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BAB IV 

TERORISME DI INDONESIA – FILIPINA DAN 

KERJASAMA COUNTER TERRORISM ANTARA 

KEDUA NEGARA 

Bab ini  membahas sejarah terorisme serta menjabarkan rangkaian serangan 

teroris yang terjadi di Indonesia dan Filipina, khususnya terorisme yang dilakukan 

oleh kelompok-kelompok fundamentalis Islam. Penulis juga melakukan analisis 

terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan konsep 

terorisme serta sekuritisasi yang sebelumnya telah dijelaskan di bab II. Dengan 

melakukan analisis terhadap sejarah serta serangan-serangan terorisme yang 

terjadi di kedua negara, maka akan lebih mudah untuk memahami terorisme yang 

terkonsentrasi di kedua negara. Setelah menjabarkan hal tersebut, penulis 

membahas kerjasama counter terrorism yang dilaksanakan kedua negara sebagai 

langkah deterensi terhadap ancaman terorisme. 

4.1 Sejarah Terorisme Islam di Indonesia dan Filipina 

Dalam berbagai tulisan tentang terorisme, sejarah awal terorisme selalu 

menjadi hal yang pertama dijelaskan. Dalam penelitian ini pula, penulis 

menjelaskan sejarah terorisme di Indonesia dan Filipina karena hal ini merupakan 

salah satu faktor mengapa kedua negara melaksanakan kerjasama counter 

terrorism. Banyak penulis yang menjelaskan bahwa terorisme merupakan 

kekerasan atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah ada sejak jaman 

Yunani, Romawi Kuno, hingga abad pertengahan sebagai cara klasik untuk 

menciptakan rasa takut dalam masyarakat. Sampai saat ini, cara tersebut juga 

masih tetap dipakai oleh berbagai kelompok atau organisasi tertentu untuk 

mencapai tujuan politik serta motif lainnya. Indonesia dan Filipina merupakan dua 

negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak kemiripan mulai dari 

bentuk goegrafis, pemerintahan, hingga ancaman keamanan yang dihadapi. 

Ancaman terorisme agama baik bagi Indonesia maupun Filipina merupakan salah 
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satu bentuk ancaman keamanan yang mengganggu ketertiban kedua negara. Jenis 

kelompok teroris yang berada di kedua negara pun sebagian besar merupakan 

ancaman kelompok teroris fundamentalis Islam. 

4.1.1 Sejarah Terorisme Islam di Indonesia 

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terbentang sepanjang 

5.110 km dengan lebar 1.888 km.  Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 

sekitar 5.877.879 km2 dan daratannya mencapai 2.001.044 km2. Indonesia juga 

berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu: Australia, Filipina, India, Malasyia, 

Palau, Papua Nugini, Singapura Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Semakin 

banyak negara yang berbatasan dengan Indonesia, maka potensi ancaman 

keamanan dari luar negeri semakin besar pula, termasuk ancaman terorisme. 

Terkait hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu tidak 

menginginkan ancaman keamanan dalam bentuk apapun terjadi di wilayah 

kedaulatannya. Di Indonesia, aksi-aksi terorisme mulai marak bermunculan 

setelah pemerintahan Orde Baru. (Hakim, 2004 : 15). Sejak jatuhnya Presiden 

Soeharto, terjadi serangkaian aksi terorisme baik berupa aksi peledakan 

maupun penembakan. Aksi-aksi terorisme itu dapat digolongkan ke dalam dua 

kelompok, yaitu bagian dari aksi terorisme internasional dan lainnya 

merupakan teror yang bersifat lokal. Aksi terorisme internasional merupakan 

aksi yang terkait dengan strategi al-Qaeda sedangkan aksi lokal merupakan 

aksi penembakan dan penedakan seperti yang terjadi di Poso dan Ambon (Ali, 

2014 : 249). 

Namun jauh sebelum itu, awal mula kemunculan berbagai organisasi 

telah terjadi sejak tahun 1909 di mana banyak organisasi yang didasarkan pada 

identitas kesukuan muncul di kalangan pelajar. Pembelaaan terhadap organisasi 

selain kesukuan, juga adalah tentang ideologi. Pada saat itu, organisasi yang 

berasaskan pada identitas ideologi adalah organisasi yang diprakarsai oleh 

tokoh pergerakan Islam serta gerakan kiri. Organisasi Islam, sosialis, serta 

komunislah yang pada saat itu memperoleh banyak pengikut serta mengalami 

kemajuan (Hakim, 2004 : 26). Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo merupakan 
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salah satu aktor penting dalam gerakan Islam garis keras di Indonesia. Ia 

memprakarsai Daulah Islamiyah (Negara Islam) atau Darul Islam di Indonesia. 

Pada masa hidupnya ia sangat memobilisasi kekuatan Darul Islam dan 

posisinya sebagai Amirul Mukminin pun kuat. Setelah ia wafat, gerakan Darul 

Islam mengalami polarisasi dalam berbagai macam kubu yang mana 

kelompok-kelompok baru tersebut sangat mengilhami pembentukan Negara 

Islam Indonesia. Dari sini muncullah sosok Abdullah Sungkar dan Abu Bakar 

Ba’asyir yang memiliki obsesi kuat dalam mendirikan negara Islam di 

Indonesia, hingga obsesi mendirikan kekhalifaan Islam di Asia Tenggara, 

melalui Jemaah Islamiyah (Hakim, 2004 : 28-34). Hingga akhirnya Sungkar 

dan Ba’asyir mendirikan Jemaah Islamiyah dengan agenda yang lebih luas dari 

NII. Keluarnya Sungkar dari NII membawa konsekuensi yag luas. Gerbong 

besar yang selama ini dikendalikannya terpaksa harus terpecah menjadi dua. 

Jemaah NII harus memlilih: ikut Sungkar atau Ajengan Masduki. Proses 

pemilihan di antara dua pemimpin ini harus dilakukan oleh setiap sukarelawan 

yang sedang berlatih di Pakistan dan Afghanistan. Tentu saja lebih banyak 

yang memilih Sungkar sebagai imam baru mereka dan dari sinilah asal 

terbentuknya Jemaah Islamiyah (Ali, 2014 : 164). 

