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BAB V 

INTENSITAS ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA DAN 

FILIPINA SEBAGAI PENGARUH KERJASAMA COUNTER 

TERRORISM YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2014 – 2017 

Bab ini membahas intensitas ancaman terorisme di Indonesia dan Filipina 

pada tahun 2014 hingga 2017 sebagai pengaruh dari kerjasama counter terrorism 

yang dilakukan oleh kedua negara yang sebelumnya telah dibahas pada bab IV, 

serta membahas hasil keseluruhan dari kerjasama yang dimaksud. 

5.1 Intensitas Ancaman Terorisme di Indonesia dan Filipina 

Dilihat Dari Rangkaian Peristiwa Terorisme Di Kedua Negara 

(2014 – 2017) 

Sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2017, Indonesia dan Filipina 

mengalami beberapa kali peristiwa terorisme. Untuk lebih jelasnya berikut penulis 

uraikan dalam bentuk Tabel. 

Tabel 1. Peristiwa terorisme di Indonesia Tahun 2014 – 2017 (tabel telah diolah). 

Tahun Tanggal Lokasi Jumlah korban 

tewas (fatalitas) 

Pelaku Sumber 

2014 7 

Oktober 

 

Desa 

Dewua, 

Poso. 

0 IS 

 

 

BBC Indonesia, 

2014 B. 

 

 

2015 Tidak ada peristiwa  

2016 14 

Januari 

Plaza 

Sarinah, 

Jakarta 

8 IS Muhamad, 2018 

(dalam berita 

Liputan6) B. 

2017 24 Mei Terminal 

bus 

Kampung 

Melayu, 

Jakarta 

3 IS Asril, 2017 

(dalam berita 

Kompas) B. 
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23 Juni Kota 

Medan 

1 IS Chan, 2017 

(dalam berita 

Straits Times) 

B. 

 

Tabel 2. Peristiwa terorisme di Filipina Tahun 2014 – 2017 (tabel telah diolah). 

Tahun Tanggal Lokasi Jumlah korban 

tewas (fatalitas) 

Pelaku Sumber 

2014 16 

September 

General 

Santos 

Tidak ada 

korban tewas 

BIFF Fonbuena, 2014 

(dalam berita 

Rappler) B. 

9 

Desember 

Mindana

o 

10 BIFF Reuters, 2014 

B. 

2015 1 Oktober Basilan 4 Tidak 

diketahui 

New York 

Times, 2015 B. 

24 

Desember 

Basilan 7 BIFF Australian 

Broadcasting 

Corporation, 

2015 B. 

2016 14 Juli Sulu 3 ASG Ressa, 2016 

(dalam berita 

Rappler) B. 

2 

September 

Davao 

City 

14 Tidak 

diketahui 

De Jesus, 2016 

(dalam berita 

Inquirer) B. 

2017 23 Mei Marawi 7 Maute 

Group 

ABS-CBN 

News, 2017 B. 

30 Juli Basilan 7 ASG CNN 

Philippines, 

2017 B. 

21 

Agustus 

Maluso 9 ASG Garcias, 2017 

(dalam berita 

Sunstar 

Philippines) B. 

29 

Agustus 

Sulu 7 ASG Ramos, 2017 

(dalam berita 

Anadolu 

Agency) B. 
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Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, Indonesia dan Filipina memiliki 

perbedaan dalam hal jumlah kasus terorisme dan juga fatalitas dari tahun 2014 

hingga tahun 2017. Di Indonesia, hanya terjadi 4 kasus sedangkan di Filipina 

terdapat  10 kasus. Jumlah korban tewas akibat peristiwa terorisme pada periode 

tersebut di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Filipina. Dari data 

tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia cenderung mengami penurunan 

intensitas serangan terorisme yang lebih signifikan daripada Filipina.  

5.2 Intensitas Ancaman Terorisme di Indonesia dan Filipina 

Dilihat Dari Peringkat Global Terrorism Index (2014 – 2017) 

Global Terorrism Index atau GTI merupakan hasil penelitian Institute for 

Economics and Peace (IEP). IEP mengambil basis datanya dari Global Terrorism 

Database (GTD) yang disusun oleh National Consortorium for the Study of 

Terrorism and Responses to Terrorism (START), bagian dari Department of 

Homeland Security Centre of Excellence yang diatasi oleh University of 

Maryland. GTI diukur dari jumlah fatalitas dan jumlah serangan terorisme yang 

terjadi di negara-negara berasangkutan. (Institute for Economics and Peace, 2017 

: 2).  Peringkat GTI Indonesia dan Filipina selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3. 

Tabel 3. Peringkat Global Terrorism Index Indonesia dan Filipina (2014 – 2017) 

(tabel telah diolah). 

Tahun Negara Peringkat Global 

Terrorism Index 

Sumber 

2014 

 

Indonesia 31 Institute for Economics 

and Peace, 2014 : 8. 

