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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pengaruh 

kerjasama  counter terrorism antara Indonesia dan Filipina tahun 2014 – 2017 

terhadap ancaman terorisme di kedua negara, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

kerjasama keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina pada periode 

tersebut berpengaruh terhadap intensitas ancaman terorisme di kedua negara. 

Terdapat empat faktor yang menjadi alasannya, yaitu : 

1. Terjadinya peningkatan kemampuan serta kapasitas aparat-aparat keamanan 

Indonesia dan Filipina dalam pencegahan serta penanggulangan ancaman 

terorisme di mana kedua negara telah banyak memiliki aksi pencegahan tanpa 

melibatkan aksi eradikasi. Hal ini juga membuktikan bahwa teori deterrence 

yang dikemukakan oleh Robert Jervis, Janice Gross Stein serta Mazarr relevan 

dengan penelitian ini. Indonesia dan Filipina melakukan Kerjasama keamanan 

dengan pendekatan deterrence, yaitu pencegahan tanpa melibatkan kekerasan. 

2. Fatalitas peristiwa terorisme pada periode 2014 – 2017 di Indonesia dan 

Filipina lebih sedikit dibandingkan pada era 2000-an. 

3. Terjadinya penurunan peringkat Global Terrorism Index Indonesia dan Filipina 

pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Intensitas serangan terorisme di kedua 

negara mengalami penurunan dilihat dari peringkat GTI serta jumlah serangan 

terorisme yang terjadi sepanjang tahun 2014 hingga 2017. Namun, Indonesia 

mengalami penurunan intensitas ancaman terorisme yang lebih drastis 

dibandingkan dengan Filipina. 

4. Adanya ketergantungan antara Indonesia dan Filipina dalam melaksanakan 

kerjasama keamanan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas kedua negara dalam 

memperbarui nota kesepahaman kerjasama, yang telah dimulai sejak tahun 

1993 hingga terakhir diperbarui pada tahun 2017 selama penelitian ini 

dilakukan. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait penelitian ini ditujukan 

kepada Indonesia dan Filipina sebagai aktor yang melaksanakan Kerjasama 

keamanan dalam menanggulangi terorisme dan kepada peneliti selanjutnya yang 

hendak melakukan penelitian dengan topik serupa. 

1. Untuk Indonesia dan Filipina, penulis menyarankan agar kedepannya dapat 

menambah strategi baru. Selama ini, kedua negara lebih banyak berfokus pada 

pengembangan kapasitas personil dan pertukaran informasi. Patroli keamanan 

di wilayah perbatasan juga baru-baru ini dilaksanakan sebagai strategi baru. 

Patroli perbatasan  ini semoga dapat dipertahankan dan bahkan lebih 

dikembangkan lagi agar penyebaran terorisme dapat dicegah dengan cara yang 

lebih komprehensif sehingga hasil kerjasamanya merata di kedua negara. 

Bentuk pendekatan kerjasama lainnya yang mungkin dapat dipertimbangkan 

kedua negara adalah dengan mencoba melakukan diskusi dengan kelompok-

kelompok yang dianggap sebagai prepertator seperti yang dilakukan oleh 

Filipina dan kelompok MNLF pada tahun 1993 di mana Indonesia berperan 

sebagai mediator. Pendekatan seperti ini tidak pernah dilakukan lagi pada era 

2010-an. Karena seperti yang dijelaskan oleh Thomas Greco bahwa mencegah 

serangan teroris sebelum hal tersebut terjadi adalah hal yang lebih baik 

dibandingan jika serangan sudah terlanjur terjadi. 

2. Kemudian untuk peneliti lain yang hendak melakukan atau bahkan 

melanjutkan penelitian dengan topik kerjasama keamanan antara Indonesia dan 

Filipina, khususnya dalam hal penanggulangan ancaman terorisme, penulis 

berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik 

lagi. 