Memang ada banyak kelompok agama yang terdapat di Indonesia, namun 

yang sering melancarkan penyerangan adalah kelompok Jemaah Islamiyah.(1) 

Merujuk pada penjelasan penulis pada konsep terorisme di bab II tentang 

kelompok-kelompok teroris ini memiliki tujuan politik untuk mendirikan 

kekhalifaan Islam karena mereka merasa bentuk pemerintahan yang sedang 

berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi yang mereka anut. Oleh karena 

itu, untuk membuat Islam berjaya, dibentuklah basis-basis perlawanan berskala 

regional untuk menumbangkan rezim-rezim sekuler dukungan barat di Asia 

Tenggara (Hakim, 2004 : 40). Inilah salah satu faktor utama kelompok-

kelompok teroris menggunakan strategi kekerasan untuk menyebar teror dan 

ketakutan agar pemerintah dan aparatnya dinilai oleh masyarakkat tidak 

mampu menjaga dan memberikan keamanan bagi mereka. Meskipun pada 

                                                      
1 Lihat Tabel 1 pada halaman 34. 
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periode tahun 1960 hingga 1970-an kekerasan terorisme dianggap sebagai 

suatu respons yang ekstrem atas ketidakadilan yang tidak terbendung lagi 

(Hendropriyono, 2009 : 71), dalam kasus terorisme di Indonesia, keuntungan 

bagi kelompok teroris dari serangan yang mereka lakukan adalah tumbuhnya 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Dari 

ketidakpercayaan tersebut, kelompok teroris seperi Jemaah Islamiyah 

memanfaatkannya untuk memperoleh justifikasi pembentukan sistem 

kekhalifaan Islam meskipun pada kenyataannya tidak akan semudah itu. Oleh 

karenanya, serangan yang mereka lakukan itu berkali-kali dan sulit untuk 

diprediksi. 

Serangan terbesar yang pernah dilakukan kelompok teroris di Indonesia 

adalah Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 di Kuta yang 

menewaskan lebih dari 200 orang. Pemerintah Indonesia kemudian merespons 

peristiwa tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2003 Tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-

Undang. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia telah 

menimbulkan rasa taku masyarakat secara luas. Pemerintah Indonesia sejalan 

dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Wahid, Sunardi dan 

Sidik,  2004 : 132). Dengan adanya Undang-Undang terorisme tersebut, 

pemerintah Indonesia lebih bertekad untuk meningkatkan keamanan negara 

dari segala ancaman kekerasan dan terorisme.(2)   

4.1.2 Sejarah Terorisme Islam di Filipina 

Secara historis, kebanyakan kekerasan terorisme internal di Filipina 

berasal dari komunitas muslim Bangsamoro di Mindanao. Meskipun 

merupakan wilayah kedaulatan Filipina, wilayah ini tidak pernah terintegrasi 

                                                      
2 Undang-Undang tersebut kemudian pada tahun 2018 diubah menjadi Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Meski mengalami perubahan tetapi secara substansi isi dari pasal-

pasal yang terkandung di dalamnya masih membahas hal yang sama. 
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dengan politik pusat Filipina yang didominasi oleh komintas khatolik. Selain 

itu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Filipina yang mengancam 

keseimbangan demografi dan kebudayaan berbasis Islam di wilayah tersebut 

menjadikan beberapa komonitas menjadi kelompok separatis yang radikal. 

Yang paling terkenal adalah Moro Islamic Liberation (MILF) Front dan Abu 

Sayyaf Group (ASG). MILF yang didirikan pada tahun 1984 memiliki 

keinginan untuk mendirikan negara Islam sharia di wilayah Filipina Selatan 

dan ASG yang didirikan pada tahun 1991 bertujuan untuk memusnahkan 

seluruh pengaruh dominasi kristen dan mendirikan Negara Islam Mindano di 

wilayah Filipina Selatan. MILF pada awalnya tidak menargetkan non-

kombatan dan warga sipil, namun pada tahun 2003 mereka mendeklarasikan 

moratorium untuk menggunakan taktik terorisme dalam mengejar tujuannya. 

Dan ASG dari awal sudah menunjukkan diri sebagai kelompok teroris (Chalk 

dkk, 2009 : 35 - 48). 

Munculnya terorisme di Filipina sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 

yang terjadi di Indonesia di mana kelompok-kelompok tersebut tidak merasa 

sesuai dengan pemerintahan yang sedang berjalan sehingga mereka pun ingin 

mengubahnya sesuai dengan ideologi kepercayaan mereka. Lebih lagi mereka 

merasa pemerintah pusat Filipina tidak memperlakukan mereka seperti 

mayoritas penduduk khatolik. Padahal secara historis, wilayah Mindanao sejak 

awal sudah termasuk wilayah Filipina secara utuh semenjak kemerdekaannya 

pada tahun 1946 dari Amerika Serikat. Amerika Serikat memperoleh wilayah 

Filipina dari Spanyol pada perjanjian Treaty of Paris 1898 (Yale Law School, 

2008). Meskipun secara wilayah kelompok-kelompok teroris yang 

terkonsentrasi di Filipina Selatan merupakan bagian dari Filipina, tetapi secara 

identitas mereka tidak merasa seperti bagian dari Filipina sehingga banyak dari 

kelompok-kelompok tersebut melakukan tindak kekerasan dan teror seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya di bab II tentang konsep terorisme bahwa 

kelompok teroris harus melakukan tindakan-tindakan kekerasan untuk 

mencapai motivasi politik seperti membangun pemerintahan yang berdasarkan 

ideologi mereka. 
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4.2 Rangkaian Peristiwa Terorisme di Indonesia dan Filipina 

Pada bagian ini penulis menjabarkan rangkaian peristiwa serangan teroris, 

khusunya yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis Islam di Indonesia dan 

Filipina berdasarkan kronologis tahun kejadian yang dimulai dari awal tahun 

2000-an hingga tahun 2017. 

4.2.1 Rangkaian  Peristiwa Terorisme di Indonesia 

Terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika Serikat menjadikan terorisme 

sebagai salah satu ancaman keamanan yang menjadi perhatian berbagai negara 

di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi setelah terjadinya peristiwa bom Bali I 

dan II di awal tahun 2000-an. Berikut ini kronologis beberapa peristiwa 

serangan teroris yang terjadi di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2017. 

Tabel 1. Kronologis serangan teroris di Indonesia (tabel telah diolah). 

Tanggal 

kejadian 

Lokasi Keterangan peristiwa Pelaku 

(kelompok) 

Sumber 

1 Agustus 

2000 

Jakarta Serangan terjadi di 

Kedubes Filipina. 

Peristiwa ini memakan 

korban jiwa sebanyak 1 

orang dan melukai 

beberapa orang. 

Tidak 

diketahui 

Independent, 

2000. 

 

14 

September 

2000 

Jakarta Serangan terjadi di Bursa 

Efek Jakarta dan 

memakan korban jiwa 

sebanyak 10 orang. 

Jemaah 

Islamiyah 

Bowling, 2000 

(dalam berita 

ABC). 

 

12 

Oktober 

2002 

Bali Serangan terjadi di Kuta 

dan peristiwa ini 

mengakibatkan 202 orang 

tewas. 

Jemaah 

Islamiyah 

BBC News, 

2003. 

