntungan, meskipun hasilnya mungkin tidak 

sama. Yang pasti, setiap pihak harus memperoleh keuntungan (Milner, 2011 : 

467 – 468). Maka dari itu, setiap pihak harus saling membantu dan saling 

menyesuaikan kebijakannya untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, konsep 

kerjasama internasional menjelaskan bahwa kerjasama dapat berjalan karena 

terdapat  koordinasi dan penyesuaian kebijakan antar aktor yang melaksanakan 

kerjasama tersebut. Tidak hanya itu, setiap pihak juga harus saling membantu 

satu sama lain untuk mencapai keuntungan maksimal. 

2.1.3 Kerjasama Bilateral 

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua 

aktor. Dalam penelitian ini, aktor-aktor yang bekerjasama adalah Indonesia dan 

Filipina. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam bidang 

pertahanan telah ada sejak tahun 1993. Pada tahun tersebut, terdapat nota 

kesepahaman mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Fhilipina, 

dengan menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama pertahanan, termasuk di 

bidang pendidikan. Dalam aspek perbatasan, kerjasama kedua negara telah 

berlangsung cukup efektif melalui kegiatan, seperti patroli perbatasan, 

komunikasi, pengaturan lintas batas, dan intelijen dalam wadah Komite 

Perbatasan Bersama Indonesia-Philipina (JBC). Kedua negara telah menjalin 

kerjasama penanganan ancaman keamanan lintas negara, terutama penanganan 

terorisme. Hal yang melandasi Indonesia Filipina dalam menyepakati nota 

kesepahaman kerjasama dalam bidang keamanan adalah terbentuknya 

persetujuan tentang Kegiatan Bersama di Bidang Pertahanan dan Keamanan. 

(Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008 : 145 A). Sampai saat ini, 

kedua negara masih terus melangsungkan Kerjasama dalam bidang keamanan. 

Adanya hubungan bilateral dalam bidang pertahanan antara Indonesia dan 

Filipina sejalan dengan konsep kerjasama internasional yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa hubungan kerjasama dapat terjalin ketika dua atau lebih 
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aktor saling mempertemukan tujuan atau keinginan masing-masing melalui 

proses penyesuaian kebijakan. Dalam hal ini, Indonesia dan Filipina 

menyepakati kerjasama dalam bidang pertahanan sebagai langkah atau upaya 

kedua negara dalam mengatasi ancaman-ancaman keamanan, termasuk isu 

terorisme. 

2.1.4 Terorisme 

Teror merupakan fenomena yang sudah cukup lama dalam sejarah. 

Menakuti, mengancam, melakukan tindakan kekerasan atau membunuh dengan 

maksud menyebarkan ketakutan dalam masyarakat adalah taktik-taktik yang 

sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal tersebut dilabeli 

sebagai ‘terorisme’. Kata ‘assasin’, merujuk pada gerakan dalam Perang Salib 

di abad ke-11 yang mengantisipasi terorisme internasional pada saat ini. Kata 

‘teror’ baru masuk ke dalam kosa kata politik pada saat terjadi Revolusi 

Perancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan sesaat sebelum Perang 

Dunia II, ‘terorisme’ menjadi teknik perjuangan revolusi. Istilah ‘terorisme’ 

sendiri pada tahun 1970-an dikenakan pada beragama fenomena, mulai dari 

peristiwa pengeboman hingga peristiwa kemiskinan dan kelaparan. Beberapa 

pemerintah negara di dunia bahkan melabeli musuh mereka sebagai ‘teroris’ 

dan aksi yang mereka lakukan sebagai tindakan ‘terorisme” (Hadirman dkk, 

2005 : 3 – 4). Pada saat Revolusi Perancis, terorisme memiliki konotasi positif 

karena rezim de la terreur pada tahun 1793-1974 dimaknai sebagai cara 

memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah 

peristiwa pemberontakan rakyat (Permadi, 2003 : 3-4). 