Filipina 9 

2015 Indonesia 33 Institute for Economics 

and Peace, 2015 : 10. 
Filipina 11 

 

2016 Indonesia 38 Institute for Economics 

and Peace, 2016 : 10. – 

11. Filipina 

 

12 
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2017 Indonesia 42 Institute for Economics 

and Peace, 2017 : 10 – 

11. Filipina 12 

 

Berdasarkan uraian pada Tabel 5, peringkat Indonesia di Global Terrorism 

Index lebih menurun daripada peringkat Filipina yang hanya menurun sedikit dan 

pada tahun 2016 dan 2017 bahkan tetap berada di peringkat 12. Dari sini dapat 

dilihat bahwa Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan peringkat yang cukup 

mencolok di mana peringkat Indonesia setiap tahunnya mengalami penuruan yang 

lebih signifikan daripada Filipina. Mesipun demikian, hal tersebut tidak berarti 

bahwa Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tidak berdampak sama sekali 

pada intensitas terorisme di Filipina. Setidaknya, Filipina tetap mengalami 

penurunan peringkat dari tahun 2014 hingga 2016. Kemudian peringkat Filipina 

pada tahun 2017 pula tidak meningkat lebih tinggi dibanding tahun 2016. 

5.3 Analisis Intensitas Ancaman Terorisme di Indonesia dan 

Filipina Dilihat Dari Rangkaian Peristiwa Terorisme dan 

Peringkat Global Terrorism Index (2014 – 2017) 

Data yang telah disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan bahwa 

kedua negara memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal intensitas 

peristiwa terorisme. Indonesia lebih sedikit mengalami peristiwa terorisme 

daripada Filipina. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan yang 

mencolok tersebut adalah fakta bahwa Filipina memiliki jauh lebih banyak 

kelompok-kelompok teroris yang aktif dalam melancarkan serangan dibandingkan 

dengan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, data 

yang sajikan pada Tabel 5 menunjukkan setidaknya kedua negara sama-sama 

mengalami penurunan peringkat GTI.  Hal tersebut tentunya didukung oleh 

berbagai faktor dan salah satu yang terutama adalah kerjasama yang dilakukan 

oleh kedua negara. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan sebagian besar 

adalah pengembangan kapasitas personil, pertukaran informasi, dan pelatihan 

bersama antara aparat keamanan kedua negara. Seperti yang sudah dibahas di sub-
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bab sebelumnya bahwa bentuk kerjasama yang demikian merupakan upaya 

deterensi dan bukan upaya eradikasi sehingga selama periode 2014 hingga 2017 

masih terjadi beberapa serangan, tetapi fatalitas akibat serangan tersebut tidak 

terlalu parah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban yang tidak begitu banyak 

dibandingkan serangan-serangan yang terjadi pada tahun 2000-an yang dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.(1) 

Intensitas ancaman dan serangan teroris yang sudah tidak separah tahun 

2000-an menandakan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina pada 

tahun 2014 hingga tahun 2017 cukup berhasil dalam menekan terorisme meskipun 

upaya yang dilakukan bukan melumpuhkan langsung kelompok-kelompok teroris, 

melainkan peningkatan kapasitas personil dan pertukaran informasi intelijen 

sehingga dalam beberapa kasus, aparat keamanan baik di Indonesia dan Filipina 

lebih siap dalam mencegah maupun menangani ancaman serta serangan dari 

kelompok teroris. Dalam teori deterrence yang dikemukakan oleh Davis & 

Jenkins (2002), dijelaskan bahwa deterensi dapat terwujud ketika negara dapat 

mencegah atau bahkan menghentikan ancaman dari lawan tanpa menggunakan 

kekuatan militer karena pada dasarnya deterensi dan eradikasi merupakan hal 

yang rumit untuk digabungkan. Hal ini juga didukung oleh argumen Mazarr (2018 

: 2B) yang menyatakan bahwa deterrence adalah praktik mengintimidasi atau 

mencegah suatu aktor dalam dunia politik, agar tidak melakukan tindakan yang 

tidak diinginkan. Dalam kasus ini, Indonesia dan Filipina sama sekali tidak 

melakukan serangan dengan penggunaan kekuatan militer atau dalam kata lain, 

berperang langsung dengan kelompok-kelompok teroris. Di dalam nota-nota 

kesepahaman yang telah disepakati kedua negara juga tidak ada sama sekali 

kesepakatan yang menyatakan keduanya hendak memerangi musuh dengan 

kekuatan militer. 

                                                      
1 Lihat Tabel 1 pada halaman 34 dan Tabel 2 pada halaman 36. 
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5.4 Analisis Hasil Kerjasama Counter Terrorism Indonesia – 

Filipina (2014 – 2017) 

Berbicara mengenai hasil kerjasama counter terrorism yang dilakukan oleh 

Indonesia dan Filipina sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, tentunya ada 

beberapa hal perlu diperhatikan. Saat berbicara mengenai hasil, berarti penulis 

mencoba melihat sejauh mana kerjasama yang dilaksanakan tersebut berpengaruh 

terhadap intensitas ancaman terorisme yang menjadi perhatian di kedua negara. 