 

5 Agustus 

2003 

Jakarta Serangan terjadi di Hotel 

JW Marriott,  

menewaskan 14 orang. 

Jemaah 

Islamiyah 

Kompas, 2009. 

9 

September 

2004 

Jakarta Serangan terjadi di 

Kedubes Australia. 

Peristiwa ini 

Jemaah 

Islamiyah 

USA Today, 

2004. 
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menyebabkan 9 orang 

tewas dan 173 orang 

luka-luka. 

31 

Desember 

2005 

Bali Peristiwa ini terjadi di 

Kuta dan Jimbaran. 

Peristiwa ini 

menewaskan 22 jiwa dan 

lebih dari 100 orang 

mengalami cedera. 

Jemaah 

Islamiyah 

BBC News, 

2005. 

17 Juli 

2009 

Jakarta Serangan terjadi di Hotel 

JW Marriott dan Ritz 

Carlton. Peristiwa ini 

menyebakan 8 orang 

tewas dan kurang lebih 

50 orang luka-luka. 

Jemaah 

Islamiyah 

New York 

Times, 2009. 

15 April 

2011 

Cirebon Serangan terjadi di 

Masjid di sebuah Kantor 

Polisi di Kota Cirebon. 

Kejadian ini menelan 

korban jiwa 1 orang dan 

menyebabkan 17 orang 

luka-luka. 

Tidak 

diketahui 

Jakarta Globe, 

2011. 

25 

September 

2011 

Solo Serangan terjadi di 

Gereja Bethel Injil 

Sepenuh. Serangan ini 

menewaskan 1 orang dan 

melukai 15 orang. 

Tidak 

diketahui 

BBC 

Indonesia, 

2011. 

16 

Oktober 

2012 

Poso Serangan dilakukan 

terhadap 2 orang polisi 

yang sebelumnya 

dilaporkan hilang. 

Tidak 

diketahui 

BBC 

Indonesia, 

2012. 

2 Juni 

2013 

Poso Serangan terjadi di 

sebuah Kantor Polisi di 

Poso. Serangan ini 

menewaskan 1 orng. 

Tidak 

diketahui 

Inquirer, 2013. 

7 Oktober 

2014 

Poso Serangan terjadi di Desa 

Dewua. Tidak ada korban 

tewas. 

IS BBC 

Indonesia, 

2014 A. 

14 Januari 

2016 

Jakarta Serangan terjadi di Plaza 

Sarinah. Peristiwa 

menewaskan 8 orang. 

 

IS Muhamad, 

2018 (dalam 

berita 

Liputan6) A. 
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24 Mei 

2017 

Jakarta Serangan terjadi di 

terminal bus Kampung 

Melayu. Peristiwa ini 

menewaskan 3 orang. 

IS Asril, 2017 

(dalam berita 

Kompas) A. 

 

23 Juni 

2017 

Medan Peristiwa ini terjadi di 

sebuah kantor polisi di 

Kota Medan  

menewaskan 1 orang. 

IS Chan, 2017 

(dalam berita 

Straits Times)  

A. 
 

4.2.2 Rangkaian  Peristiwa Terorisme di Filipina 

Seperti Indonesia, Filipina juga sering mengalami berbagai peristiwa 

serangan teroris. Berikut ini kronologis serangan teroris yang terjadi di Filipina 

dari tahun 2000 hingga 2017. 

Tabel 2. Kronologis serangan teroris di Filipina (tabel telah diolah). 

Tanggal 

kejadian 

Lokasi Keterangan peristiwa 

 

Pelaku Sumber 

30 

Desember 

2000 

Manila Serangan terjadi di 

beberapa lokasi berbeda 

di Metro Manila pada 

perayaan Rizal Day. 

Peristiwa ini 

menewaskan 22 orang. 

Jemaah 

Islamiyah 

 

GMA News, 

2009. 

 

 

 

 

27 Mei - 7 

Juni 2001 

Palawan Terdapat 20 orang yang 

menjadi tawanan dalam 

peristiwa ini. 

Abu Sayyaf 

Group 

Spillius, 

2001 (dalam 

berita The 

Telegraph). 

4 Maret 

2003 

Davao 

City 

Serangan terjadi di 

bandara udara 

internasional Davao dan 

menewaskan 18 orang. 

Moro 

Islamic 

Liberation 

Front 

The 

Guardian, 

2003. 

 

26 

Februari 

September 

2004 

El Fraile Superferry 14 

merupakan penyerangan 

teroris terbesar di 

Filipina yang 

menewaskan lebih dari 

116 orang. 

 

Abu Sayyaf 

Group 

BBC News, 

2004. 
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12 April  

2010 

Basilan Serangan terjadi di 

Basilan dan 

menewaskan 11 orang. 

Abu Sayyaf 

Group 

Quiano, 

2010 (dalam 

berita CNN). 

26 Juli 

2013 

 

 

Mind-

anao 

Utara 

Serangan terjadi di di 

sebuah restoran di kota 

Cagayan de Oro. 

Peristiwa ini menelan 

korban jiwa 6 orang. 

Khilafah 

Islamiyah 

GMA News, 

2013. 

 

16 

September 

2014 

General 

Santos 

Serangan terjadi di 

General Santos dan 

menyebabkan 7 orang 

luka-luka. 

Bangsamoro 

Islamic 

Freedom 

Fighters (3) 

Fonbuena, 

2014 (dalam 

berita 

Rappler) A. 

9 

Desember 

2014 

Mindanao Serangan terjadi di 

Mindanao bagian utara 

dan menewaskan 10 

orang dan melukai 42 

orang. 

Bangsamoro 

Islamic 

Freedom 

Fighters (4) 

Reuters, 

2014 A. 

1 Oktober 

2015 

Basilan Serangan terjadi di 

Isabela City, Basilan dan 

menewaskan 4 orang. 

Tidak 

diketahui 

New York 

Times, 2015 

A. 

24 

Desember 

2015 

Basilan Serangan terjadi di 

Basilan dan 

menewaskan 7 orang. 

Bangsamoro 

Islamic 

Freedom 

Fighters (5) 

Australian 

Broadcasting 

Corporation, 

2015 A. 

9 April 

2016 

Basilan Serangan terjadi di 

Basilan dan 

menewaskan 18 orang 

yang semuanya 

merupakan tentara. 

 

IS Ressa, 2016 

(dalam berita 

Rappler) A. 

14 Juli 

2016 

Sulu Serangan terjadi di 

Indanan, Sulu. Peristiwa 

ini menewaskan 3 orang. 

Abu Sayyaf 

Group  

Alipala, 

2016 (dalam 

Inquirer) A. 