Definisi terorisme memiliki banyak variasi dan hal tersebut pun bersifat 

sangat luas, namun selalu berangkat dari hal yang sama. Terorisme selalu 

dikarakteristikkan oleh penggunaan kekerasan. Taktik dari kekerasan yang 

dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan selalu menargetkan pihak-pihak 

non-kombatan tanpa pandang bulu. Pada awal mulanya, terma ‘terorisme’ 

dipakai untuk mendeskripsikan kekerasan negara melawan penduduknya dalam 

kasus Revolusi Perancis. Namun dalam beberapa dekade terakhir, terorisme 
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dipakai untuk mejelaskan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-

kelompok kecil sebagai cara untuk memperoleh perubahan politik (Baylis, 

Smith dan Owens, 2011 : 366). Terorisme sendiri termasuk sebagai bentuk 

kekerasan politik yang bersifat memaksa, dan kemudian korbannya bukanlah 

tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menebar ketakutan untuk mencapai 

publisitas. Melalui kekerasan, publikasi dapat tersebar secara cepat dan luas 

(Hadirman dkk, 2005 : 4 – 5). 

Terorisme secara umum dilihat sebagai tindakan kekerasan yang 

menargetkan warga sipil dalam mengejar tujuan politik atau ideologis. Dalam 

istilah hukum, meskipun komunitas internasional belum mengadopsi definisi 

komprehensif tentang terorisme, terdapat deklarasi, resolusi, dan perjanjian 

"sektoral" universal yang berkaitan dengan aspek spesifiknya yang 

mendefinisikan tindakan dan elemen inti tertentu dari terorisme. Pada tahun 

1994, Deklarasi Majelis Umum tentang Tindakan untuk Melenyapkan 

Terorisme Internasional, yang ditetapkan dalam resolusi 49/60, menyatakan 

bahwa terorisme mencakup tindakan kriminal yang dimaksudkan atau 

diperhitungkan untuk memprovokasi keadaan teror di masyarakat umum, 

sekelompok orang atau orang tertentu untuk tujuan politik dan bahwa tindakan 

tersebut dalam keadaan apa pun tidak dapat dibenarkan, apa pun pertimbangan 

politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama, atau sifat lain yang dapat 

digunakan untuk membenarkannya. Sepuluh tahun kemudian, Dewan 

Keamanan melalui resolusi 1566 tahun 2004, merujuk terorisme sebagai 

“tindakan kriminal, termasuk terhadap warga sipil, yang dilakukan dengan 

maksud untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius, atau 

menyandera, dengan tujuan untuk memprovokasi keadaan teror pada khalayak 

umum, atau dalam sekelompok orang atau orang-orang tertentu, 

mengintimidasi populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi 

internasional untuk melakukan, atau tidak melakukan tindakan apa pun.” 

Kemudian, Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and 

Change mendefinisikan terorisme sebagai tindakan apa pun yang dimaksudkan 

untuk menyebabkan kematian atau kerusakan tubuh yang serius terhadap 
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warga sipil atau non-kombatan, ketika tujuan dari tindakan tersebut, 

berdasarkan sifat atau konteksnya adalah untuk mengintimidasi populasi, atau 

memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan apa pun (OHCHR, 2008 : 5 – 6). 

Secara tradisional, terorisme dapat dibedakan atas dua tipologi : (a) 

terorisme domestik vs terorisme internasional, (b) tipologi berdasarkan 

motivasi. Pada tipologi pertama, perbedaan antara terorisme domestik dan 

terorisme internasional tampaknya menjadi semakin kabur, terutama jika 

'terorisme internasional' didefinisikan sebagai kegiatan teroris yang dilakukan 

di wilayah lebih dari satu negara atau melibatkan warga negara lebih dari satu 

negara, baik sebagai korban atau pelaku (Stepanova, 2008 : 5). 

Pada tipologi kedua, terorisme didasarkan pada motivasi dominan 

kelompok. Berdasarkan kriteria ini, kelompok teroris biasanya dialokasikan ke 

salah satu dari tiga kategori besar: (a) terorisme sosio-politik (atau ideologi 

sekuler) baik sebagai revolusioner sayap kiri, anarkis, sayap kanan atau 

lainnya; (b) terorisme nasionalis, mulai dari yang dipraktekkan oleh gerakan 

pembebasan nasional yang berjuang melawam kolonial atau okupasi asing 

untuk yang dilakukan oleh kelompok etno-separatis melawan pemerintah 

pusat; dan (c) terorisme agama, dipraktekkan oleh kelompok mulai dari sekte 

dan kultus totalitarian ke gerakan yang lebih luas yang ideologinya didominasi 

oleh kewajiban agama (Stepanova, 2008 : 8). 

Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa terorisme dilakukan melalui 

cara kekerasan, pada terorisme skala internasional,  tujuannya tidak akan 

tercapai jika melalui cara-cara yang biasa. Teror dilakukan sebagai pesan 

ideologis. Melalui target khusus, biasanya berupa simbol atau wakil negara 

sasaran. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahawa pemerintah tidak 

mampu melindungi masyarakatnya (Djelantik, 2010 : 19). Target khusus 

diperlukan  untuk menciptakan situasi ketakutan dalam masyarakat agar 

mereka akan mendesak pemerintah untuk merubah kebijakan atau untuk 

membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahnya, dan hal tersebut 

dapat menguntungkan pihak teroris. Itulah mengapa teroris sangat 
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menginginkan publisitas karena jika tidak ada yang tahu tentang aksi teror 

mereka, maka tujuan mereka tidak akan pernah tercapai (Lutz, 2011 : 5). 

Kemudian jika berbicara mengenai siapa yang dapat dikategorikan 

sebagai kelompok teroris, James dan Brenda Lutz menjelaskan dari sisi hal-hal 

yang mendorong seseorang bergabung dalam kelompok. Banyak asumsi yang 

menyatakan bahwa teroris memiliki permasalahan psikologis. Namun 

kebenaran tentang teroris sebenarnya masih sulit untuk diungkapkan karena 

mereka sendiri sangat pandai dalam menyembunyikan identitas mereka. Tidak 

ada bukti kuat yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan mental dapat 

direpresentasikan sebagai teroris walaupun mungkin ada beberapa orang yang 

memiliki gangguan mental tergabung dalam kelompok teroris. Kemungkinan 

paling masuk akal adalah kelompok teroris memakai orang yang mengalami 

gangguan mental tersebut hanya pada keadaan tertentu dan tidak akan  selalu 

mengandalkan mereka karena dapat mengancam kestabilan kelompok teroris 

tersebut. Maka dari itu, dari segi psikis, orang yang bergabung dalam 

kelompok teroris kebanyakan merupakan orang-orang yang bermental sehat. 

Pelaku serangan atau bom bunuh diri dalam suatu kelompok teroris bahkan 

tidak memiliki latar belakang gangguan mental. Pelaku aksi tersebut biasanya 

merupakan sukarelawan yang benar-benar sadar dengan aksinya. Maka dari itu, 

kecenderungan untuk menjadi anggota kelompok teroris ditentukan oleh 

keinginan dan komitmen individu itu sendiri (Lutz, 2011 : 30 – 34). Kemudian 

terorisme sendiri memiliki banyak jenisnya. Berdasarkan tulisan James dan 

Brenda Lutz, kelompok-kelompok teroris terdiri dari kelompok teroris idelogi 

left dan right wings, kelompok terorisme etnis dan nasionalis, serta kelompok 

terorisme agama. Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis kelompok teroris 

yang dimaksud : 

 Kelompok Terorisme Ideologi Left Wings dan Right Wings 

Kelompok ideologi left wings dan right wings memiliki banyak 

perbedaan dalam hal karakteristik aktivisnya. Namun keduanya memiliki 

kemiripan dalam menarik minat pemuda untuk bergabung menjadi anggota 

kelompok mereka. Pemimpin kelompok ideologi biasanya merupakan orang 
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yang lebih tua. Tetapi kelompok ideologi left wings memiliki pemimpin yang 

relatif lebih muda karena kelompok-kelompok tersebut sebagian besar terdiri 

dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Sebaliknya, kelompok right wings 

cenderung dipimpin oleh seorang yang lebih tua walaupun banyak anggotanya 

merupakan golongan-golongan pemuda. 

Perbedaan yang mencolok antara kedua kelompok tersebut terletak pada 

tingkat pendidikan anggota-anggotanya. Kelompok left wings biasanya 

merekrut mahasiswa universitas sedangkan kelompok right wings cenderung 

merekrut pelajar dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Kebanyakan 

anggota dari kelompok rigt wings juga menghadapi prospek perekonomian 

yang rendah dan juga merupakan korban dari modernisasi dan pandangan 

politik yang memiliki ide bahwa masa lalu itu lebih baik sehingga mereka 

memilih untuk bergabung dengan kelompo yang konservatif (Lutz, 2011 : 40 – 

41). 