Pada periode tahun 2014 hingga 2017 tersebut, terdapat empat momentum 

kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina. Pertama pada 

23 Mei 2014 melalui nota kesepahaman antara BNPT dan ATC;  kedua pada 9 

September 2016 melalui 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; ketiga pada 22 Juni 2017 melalui 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Republik 

Filipina; dan yang keempat pada 10 Agustus 2017  kembali lagi melalui BNPT 

dan ATC. 

Melalui serangkaian kerjasama tersebut, Indonesia dan Filipina bertekad 

untuk mengurangi intensitas serangan serta ancaman terorisme di kedua negara. 

Kebanyakan kerjasama yang dilakukan pada periode ini sebenarnya merupakan 

pembaruan dari serangkaian kerjasama yang sudah ada. Jadi yang dilakukan 

adalah peningkatan kerjasama serta perpanjangan nota kesepahaman dan bukan 

merupakan bentuk kerjasama baru. Perpanjangan nota kesepahaman kerjasama 

menandakan adanya ketergantungan antara kedua negara untuk mencegah serta 

mengatasi isu-isu keamanan, termasuk ancaman terorisme. Apalagi di kedua 

negara terdapat beberapa kelompok teroris yang memiliki cita-cita untuk 

mendirikan kekhalifaan Islam skala regional, seperti Jemaah Islamiyah. Dalam 

melihat pengaruh kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dari 

tahun 2014 hingga 2017 terhadap intensitas ancaman terorisme di kedua negara, 

teradapat tiga hal yang menjadi patokan penulis, yaitu : 

Pertama, Indonesia memiliki respons deterrence yang melibatkan aksi 

aparat kepolisian dengan cara menangkap orang-orang terduga teroris, penjual 
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senjata ilegal, serta menyita buku-buku yang mengandung unsur terorisme. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kerjasama counter terrorism yang dilakukan 

oleh Indonesia dan Filipina dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan BNPT melalui peningkatan kapasitas personil serta pertukaran informasi 

intelijen. Aksi-aksi pencegahan yang dilakukan oleh polisi Indonesia tersebut 

dapat dilihat sebagai peningkatan kapasitas yang terjadi pada mereka serta 

kebijakan BNPT yang berkolaborasi dengan Kominfo untuk memblokir situs-situs 

internet yang mengandung unsur terorisme dapat dilihat sebagai peningkatan 

kemampuan informasi intelijen. Sementara untuk Filipina, peningkatan kapasitas 

personel dapat dlihat dari keberhasilan Kepolisian Nasional Filipina dalam 

menangkap pelaku penjualan senjata ilegal kepada kelompok teroris pada tahun 

2016. 

Kedua, penulis melihat intensitas terorisme yang terjadi selama periode 

melalui peringkat Global Terrorism Index (GTI) dan juga jumlah kasus terorisme 

di kedua Negara yang dissajikan dalam Tabel 3. Indonesia sepanjang tahun 2014 

hingga tahun 2017 mengalami penurunan peringkat GTI yang signifikan 

sedangkan Filipina mengalami penurunan juga tetapi tidak terlalu signifikan 

bahkan pada tahun 2016 dan 2017 peringkatnya stagnan. Tetapi walaupun 

demikian, Filipina tidak mengalami kenaikan peringkat GTI pada periode 

tersebut. Pada GTI, penurunan peringkat berarti intensitas terorisme mengalami 

penurunan sedangkan jika peringkatnya naik, intensitas terorisme dapat dikatakan 

meningkat. Hal ini juga dapat terkonfirmasi melalui Tabel 3 dan Tabel 4 di mana 

kasus terorisme di Indonesia hanya terdapat empat kasus sedangkan di Filipina 

terdapat sepuluh kasus sepanjang tahun 2014 hingga 2017 dan fatalitas yang 

dialami oleh kedua negara tidak separah seperti pada tahun 2000-an. 

Ketiga, dalam melihat pengaruh kerjasama counter terrorism antara 

Indonesia dan Filipina, penulis melihat dari ketergantungan kedua negara dalam 

melaksanakan kerjasama tersebut. Dari sejarahnya, kedua negara telah beberapa 

kali memperbarui nota kesepahaman kerjasama keamanan hingga terakhir 

diperbarui pada tahun 2017, dan kemungkinan masih akan dilanjutkan lagi dalam 

waktu beberapa tahun ke depan. Hal tersebut menunjukkan adanya 
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ketergantungan yang tinggi antara Indonesia dan Filipina dalam melakukan 

hubungan bilateral kerjasama keamanan. Adanya ketergantungan tersebut 

menandakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara berhasil 

mempertemukan preferensi atau keinginan kedua negara dalam mengatasi 

ancaman terorisme melalui perpanjangan nota kesepahaman dan hal ini senada 

dengan konsep kerjasama internasional yang sebelumnya telah dijelaskan di bab 

II. 