2 

September 

2016 

Davao 

City 

Serangan terjadi di 

sebuah pasar malam di 

Davao City dan 

menewaskan 14 orang 

serta menyederai 71 

orang. 

Tidak 

diketahui 

De Jesus, 

2016 (dalam 

berita 

Inquirer) A. 

                                                      
3 Walaupun  memakai  istilah “freedom fighters” dalam  nama  kelompok mereka, pemerintah 

Filipina tetap menganggap BIFF sebagai kelompok teroris karena ia merupakan hasil pecahan dari 

Moro Islamic Liberation Front (MILF). 
4 Ibid 
5 Ibid 
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23 Mei 

2017 

Marawi Serangan terjadi di kota 

Marawi dan 

menewaskan 7 orang. 

Maute 

Group 

ABS-CBN 

News, 2017 

A. 

30 Juli 

2017. 

Basilan Peristiwa ini merupakan 

penculikan dan 

pembunuhan terhadap 7 

orang. 

Abu Sayyaf 

Group 

CNN 

Philippines, 

2017 A. 

21 

Agustus 

2017. 

Maluso Serangan terjadi di 

Maluso, provinsi 

Basilan. Peristiwa ini 

menewaskan 9 orang. 

Abu Sayyaf 

Group 

Garcias, 

2017 (dalam 

berita 

Sunstar 

Philippines) 

A. 

29 

Agustus 

2017. 

Sulu Peristiwa baku tembak 

terjadi antara klan 

Muslim Hamidi dan 

ASG di Sulu dan 

menewaskan 7 orang. 

Abu Sayyaf 

Group 

Ramos, 2017 

(dalam berita 

Anadolu 

Agency) A. 

 

4.2.3 Analisis Rangkaian Peristiwa Terorisme di Indonesia dan Filipina 

Berdasarkan kronologis pada Tabel 1 dan Tabel 2, peristiwa terorisme di 

Indonesia sebagian besar serangan dilakukan oleh kelompok Jemaah 

Islamiyah, dan di Filipina sebagian besar dilakukan oleh Abu Sayyaf. Pada era 

2000-an, serangan-serangan yang dilakukan termasuk serangan besar seperti 

Bom Bali I dan II serta peristiwa Superferry 14. Merujuk pada konsep 

terorisme yang ada pada bab II, penyerangan yang dilakukan termasuk 

penyerangan besar karena mereka menginginkan adanya publisitas. Senada 

dengan yang dijelaskan pada konsep terorisme, kelompok teroris cenderung 

memiliki target khusus atau target simbolis untuk menebarkan terornya. 

Beberapa peristiwa ledakan bom atau pun penyerangan dalam bentuk lainnya 

dilakukan di kantor pemerintah dan perusahaan swasta besar seperti kantor 

kedutaan besar seperti yang terjadi di Kedutaan Besar Filipina di Jakarta pada 

Agustus tahun 2000 dan juga di kantor Bursa Efek Jakarta selang sebulan 

kemudian. Penyerangan-penyerangan yang terjadi hotel-hotel dan juga di 

bandar udara internasional yang merupakan pusat keramaian juga dapat dilihat 

sebagai target simbolis dan tidak hanya semata karena kelompok teroris 
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menginginkan jumlah korban yang besar. Lokasi-lokasi penyerangan dipilih 

pada tempat-tempat yang semestinya memiliki penjagaan ketat namun tetap 

saja ledakan maupun penyerangan tidak dapat dihindari bahkan tidak 

terdeteksi. Hal ini merupakan salah satu cara teroris untuk menunjukkan 

lemahnya pengamanan dari pemerintah yang sedang berkuasa. Teror yang 

disebarkan dapat membuat masyarakat ketakutan dan tidak menjadi percaya 

kepada pemerintah. Saat masyarakat tidak percaya pada pemerintah, kelompok 

teroris mengambil keuntungan dengan meyakinkan masyarakat bahwa sistim 

pemerintahan yang sedang berjalan tidak lebih baik daripada apa yang 

diwakarkan oleh mereka. 

Motivasi dan ekspektasi dari kelompok-kelompok teroris yang ada di 

Indonesia maupun Filipina adalah membangun kekuasaan dan pemerintahan 

baru yang berasaskan ideologi kepercayaan mereka. Namun pada kenyataanya, 

ekspektasi tidak selalu sesuai dengan realitas yang ada. Pada kasus terorisme di 

Indonesia dan Filipina, tujuan utama kelompok teroris untuk membangun 

kekhalifaan Islam sampai saat belum dapat terwujud karena tidak semudah itu 

untuk merebut kekuasaan pemerintah yang berdaulat.  Di Indonesia dapat 

dilihat bahwa kebanyakan serangan besar dilakukan oleh kelompok Jemaah 

Islamiyah sedangkan di Filipina kerap dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. 

Pada tahun 2017 tepatnya di acara 15th ASEAN Political-Security Community 

(APSC) Council Meeting di Filipina, Indonesia dan Filipina bersama 

menekankan perlunya penjagaan ketat di wilayah perbatasaan karena adanya 

ancaman dari berbagai kelompok teroris yang menetap di Filipina Selatan 

(Kemenko Polhukam RI, 2017).  

Kemudian, berbicara mengenai kelompok teroris yang ada di Indonesia 

dan Filipina, kelompok-kelompok tersebut memiliki hubungan Kerjasama satu 

sama lain. JI misalnya mendirikan kamp di Mindanao yang merupakan daerah 

kekuasaan MILF serta Abu Sayyaf karena petinggi-petinggi teroris penguasa 

Filipian Selatan tersebut telah mengenal eksponen Jemaah Islamiyah (Ali, 2014 

: 180). Jika hubungan semacam ini terus berkembang dan tidak ditangani maka 

bukan tidak mungkin akan membentuk ancaman baru yang lebih besar dan 
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mungkin cita-cita JI untuk membangun kekhalifaan Islam skala regional Asia 

Tenggara dapat terwujud. JI merupakan kelompok teroris jihadis yang cukup 

aktif yang memiliki ikatan dengan al-Qaeda. JI saat ini terkonsentrasi secara 

luas di wilayah Indonesia, dan juga sebagian wilayah di Filipina, Malaysia, dan 

Singapura. JI juga bahkan berusaha menguasai wilayah selatan Thailand dan 

juga Kamboja. Amerika Serikat menandai JI sebagai organisasi teroris pada 

Oktober 2002 setalah mereka melakukan serangan Bom Bali I (Chalk dkk, 

2009 : 87). 