 Kelompok Terorisme Etnis atau Nasionalis 

Kelompok teroris yang didasari oleh gerakan dan tujuan etnis atau 

nasionalis dapat menarik minat dari anggota-anggota kelompok etnis maupun 

nasionalis. Jika kelompok teroris tersebut memiliki tujuan untuk memperole 

otonomi atau kemerdekaan, mereka paling tidak akan mendapatkan dukungan 

yang bersifat tacit dari sebagian atau bahkan seluruh kelompok etnis. 

Walaupun beberapa atau seluruh anggota kelompok tersebut menolak cara 

terorisme, mereka masih memiliki kesamaan dalam hal tujuan dan keinginan. 

Kelompok etnis juga mencerminkan kecenderungan terhadap aktivis pria dan 

pemuda, dan menggabungkan elemen atau cakupan yang lebih luas dari 

kalangan populasi (Lutz, 2011 : 36 – 37). 

 Kelompok Terorisme Agama 

Penelitian ini secara khusus membahas kelompok terorisme agama. 

Kelompok terorisme agama biasanya dilihat sebagai organisasi yang terdiri 

dari orang-orang yang dikendalikan oleh nilai-nilai kepercayaan mereka. Jelas 

bahwa beberapa anggota kelompok agama sangat berdedikasi tinggi terhadap 

keyakinannya, Namun hal tersebut tidak berarti bahwa kelompok agama 
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memiliki anggota yang lebih berkomitmen daripada kelompok lainnya dan juga 

tak hanya kelompok agama yang sanggup memperoleh sukarelawan serangan 

bunuh diri. Namun, pada umumnya kelompok agama selalu menyerang 

kelompok lainnya yang tidak sepandangan dengan mereka. Akan tetapi, dalam 

beberapa kasus target serangan dari kelompok agama juga merupakan orang-

orang yang sepandangan dengan mereka, namun menjalankan praktek yang 

berbeda. (Lutz, 2011 : 38 – 39). Kelompok teroris agama menggunakan dan 

memahami agamanya sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan. 

Fanatisme agama yang berlebihan memunculkan kondisi untuk yang 

berpeluang menjadi terorisme pula. Contohnya seperti kelompok al-Qaeda, 

Hamas, Hezballah, dan beberapa kelompok pergerakan identitas Kristen 

memahami dan mengeksploitasi kitab agama mereka sebagai pendukung 

aktivitas terorisme (Bunker dkk, 2015 : 113). Khusus dalam penelitian ini, 

terorisme yang dibahas termasuk ke dalam jenis kelompok terorisme agama, 

khususnya kelompok fundamentalis Islam. Di Indonesia dan Filipina, 

kebanyakan kelompok teroris yang dimaksud bergerak berdasarkan motivasi 

mereka untuk mendirikan pemerintahan sendiri yang berasaskan ideologi 

kepercayaan mereka. 

2.2  Kajian Teoritis 

Pada penelitian ini, penulis memilih teori deterrence atau teori pencegahan 

untuk menjelaskan kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan 

Filipina. 

2.2.1 Deterrence 

Teori deterrence mulai mengalami perkembangan yang pesat ketika 

terjadi Perang Dingin. Salah satu pemikir teori deterrence, Robert Jervis 

menyatakan bahwa sulit membayangkan bahwa teori pencegahan bisa tumbuh 

begitu cepat jika bukan karena Perang Dingin. Teori deterrence berkaitan 

dengan masalah kebijakan militer yang tampak besar di era pasca perang. 

Kemudian, meskipun deterrence tidak memerlukan senjata nuklir, 

keberadaannya membuat lebih mudah untuk memahami ide-ide dasarnya. 
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Ketika kekerasan tidak dapat digunakan untuk pertahanan, pasti akan terpikir 

untuk mencari jalan keluar alternatifnya. Jervis menyatakan bahwa deterrence 

paling mudah atau bahkan hanya dapat diterapkan ketika satu pihak meyakini 

bahwa pihak lain bertingkah agresif sehingga pencegahan itu perlu untuk 

dilakukan (Jervis, 1979 : 290). Karena deterrence lahir di era awal Perang 

Dingin, maka teori tersebut berkembang dalam suasana mendesak dan penuh 

ketidakpastian. Pada akhir tahun 1940-an hingga 1950-an, berbagai kelompok 

yang berasal dari kalangan orang terpelajar serta think-tanks di Amerika 

Serikat berusaha memahami bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan 

kekuatan nuklir baru untuk mencegah agresi dari Uni Soviet terhadap Amerika 

Serikat dan sekutunya (Sagan, 1991 : 79).  