Wilayah perbatasan menjadi sangat krusial bagi Indonesia dan Filipina 

karena merupkan jalur keluar-masuknya aktivitas terorisme dan kejahatan 

transnasional. Tak dapat dipungkiri bahwa hubungan yang terjalin di antara 

kelompok-kelompok teroris yang ada di kedua negara dapat terjadi karena 

luasnya wilayah perbatasan kedua negara yang berupa wilayah perairan. Hal 

ini membuat terorisme di kedua negara dapat terus berkembang jika tidak ada 

penjagaan wilayah perbatasan. Apalagi salah satu kelompok teroris yang ada di 

Indonesia, yaitu Jemaah Islamiyah memiliki cita-cita besar dalam memangun 

kekhalifaan Islam skala regional Asia Tenggara. Pemimpin JI, yaitu Abdullah 

Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir awalnya hanya bergerak di sektor dakwah 

dan pergerakan politiknya pun hanya di tingkat lokal Indonesia. Namun, sejak 

dekade 1980-an, ketika rezim Orde Baru bersikap keras terhadap para aktivis 

gerakan Islam, kedua ulama ini memilih untuk hijrah ke Malaysia, dan hal ini 

bukan hanya sekedar pelarian saja tetap terdapat agenda yang lebih besar, yaitu 

mereka mencoba mengkonsolidasikan dan mengembangkan pergerakan Islam 

di wilayah baru (Hakim, 2004 : 35). Kondsi geografis Indonesia, Malaysia, dan 

Filipina yang dekat merupakan suatu keuntungan strategis bagi para kelompok 

teroris yang tersebar di dalamnya. Apalagi mengingat adanya Kerjasama antar 

kelompok-kelompok teroris di kawasan ini. Intensitas serangan mereka bisa 

saja sewaktu-waktu meningkat jika tidak ada pengawasan dari kedua negara 

dan bukan tidak mungkin serangan dengan fatality besar dapat terjadi lagi jika 

tidak ada pengawasan yang komprehensif. 
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Maka dari itu sekuritisasi perlu dilakukan sebagai salah satu usaha 

counter terrorism. Dalam proses sekuritisasi, pemerintah Indonesia dan 

Filipina memiliki pgeran penting sebagai securitizing actor untuk melindungi 

masyarakat kedua negara sebagai referent object yang secara langsung merasa 

terancam dengan adanya terorisme di masing-masing negara, sebagaimana 

yang dijelaskan pada konsep sekuritisasi di bab II. Sekuritisasi oleh Indonesia 

dan Filipina terhadap isu terorisme inilah yang kemudian melahirkan 

Kerjasama keamanan counter terrorism antara kedua negara. Kedua negara 

sama-sama memiliki ancaman keamanan yang serupa yaitu dari kelompok-

kelompok teroris fundamentalis Islam. Kedua negara juga menjadi target 

pembentukan negara atau kekhalifaan Islam karena telah memiliki identitas 

Islam yang kuat, apalagi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim 

terbesar di dunia, dan Filipina Selatan memiliki komunitas muslim yang 

bervariasi. 

4.3 Respons Indonesia dan Filipina Terhadap Terorisme Melaui 

Undang-Undang 

Pada bagian ini penulis menjelaskan respons pemerintah Indonesia dan 

Filipina terhadap ancaman terorisme yang ada pada kedua negara melalui undang-

undang, aksi, atau ketentuan-ketentuan lain yang bertujuan untuk mencegah 

terorisme. 

4.3.1 Respons Indonesia 

Berbagai peristiwa terorisme yang telah diuraikan pada Tabel 1 

merupakan salah satu faktor utama pemerintah Indonesia membentuk berbagai 

kebijakan pemberantasan terorisme. Salah satu bentuk kebijakan yang 

dilakukan Indonesia dalam menangani ancaman terorisme adalah dengan 

pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 

Tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang 

merupakan bentuk hukum tertulis yang menjadi dasar pemerintah Indonesia 

dalam menangani masalah terorisme. Undang-undang ini masih berlaku sampai 
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pada tahun 2017.(6) Pada Undang-undang ini didefinisikan pula pengertian dari 

terorisme yang terdapat pada bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 bahwa : 

“Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang ini” (Wahid, Sunardi dan Sidik, 2004 : 135). 

Mengenai siapa dan perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam kejahatan 

terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III tentang Tindak Pidana 

Terorisme pada Pasal 6 dan Pasal 7 yang menyatakan bahwa : 

“siapa saja dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan 

cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda 

orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap 

objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 

publik atau fasilitas internasional.” (Wahid, Sunardi dan Sidik (2004 : 

137 - 138). 

4.3.2 Respons Filipina 

Dalam merespons terorisme, Filipina tentunya juga memiliki undang-

undang melalui Republic Act No. 9372 An Act To Secure The State And Protect 

Our People From Terrorism atau juga dikenal sebagai Human Security Act 

2007.(7) Di dalam Bagian 3 undang-undang ini, pemerintah Filipina 

mendefisikan aksi dan pelaku terorisme sebagai seseorang atau pihak yang 

melakukan aksi pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana Pasal 122 : 

pembajakan secara umum dan pemberontakan di lautan atau perairan Filipina; 

Pasal 134 : Pemberontakan; Pasal 134-a : Kudeta, termasuk yang dilakukan 

oleh perseorangan; Pasal 248 : Pembunuhan; Pasal 267 : Penculikan dan 

penahanan llegal; dan Pasal 324 Tindak pidana yang melibatkan penghancuran 

(Congress of the Philippines, 2007). Pada tahun 2011 Filipina juga 

mengeluarkan Republic Act 10168 yang secara resmi dinamai sebagai The 

Terrorism Financing Prevention and Supression, sebuah undang-undang yang 

                                                      
6 Undang-undang ini pada tahun 2018 diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 

Tahun 2018. Tetapi karena fokus penelitian ini hanya sampai pada tahun 2017, maka penulis 

memakai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 agar tetap relevan dengan penelitian. 
7 Human Security Act 2007 masih berlaku hingga saat ini. 
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bertujuan untuk melumpuhkan sumber dana finansial terorisme (Congress of 

The Philippines, 2011). Selain undang-undang tersebut,  karena sebagian besar 

terorisme di Filipina terpusat di Mindanao, pemerintah Filipina memiliki suatu 

kebijakan pencegaahan dengan cara memberi status otonomi kepada daerah 

tersebut. Pada September 2014, Presiden Benigno Aquino III menyerahkan 

draf Bangsamoro Basic Law kepada kongres (Calonzo, 2014). Kemudian 

melalui proses yang panjang, hingga sampai pada masa kepemimpinan 

Presiden Rodrigo Duterte, Bangsamoro Basic Law baru sah sebagai landasan 

hukum pemberian kekuasaan otonom kepada wilayah Mindanao sebagai 

Bangsamoro Organic Law yang tertuang dalam Republic Act No. 11054. 