Bahkan, teori deterrence sendiri telah menjadi landasan yang mendasari 

banyak kebijakan dan praktik peradilan pidana sepanjang sejarah Amerika 

Serikat. Meskipun dulunya teori ini dominan dalam bidang kriminologi, 

sekarang justru telah bersaing dengan teori-teori lain yang berkembang, dan 

menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi tentang perilaku kriminal. Para 

kriminolog telah menguji teori deterrence dengan menggunakan metode ilmiah 

untuk membantu menginformasikan para pembuat kebijakan (Tomlinson, 2016 

: 33). Barry Elliot (2003) menjelaskan bahwa : (1) deterrence melibatkan 

ancaman hukuman melalui beberapa bentuk sanksi. Sederhananya, deterrence 

adalah cara untuk mencapai kontrol melalui rasa takut.  (2) Deterrence, secara 

umum, adalah kontrol perilaku yang dipengaruhi karena pelaku potensial tidak 

mempertimbangkan perilaku yang layak dipertaruhkan karena takut akan 

konsekuensinya. Tetapi hal tersebut merupakan deterrence yang diterapkan 

dalam bidang pidana dan psikologi yang tentunya berbeda sekali dengan 

penerapan deterrence di dunia perpolitikan dan hubungan internasional yang 

mana rana penerapannya tidak lagi mengarah kepada individu tetapi kepada 

organisasi yang memiliki agenda politik seperti negara dan kelompok teroris. 

Michael J. Mazarr, peneliti dari Research and Development Corporation 

menulis dalam ulasannya yang berjudul “Understanding Deterrence” bahwa 

deterrence adalah praktik mengintimidasi atau mencegah suatu aktor atau 
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lawan — dalam dunia politik, agar tidak melakukan tindakan yang tidak 

diinginkan. Deterrnce melibatkan upaya untuk menghentikan atau mencegah 

tindakan, yang merupakan kontras dari teori compellence, yaitu upaya 

memaksa aktor untuk melakukan sesuatu (Mazarr, 2018 : 2A). Kemudian 

Janice Gross Stein  menyatakan bahwa deterrence tidak melibatkan 

penggunaan kekerasan karena jika hal tersebut dilakukan, maka deterrence itu 

sendiri telah gagal (Wenger & Wilner, 2012 : 51A). Oleh karena itu, ketika 

berbicara mengenai penerapan deterrence sebagai praktik counter terrorism, 

penggunaan kekerasan terhadap pihak agresor semestinya tidak dapat 

dibenarkan, karena jika demikian, maka usaha yang dilakukan adalah eradikasi 

dan bukan pencegahan.  

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, teori 

deterrence atau teori pencegahan sebenarnya dapat diphamai sebagai sebuah 

pendekatan yang bertujuan untuk mencegah agresi dari pihak lawan tanpa 

harus menggunakan kekuatan militer atau dapat dipahami pula bahwa 

deterrence merupakan strategi yang dimaksudkan untuk mencegah musuh 

melakukan tindakan yang belum dimulai. Maka dari itu, dapat dipahami pula 

bahwa indikator utama deterrence adalah prinsip tidak menggunakan 

kekerasan dan baru dapat digunakan jika muncul pihak agresor. Relevansi 

deterrence dengan penelitian ini dalam hal praktis terletak pada bagaimana 

kerjasama keamanan antara Indonesia dan Filipina dapat mencegah serangan 

teroris tanpa harus menggunakan kekuatan militer seperti yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat melalui kebijakan War on Terror yang berfokus pada 

eradikasi. Pada beberapa periode kerjasama counter terrorism antara Indonesia 

dan Filipina, keduanya terlihat lebih banyak memakai strategi yang tidak 

melibatkan penggunaan kekuatan militer seperti misalnya pengembangan 

kapasitas personil, pertukaran informasi intelijen dan upaya-upaya lainnya 

yang tidak melibatkan kekerasan. 
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2.2.2 Menghubungkan deterrence dengan terorisme 

Menghubungkan teori deterrence dengan terorisme sebenarnya 

merupakan hal yang rumit. Namun demikian, menerapkan logika deterrence ke 

dalam terorisme tidak hanya akan membuktikan teori yang menarik, tetapi juga 

akan mengungkapkan strategi yang lebih pragmatis dalam menghadapi 

ancaman terorisme. Kebanyakan debat mengenai deterring terrorism didorong 

oleh reaksi terhadap respons kebijakan terkait dengan peristiwa 9/11. 