Dalam undang-undang tersebut, tepatnya di dalam Pasal 1 di Bagian 1, hukum 

mengenai pemberian kekkuasaan otonom kepada wilayah Mindano tersebut 

secara resmi diberi nama "Organic Law for the Bangsamoro Autonomous 

Region in Muslim Mindanao”. Kemudian pada Bagian 2, dijalaskan bahwa 

entitas politik yang berada di bawah undang-undang tersebut diberi nama 

sebagai “Bangsamoro Autonomous Region”. Kemudin pada Bagian 3, 

dijelaskan tujuan dari Undang-undang tersebut adalah untuk membentuk 

entitas politik, memberikan struktur dasar pemerintahan sebagai pengakuan 

atas keadilan dan legitimasi rakyat Bansamoro dan aspirasi Muslim Filipina 

dan semua komunitas budaya asli di Daerah Otonomi Bangsamoro di daerah 

Muslim Mindanao. Di Pasal 2 dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam 

komunitas Bangsamoro adalah mereka yang pada saat datangnya penjajahan 

Spanyol, dianggap sebagai penduduk asli atau penghuni asli Mindanao dan 

kepulauan Sulu dan pulau-pulau yang berdekatan, apakah berdarah campuran 

atau asli (Congress of The Philipppines, 2018).  

4.3.3 Analisis Respons Indonesia dan Filipina 

Berdasarkan pemaparan tentang respons Indonesia dan Filipina terhadap 

ancaman terorisme melalui undang-undang tersebut, maka dapat dapat dilihat 

bahwa kedua negara benar-benar memiliki aksi yang faktual dalam mencegah 

terorisme yang relevan dengan teori deterrence. Pembentukan undang-undang 
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serta pemberian hak otonomi dapat dilihat sebagai upaya pencegahan atau 

deterrence karena upaya-upaya tersebut tidak melibatkan kekerasan serta 

eradikasi seperti yang dikatakan oleh Janice sebagaimana yang dikatakan 

Janice Gross Stein  bahwa deterrence tidak melibatkan penggunaan kekerasan 

(Wenger & Wilner, 2012 : 51B). 

4.4 Kerjasama Counter Terrorism  Indonesia – Filipina 

Bagian ini membahas Kerjasama counter terrorism yang dilakukan oleh 

Indonesia mulai dari sejarah awal Kerjasama yang dimulai pada tahun 1993 

hingga Kerjasama yang dilakukan pada periode tahun 2014 hingga 2017 yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini. 

4.4.1 Sejarah Kerjasama Counter Terrorism Indonesia – Filipina 

Segala hal yang terkait dengan kerjasama tentu saja memiliki sejarah. 

Dari sejarah, dapat diketahui bagaimana awal mula suatu Kerjasama terbentuk, 

termasuk kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina, khususnya dalam hal 

counter terrorism. Kedua negara telah melaksanakan kerjasama bilateral dalam 

hal mencegah serta menangani ancaman terorisme sejak tahun 1993. Sejak era 

1990-an memang telah ada beberapa momentum yang menjadi awal kerjasama 

keamanan kedua negara. Indonesia dan Filipina telah bekerjasama 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. Di bidang perbatasan, kerjasama antara Indonesia dan Filipina 

telah dilakukan secara efektif melalui berbagai kegiatan, seperti patroli 

perbatasan, komunikasi, peraturan lalu lintas perbatasan, dan intelijen di dalam 

Joint Border Committee Indonesia-Philippines (Kementerian Pertahanan 

Republik Indonesia, 2015: 79 B). 

Pada tahun 1993 juga, melalui kerangka kerja OKI (Organisasi 

Konferensi Islam), Indonesia menjadi mediator konflik antara Pemerintah 

Filipina dengan MNLF (Moro National Liberation Front). Indonesia terpilih 

menjadi mediator konflik karena Indonesia merupakan Ketua Komite Enam 
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OKI pada Konferensi Tingkat Menteri ke-21 OKI yang dilaksanakan di 

Karachi, Pakistan, pada bulan April 1993. Kemudian pada tanggal 14 April 

sampai dengan 17 April 1993, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan 

Pembicaraan Penjajakan Kedua antara Pemerintah Filipina dan MNLF di 

Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat. Enam bulan kemudian, Indonesia 

kembali menjadi tempat digelarnya pembicaraan formal Pemerintah Filipina 

dan MNLF pada tanggal 25 Oktober sampai 7 November 1993 (Haritstyo, 

2018 : 36). Setelah itu, pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 

1997, Filipina dan Indonesia menyepakati nota kesepahaman Kerjasama dalam 

bidang keamanan yang dilandasi atas terbentuknya persetujuan tentang 

Kegiatan Bersama di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Persetujuan tersebut 

telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2007 (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008 : 145 B). 

Di era 2000-an, tepatnya pada tahun 2005, Indonesia dan Filipina 

kembali menandatangani nota kesepahaman melalui Kerjasama yang dilakukan 

oleh Kepolisiam Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Filipina. 

Dalam  nota kesepahaman ini, kedua pihak : 

1. Mengadakan pertukaran informasi dan dokumen Intelijen, sejalan dengan 

ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing; 

2.  Membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi antara kepolisian, 

sejalan dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-

masing, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional; 

3. Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia, termasuk 

pertukaran personel, pelatihan dan pendidikan; 

4. Membentuk Komite Bersama sebagai badan yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; 

5. Bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh 

kedua belah Pihak (NCB Interpol Indonesia, 2005). 

Pada 8 Maret tahun 2011, Kerjasama tersebut kemudian diperpanjang 

melalui Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara 

dan Peningkatan Kapasitas. Dalam isi nota kesepahamannya, terjalin perjanjian 
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yang memperhatikan adanya peningkatan ancaman kejahatan transnasional 

yang mencakup masalah terorisme. Melalui nota kesepahaman ini, Indonesia 

dan Filipina menyadari pentingnya Kerjasama yang efektif untuk penegakan 

hukum dalam mencegah, menanggulangi kejahatan transnasional serta 

melakukan pengembangan kapasitas. Kemudian menyikapi kejahatan yang 

berhubungan dengan terorisme, bentuk Kerjasama yang terdapat pada nota 

kesepahaman tersebut adalah : 1. Mengadakan pertukaran informasi dan 

dokumen intelijen; sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas 

kewenangan masing-masing; 2. Membentuk kegiatan bersama yang 

terkoordinasi antar kepolisian, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam 

batas kewenangan masingmasing, untuk mencegah dan menanggulangi 

kejahatan transnasional; 3. Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya 

manusia termasuk pertukaran personil, pendidikan dan pelatihan serta studi 

banding; 4. Membentuk komite bersama sebagai badan yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; 5. Bekerjasama dalam 

kegiatankegiatan lain yang telah disepakati oleh para pihak (Meisandi, 2016). 