Terjadinya peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh al-Qaeda terhadap 

Amerika Serikat membuat dorongan langsung kebijakan negara-negara 

terbentuk oleh asumsi-asumsi bahwa kelompok-kelompok teroris seperti al-

Qaeda itu sulit untuk dicegah tindakannya atau  bahkan sama sekali tidak dapat 

dilawan. Serangan 9/11 menguatkan argumen bahwa teroris itu tidak rasional 

dan bahwa terorisme yang bermotivasi agama tidak dapat dihalangi. Respons 

strategis Amerika Serikat terhadap peristiwa tersebut adalah War on Terror 

skala global, sebuah upaya yang bergantung pada kekuatan yang bersifat 

preemptive dalam hubungan internasional, dan strategi pemberantasan al-

Qaeda dan kelompok-kelompok pendukungnya. Konflik global dengan al-

Qaeda tentu saja membentuk latar belakang kontekstual yang menjadi dasar 

berkembangnya penelitian terkait deterring terrorism sehingga premis bahwa 

teroris itu tidak rasional dan mencegah terorisme adalah hal yang mustahil 

dipertanyakan secara kristis. Teroris sebaiknya dideskripsiskan sebagai 

“fanatik yang rasional” (Wenger & Wilner, 2012 : 3). 

Walaupun pasti ada anggota yang memeluk pandangan ekstrem, 

organisasi yang mereka bentuk membangun prioritas dan penggunaan 

kekerasan untuk mencapai berbagai tujuan strategis,  teritorial, dan politik. 

Walaupun logika deterrence mungkin terlihat kurang relevan ketika berbicara 

mengenai perlawanan terhadap terorisme, penggunaan deterrence sebagai 

perlawanan terhadap terorisme dititikberatkan pada praktik dasarnya yang 

merupakan taktik tawar-menawar melalui penggunaan ancaman untuk 

memanipulasi tingkah laku musuh yang akan berujung pada penawaran jalan 

keluar kepada musuh. Sebagai contoh, jika al-Qaeda melihat bahwa Amerika 
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Serikat menginginkan kehancurannya, al-Qaeda tidak akan mempercayai 

bahwa akan ada jalan keluar untuknya. Kelompok teroris merupakan organisasi 

yang kompleks dan rumit. Memecah-belah organisasi teroris akan 

memunculkan aktor-aktor periferal dan individu-individu tertentu dan hal 

tersebut justru akan bertentangan dengan sasaran penerapan deterrence 

(Wenger & Wilner, 2012 : 4). 

Berbicara mengenai deterrence atau pencegahan pasti memunculkan 

pertanyaan apakah terorisme dapat dicegah atau tidak. Penulis perlu 

menekankan kembali bahwa fokus dalam penelitian ini adalah pencegahan 

terorisme. Janice Gross Stein menyatakan bahwa mencegah terorisme, secara 

praktis memanglah sangat sulit, tetapi secara teori bukan tidak mungkin dapat 

dilakukan (Wenger & Wilner, 2012 : 46). Kemudian yang perlu kembali 

diingat bahwa apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Filipina adalah 

pencegahan dan bukan eradikasi karena hal tersebut akan sangat sulit 

dilakukan, seperti yang dikatan oleh Paul K. Davis dan Brian Michael Jenkins, 

bahwa “deterrence and eradication do not fit together easily” (Davis & 

Jenkins, 2002 : 5 A). Hal tersebut juga didukung oleh Thomas Greco di mana 

ia menyatakan bahwa mencegah serangan teroris sebelum hal tersebut terjadi 

adalah hal yang lebih baik dibandingkan jika serangan sudah terlanjur terjadi 

(Bunker dkk, 2015 : 173 A). Meskipun demikian, mencegah tindakan terorisme 

sebelum terjadi serangan tetap sulit untuk dilakukan, walaupun bukan tidak 

mungkin untuk dilakukan. Paul. K Davis dan Brian Michael Jenkins sekali lagi 

memiliki beberapa penekanan penting terkait alasan-alasannya. Pertama, 

kelompok teroris memiliki motivasi yang sangat kuat karena mereka memiliki 

prinsip “nothing to lose” yang terdorong oleh ideologi yang mereka anut. 

Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pencegahan dan 

pemusnahan tidak dapat berjalan secara bersamaan. Pasca serangan 9/11, 

Amerika Serikat memiliki tekad yang kuat untuk melakukan eradikasi atau 

pemusnahan secara total terhadap kelompok teroris melalui program War on 

Terror sehingga hal tersebut semakin mempersulit untuk meyakinkan 

kelompok terorisme untuk tidak melakukan serangan. Alasan selanjutnya yaitu 
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terorisme sudah menjadi jalan hidup bagi kelompok-kelompok teroris. 

Kemudian hal yang menjadikan sulitnya mencegah terorisme adalah bahwa 

tradisi kekerasan juga tetap ada dalam setiap clash of civilization. Dan hal yang 

paling utama yang menyebabkan hal tersebut adalah bahwa teroris tidak hanya 

terdiri dari satu jenis saja seperti yang telah dibahas sebelumnya sehingga akan 

semakin rumit untuk melaksanakan deterrence pada usaha penanggulangan 

terorisme (Davis & Jenkins, 2002 : 3-7). 

Namun pada beberapa kasus serupa, deterrence cukup berhasil untuk 

menghalau serangan teroris lanjutan seperti pada kasus Israel melawan teroris-

teroris Palestina. Israel dalam hal ini melakukan pencegahan dengan cara 

memperkuat keamanan defensif pada tempat-tempat yang berpotensi untuk 

diserang, memperketat aturan travel bagi orang-orang Palestina untuk 

memasuki wilayah Israel, dan melakukan blokade-blokade jalur-jalur masuk 

dan hal tersebut mengurangi serangan-serangan teroris Palestina (Wenger & 

Wilner, 2012 : 219). Maka dari itu, dalam studi kasus pada penelitian ini, 

Indonesia dan Filipina melakukan usaha pencegahan dengan cara-cara 

peningkatan kapasitas personil, pertukaran informasi intelijen serta usaha-

usaha lainnya yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Terdapat lima penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai signifikansi, 

yang pertama yaitu penelitian dengan judul “Kerjasama Keamanan Indonesia – 

Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011” oleh Adisty 

Larasati, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Riau. Metode penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari penelitian 

tersebut, diperoleh hasil bahwa jaringan terorisme di Indonesia dan Filipina 

memiliki keterkaitaitan, khususnya JI dan MILF. Kedua kelompok teroris tersebut 

kerap melalukan kerjasama pelatihan dan penyerangan. Kemudian kerjasama 

antara Indonesia dan Filipina dari tahun 2005 hingga 2011 dapat dikatakan cukup 

berhasil dilihat dari kerjasama yang telah dikesepakati dapat berjalan dengan 

lancar. Larasati menyebbutkan bahwa kedua negara berhasil melakukan peran-
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perannya terhadap satu dengan yang lainnya melalui pelatihan kepolisian dan 

mengembangkan kapasitas kepolisian kedua negara. Kedua negara juga 

membahas mengenai batas-batas wilayah perairan yang dijadikan teroris-teroris 

sebagai jalur untuk masuknya terorisme yang berada di Indonesia maupun 

Filipina. 

Penelitian terdahulu kedua adalah penilitian dengan judul  “Kerjasama 

Indonesia-Filipina Dalam Mengatasi Masalah Terorisme Jaringan Internasional 

(2011-2014)” oleh Handi Aryana Meisandi, mahasiswa Hubungan Internasional, 

Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2016 di 

perpustakaan elektronik Universitas Komputer Indonesia. Dengan menggunakan 

metode kualitatif, penelitian ini membahas implementasi kerjasama antara 

Indonesia dan Filipina dalam menuntaskan masalah terorisme internasional pada 

tahun 2011 hingga 2014. Dari penelitian ini didapati hasil  bahwa kerjasama yang 

dilaksanakan oleh Indonesia dan Filipina menunjukan adanya ketergantungan 

antara kedua negara dalam hal mengatasi masalah terorisme. Kedua negara 

mengalami kendala dalam menjalani kerjsama tersebut karena terorisme memiliki 

jaringan yang luas di berbagai negara, serta para pelaku terorisme memiliki 

mobilitas yang tinggi. 

Penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian dengan judul “Kerjasama 

Keamanan Indonesia Dengan Filipina Dalam Menghadapi Ancaman Kelompok 

Abu Sayyaf Tahun 2016” oleh Jaka Haritstyo, mahasiswa Hubungan Internasional 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh 

repositori universitas tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian ini membahas kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina dalam 

menghadapi ancaman Kelompok Abu Sayyaf pada periode tahun 2016 dengan 

studi kasus berupa serangkaian aksi penculikan yang dilakukan oleh Kelompok 

Abu Sayyaf. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia dan Filipina memperoleh 

keuntungan berupa jaminan keamanan dari ancaman seperti perompakan atau 

penculikan dari kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di sekitar perbatasan 

kedua negara. 
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Penelitian terdahulu keempat adalah penelitian yang berjudul “Kerjasama 

Keamanan Indonesia – Filipina Dan Implikasinya Terhadap Penjagaan Perbatasan 

Laut Sulu Dari Ancaman Kelompok Abu Sayyaf” oleh Thomas Elisa Hendrawan, 

mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Penelitian ini 

diterbitkan oleh repositori universitas yang bersangkutan. Metode yang digunakan 

di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Serupa dengan penelitian 

terdahulu ketiga, penelitian ini membahas implementasi program kerjasama 

keamanan Indonesia-Filipina dalam menjaga keamanan perbatasan laut Sulu dari 

ancaman kelompok Abu Sayyaf. Meskipun penelitian ini serupa dengan penelitian 

terdahulu yang ketiga, hasil yang didapati dalam penelitian ini adalah program 

yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina pada tahun 2016 belum memberikan 

hasil yang optimal dalam menjaga keamanan perbatasan laut Sulu dari ancaman 

kelompok Abu Sayyaf dikarenakan belum adanya wadah hukum yang kuat untuk 

menanggulangi perompakan secara bersama di sekitar perairan tersebut. 

Penelitian terdahulu yang kelima adalah penelitian dengan judul “Analisis 

Kerjasama Keamanan Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-

Sulawesi Periode Tahun 2016-2017” oleh Zhafirah Yanda Masya, mahasiswi 

Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

yang diterbitkan oleh repositori universitas bersangkutan. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini mebahas kerjasama tiga 

negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menanggulangi ancaman 

kelompok terorisme yang berada di aera perbatasan ketiga negara. Hasil dari 

penelitian menyimpulkan bahwa ketiga negara cukup berhasil dalam pelaksanaan 

patroli keamanan dan hasil tersebut dipicu oleh koordinasi ketiga negara yang 

berjalan dengan lancar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, topik yang dibahas juga sama 

seperti kelima penelitian terdahulu, yaitu kerjasama keamanan yang melibatkan 

Indonesia dan Filipina dalam penanggulangan ancaman terorisme. Penelitian ini 

juga menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas bagaimana 

kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina pada tahun 2014 

hingga tahun 2017 dapat berdampak terhadap penurunan intensitas ancaman 
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keamanan dalam bentuk terorisme.  Hasil penelitian yang didapatkan oleh adalah 

pelaksanaan kerjasama counter terrorism Indonesia dan Filipina yang 

dilaksanakan pada periode tersebut berpengaruh terhadap penurunan intensitas 

ancaman terorisme di kedua negara. 
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2.4 Alur Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Alur Pikir 

Terorisme di Indonesia maupun Filipina merupakan ancaman keamanan. 

Oleh karena itu, kedua negara memiliki upaya counter terrorism dan telah 

bekerjasama dalam menanggulangi ancaman terorisme melalui beberapa nota 

kesepahaman kerjasama keamanan, di antaranya berlangsung pada tahun 2014 

hingga 2017. Beberapa bentuk kerjasama keamanan yang dilaksanakan adalah 

berupa peningkatan kapasitas personil, pertukaran informasi intelijen, patroli 

penjagaan perbatasan, dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut dapat dijelaskan 

dengan teori deterrence, yaitu upaya mencegah musuh untuk melakukan serangan 

tanpa menggunakan kekuatan militer atau kekerasan. Jika upaya yang dilakukan 

Indonesia dan Filipina berjalan dengan lancar, maka ancaman serangan terorisme 

di kedua negara semestinya akan berkurang. 
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Upaya counter 

terrorism Indonesia 
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Tahun 2014 – 2017 

 

Terorisme 

Teori Deterrence : 

1.Deterrence perlu 

dilakukan ketika 

terdapat pihak agresor 

(Jervis, 1979).  

 

2.Deterrence 

dilakukan dengan 

cara non-kekerasan 

(Stein dalam Wenger 

& Wilner, 2012) 
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