Dari tahun 1990-an hingga awal 2010-an, kerjasama yang dilakukan oleh 

Indonesia dan Filipina selalu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan keseriusan 

kedua negara dalam merespon ancaman keamanan, khususnya terorisme. Dari 

berbagai nota kesepahaman yang telah dilaksanakan, dapat dilihat pula bahwa 

kebanyakan bentuk kerjasama yang dilakukan adalah adalah seperti 

pengembangan kapasitas personil, pertukaran informasi dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk kerjasama keamanan tersebut sama sekali tidak 

mengindikasikan penggunaan kekuatan militer untuk memusnahkan kelompok-

kelompok teroris, melainkan lebih kepada bentuk deterensi. Merujuk pada 

pembahasan mengenai teori deterrence di bab II, yaitu deterrence sebagai 

taktik untuk mengancam musuh dengan ancaman kekerasan, tanpa harus 

menggunakan kekerasan tersebut. Dalam kasus kerjasama counter terrorism 

yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina ini, peningkatan Kerjasama dan 

kapasitas personil kedua negara dapat dilihat sebagai cara untuk mengancam 

kelompok-kelompok teroris yang terkonsentrasi di kedua negara. Bentuk 
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kerjasama seperti ini terus berlanjut dari tahun 1990-an hingga 2010-an. 

Meskipun memang ditingkatkan setiap tahunnya, tetapi pola aktivitas 

kerjasamanya masih menggunakan model yang sama. Hal tersebut tidak 

mengherankan karena kebijakan kedua negara sama sekali berbeda dengan 

kebijakan War On Terror Amerika Serikat yang berfokus pada eradikasi atau 

pembasmihan teroris dengan cara memerangi mereka melalui penggunaan 

kekuatan militer. Oleh karena itu, teori deterrence yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini memiliki relevansi dengan metode kerjasama yang dilakukan 

oleh Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2014 hingga 2017, tren Kerjasama 

counter terrorism model deterensi yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina 

masih berlanjut. 

4.4.2 Kerjasama Counter Terrorism Indonesia – Filipina Tahun 2014 – 

2017 

Pada tanggal 23 Mei 2014 Indonesia dan Filipina menandatangani nota 

kesepahaman kerjasama keamanan dalam memerangi terorisme melalui Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) dan Dewan 

Anti Terorisme Republik Filipina (ATC). Dalam nota kesepahaman itu terdapat 

kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral di semua tingkatan sebagai 

upaya untuk memerangi terorisme secara komprehensif. Melalui kesepakatan 

tersebut, kedua negara berkeinginan untuk meningkatkan Kerjasama 

penanggulangan terorisme antara para aparat keamanan, pertahanan, intelijen 

dan badan-badan penegak hukum dari kedua negara. Dalam pasal 1 nota 

kesepahamannya,  disebutkan tujuan dari Kerjasama tersebut yaitu untuk 

menyediakan kerangka Kerjasama dalam mencegah, menekan, memerangi 

terorisme internasional dan kejahatan lintas negara yang terorganisir terkait 

dengan terorisme lainnya dalam segala bentuk peningkatan kapasitas atas dasar 

saling menghormati kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan. Serta 

pada pasal 2 disebutkan setiap pihak menyanggupi untuk melaksanakan 

kesepakatam tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan 

nasional masing-masing dalam salah satu atau semua kegiatan berikut : 
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Berbagi informasi intelijen; lebih meningkatkan kerjasama antara lembaga 

penegak hukum kedua negara; memperkuat pengembangan kapasitas dan 

kemampuan melalui jaringan dan program pelatihan serta pendidikan, saling 

kunjung antar pejabat tinggi, para analis dan para petugas pelaksana di 

lapangan, penyelenggaraan seminar dan konferensi, serta latihan bersama.. 

Kemudian di pasal 3 kedua negara juga menyepakati untuk melakukan 

kerjasama di bidang pengawasan perbatasan, pertukaran informasi, 

peningkatan kapasitas, deradikalisasi dan kontra radikalisasi, rezim hukum 

dalam hal penanggulangan terorisme, internet/cyber terorisme, latihan 

gabungan aparat penegak hukum, dan bidang terorisme lainnya yang dapat 

disetujui kedua pihak di masa depan (Kemenlu, 2014). 

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 September 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 melalui kesepakatan 

“Joint Declaration by President of the Republic of Indonesia and President of 

the Republic of the Philippines on Cooperation to Ensure Maritime Security in 

Sulu Sea” (Kemenlu, 2016). Kerjasama ini berfokus pada keamanan maritim di 

wilayah perbatasan antara kedua negara serta juga mencakup kerangka 

kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait keamanan 

maritim. 

Selanjutnya pada tanggal 22 Juni tahun 2017, dilakukan pembaruan nota 

kesepahaman kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina melalui kerjasama 

Kepolisan Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Filipina. Nota 

kesepahaman ini merupakan pembaruan dari nota kesepahaman yang 

sebelumnya disepakati pada 8 Maret 2011. Di dalam pasal 4 nota 

kesepahamannya, kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak meliputi dua 

lingkup kerjasama, yaitu pertama : pencegahan dan memerangi kejahatan 

transnasional yang terkait dengan : perdagangan obat-obatan terlarang; 

terorisme; penyelundupan senjata api; perdagangan manusia; pencurian ikan, 
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penipuan di perairan maritim, perampokan bersenjata di laut, perompakan di 

laut, ekspedisi ilegal, dan kejahatan lain di laut; kejahatan siber; pencucian 

uang; kejahatan ekonomi internasional dan pelanggaran perbankan; pemalsuan 

dokumen perjalanan; kejahatan satwa liar dan perambahan hutan; serta 

kejahatan lain yang disepakati bersama oleh para pihak. 

Lingkup kerjasama kedua meliputi : pengembangan  kapasitas, yang dilakukan 

melalui program pendidikan dan pelatihan serta studi banding  (Kemenlu, 

2017). 

Kemudian, pada tanggal 10 Agustus 2017 Indonesia dan Filipina melalui 

BNPT dan ATC memperbarui nota kesepahaman kerangka kerja untuk 

mengatasi gangguan keamanan. Tujuan kesepakatan tersebut adalah untuk 

meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme dengan para aparat 

keamanan, pertahanan, intelijen dan badan-badan penegak hukum yang ada di 

kedua negara. Nota kesepahaman ini membentuk kerangka kerja untuk 

mencegah, menekan, memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas 

negara antara Indonesia dan Filipina (Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme, 2017). 

Dari berbagai nota kesepahaman yang sudah dilakukan dari tahun 2014 

hingga tahun 2017, masih dapat dilihat bahwa bentuk kerjasama yang 

dilakukan tidak banyak mengalami perubahan sejak awal kedua negara 

melakukan kerjasama keamanan. Kebanyakan kerjasama dilakukan dalam 

bentuk peningkatan kapasitas personil serta informasi intelijen atau dalam kata 

lain, peningkatan pertahanan. Bentuk kerjasama counter terrorism seperti ini 

jelas tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer seperti pada kebijakan 

counter  terrorism Amerika Serikat, War on Terror yang bertujuan 

memusnahkan kelompok-kelompok teroris. Kerjasama yang dilakukan oleh 

Indonesia dan Filipina merupakan langkah deterensi dan bukan langkah 

eradikasi. Hal ini sejalan dengan teori deterrence yang sudah penulis jabarkan 

di bab II. Langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dan Filipina dalam 

memerangi terorisme melalui kerjasama yang dilakukan oleh keduanya adalah 

langkah-langkah pencegahan dengan cara menggertak atau mengancam 
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terorisme dengan cara meningkatkan kapasitas serta kemampuan pertahanan 

mereka. 

Langkah tersebut sesuai dengan fungsi deterrence yang merupakan taktik 

mengancam musuh dengan menunjukkan kekuatan militer, tanpa benar-benar 

menggunakan kekuatan tersebut. Jadi, alih-alih melakukan penyergapan secara 

langsung terhadap kelompok-kelompok teroris, model counter terrorism yang 

dilakukan oleh Indonesia dan Filipina adalah berupa gertakan. Karena yang 

dilakukan oleh Indonesia dan Filipina bukanlah merupakan pemusnahan tetapi 

pencegahan atau penanggulangan. Merujuk kembali pada pembahasan teori 

deterrence di bab II, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Paul K. Davis dan 

Brian Michael Jenkins yang menyatakan bahwa “deterrence and eradication 

do not fit together easily” (Davis & Jenkins, 2002 : 5 B). Pemusnahan atau 

eradikasi terorisme secara praktis merupakan hal yang hampir tidak mungkin 

untuk diwujudkan karena terorisme sendiri merupakan permasalahan yang 

dinamis. 

Memang, sebagai negara dengan pemerintahan yang berdaulat, baik 

Indonesia dan Filipina tentunya mengharapkan suatu saat terorisme benar-

benar dapat dituntaskan hingga ke akarnya. Tetapi untuk saat ini, belum ada 

satu pun entitas di dunia yang sanggup melakukan eradikasi total terhadap 

terorisme, bahkan Amerika Serikat dengan kebijakan War on Terror sekali 

pun. Oleh karena itu, strategi deterensi dengan cara melakukan bentuk 

Kerjasama peningkatan kapasitas personil, pertukaran informasi intelijen, 

penjagaan serta patroli di wilayah perbatasan merupakan langkah yang paling 

mudah dan paling tidak, secara praktis memungkinkan untuk mencegah 

perkembangan dan aktivitas terorisme. Meskipun serangan-serangan teroris di 

kedua negara tidak semuanya dapat dihalangi dan beberapa serangan terjadi, 

setidaknya kedua negara memiliki kesadaran untuk meningkatkan kemampuan 

serta kapasitas  yang mereka miliki dan terus memperbarui nota kesepahaman 

kerjasama counter terrorism. 
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4.4.3 Faktualisasi Hasil Kerjasama Counter Terrorism Indonesia – Filipina 

Tahun 2014 – 2017 

Seperti yang dibahas pada sub-bab sebelumnya, salah satu tujuan 

kerjasama yang dilaukan oleh Indonesia dan Filipina adalah peningkatan 

kapasitas personil. Sebagai salah pelaksana kerjasama Counter Terrorism 

Indonesia dan Filipina Tahun 2014 hingga 2017, pada tahun 2015 hingga 2017 

terdapat momentum di mana BNPT serta Kepolisian Negara Reublik Indonesia 

menujukkan peningkatan kapasitasnya. Pada tahun 2015 melalui kolaborasi 

yang dilakukannya dengan Kominfo, kedua badan tersebut melakukan 

pemblokiran situs-situs radikalisme dan terorisme (Kominfo, 2015). Kemudian 

pada tahun 2016, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan 

penyitaan terhadap buku-buku yang mengandung unsur terorisme, seperti yang 

dilakukan oleh Tim Densus 88 pada 21 Desember 2016 di Batam, Kepulauan 

Riau di mana mereka menyita menyita buku tulis dan buku panduan tentang 

teroris serta stiker tentang teroris (Republika, 2016). Kemudian pada saat 

menjelang perayaan natal 2017, Tim anti teror Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Densus 88 menangkap 12 orang terduga teroris di wilayah Sumatera 

Selatan pada 10 Desember 2017. Sehari sebelumnya, Densus 88 juga 

menangkap 3 orang terduga teroris di Jawa Timur yang merupakan bagian dari 

jaringan IS. Kapolri Jenderal, Tito Karnavian menyatakan tindakan 

penangkapan tersebut merupakan aksi pencegahan yang bersifat preemptive 

strike (Sohuturon, 2017). Pemblokiran situs-situs internet, penyitaan benda-

benda yang mengandung unsur terorisme, serta penangkapan orang-orang 

terduga teroris tersebut dapat dilihat sebagai salah satu bentuk deterrence 

karena cara tersebut tidak dilakukan dengan kekerasan. 

Sementara itu, peningkatan kapasitas personil Filipina dapat dilihat dari 

berhasilnya aksi penangkapan kelompok yang menjual amunisi ke kelompok 

teroris. Pada 27 September 2016, Kepolisian Nasional Filipina menangkap 

kelompok yang menjual senjata kepada kelompok Abu Sayyaf. Kelompok 

tersebut dikepalai oleh seorang pebisnis yang bernama Unding Isa Kenneth. 

Direktur Jenderal Kepolisian Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa menjelaskan 
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bahwa Isa menjual senjata ke Abu Sayyaf, tuan tanah dan kelompok-kelompok 

lain yang terkonsentrasi Mindanao sejak tahun 2012. Dari penangkapan 

tersebut, polisi menyita  granat M203, senapan M14, M16 dan amunisi lainnya 

(San Diego Union Tribune, 2016). Senjata-senjata tersebut tentunya 

diperjualbelikan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan rencana penyerangan 

Abu Sayyaf. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka beberapa langkah 

deterrence yang dilakukan oleh Filipina adalah penangkapan terhadap pihak-

pihak penjual atau penyedia senjata kepada kelompok teroris. Penangkapan 

penyedia senjata untuk kelompok teroris juga merupakan langkah deterrence. 

Dengan ditangkapnya penyedia senjata, maka kelompok teroris akan sulit 

untuk melakukan penyerangan jika amunisi yang mereka punya tidak 

mencukupi. 


