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Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Masalah Keamanan Perbatasan di 
Sulawesi Utara dari Ancaman Terorisme di Marawi, Filipina 
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ABSTRAK 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam 
menghadapi masalah keamanan terkait ancaman terorisme. Penulis memfokuskan 
pembahasan pada strategi pemerintah Indonesia dalam menjamin stabilitas keamanan 
nasional, yang berlokasi di perbatasan Indonesia-Filipina, tepatnya di Sulawesi Utara. Hal ini 
dilakukan akibat adanya ancaman terorisme ISIS yang berkembang di Marawi, Filipina 
Selatan. Penulis menemukan ada tiga tingkatan strategi yang digunakan pemerintah 
Indonesia. Pertama, strategi di tingkat lokal dengan mengoptimalisasikan peran dan bantuan 
masyarakat setempat (nelayan). Kedua, strategi di tingkat nasional dengan menggunakan 
kekuatan militer (TNI dan Kepolisian). Ketiga, strategi di tingkat sistemik, menguatkan 
diplomasi dengan Filipina di bidang militer, serta melakukan koordinasi dengan negara-
negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Selandia Baru, hingga Australia. 
Penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan. Pada akhir 
pembahasan, penulis akan menyimpulkan beberapa poin penting. 

Keywords: Perbatasan, Terorisme, Keamanan Nasional, Keamanan Kawasan, Diplomasi 

 

 

Pendahuluan  

Serangan teror ke gedung World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 

nampaknya tidak akan bisa dilepaskan dari setiap pembahasan mengenai isu terorisme 

internasional. Sebelum peristiwa 9/11, isu terorisme hanya dipandang sebagai isu kejahatan 

intra negara dan jauh dari keterlibatan sentimen agama. Namun setelah peristiwa tersebut, 

dunia internasional disadarkan bahwa terorisme telah berubah menjadi kejahatan luar biasa 

yang bersifat transnasional dan dapat dipicu oleh motif keagamaan dan ideologi pelakunya. 

Amerika Serikat merespon serangan 9/11 dengan invasi ke Afghanistan dan Irak yang 

mereka anggap sebagai basis gerakan teroris Al-Qaeda (pelaku teror WTC). Invasi ini seakan 

menjadi genderang tanda dimulainya perang global melawan terorisme (Global War against 



 

 

 

Terorism) yang dikampanyekan oleh AS. Situasi kawasan Timur Tengah yang belum 

sepenuhnya mereda pasca serangan AS, kembali bergejolak setelah munculnya gelombang 

Arab Spring yang dimulai sejak Desember 2010. Rangkaian pemberontakan ini berawal dari 

Tunisia di Afrika Utara kemudian menjalar ke negara-negara lain seperti Libya, Aljazair, 

Yordania, Mesir, Yaman dan Suriah di Timur Tengah. Kekacauan yang ditimbulkan oleh 

Arab Spring diyakini sebagai lahan subur bagi tumbuhnya organisasi-organisasi teroris di 

kawasan ini. Sejak Arab Spring mulai bergulir di tahun 2011 sampai saat ini setidaknya ada 

11 keompok baru yang dikategorikan sebagai gerakan teroris oleh pemerintah AS.54 

Dari sekian banyak kelompok teroris baru yang muncul, nama ISIS (Islamic State of Iraq 

and Syria) menjadi kelompok terbesar yang berhasil menyita perhatian dunia. Embrio ISIS 

berasal dari kelompok Al-Qaeda di Irak (AQI) pimpinan Abu Mush’ab az-Zarqawi. 

Organisasi ini memang awalnya lahir di Irak dengan nama Islamic State of Iraq (ISI), namun 

perkembangannya begitu pesat dan berhasil melebarkan sayap ke Suriah dan merubah nama 

menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Tidak berhenti sampai di situ, ISIS terus 

tumbuh dan berekspansi ke luar Irak dan Suriah. Mereka mengaku bertanggung jawab atas 

serangkaian serangan teror di AS dan Eropa. Selain itu, mereka juga mulai merekrut anggota-

anggota baru dari seluruh dunia. Akhirnya pada bulan Juni 2014, dibawah pimpinan Abu 

Bakar al-Baghdadi, mereka mendeklarasikan kekhalifhan ISIS dan kembali merubah nama 

menjadi Islamic State (IS) guna menunjukkan jangkauan kegiatan serta target mereka yang 

tidak terbatas di beberapa negara saja.55 

Fenomena munculnya ISIS ini memperoleh respon yang beragam dari berbagai negara dan 

lembaga di dunia. Setelah deklarasi ISIS, beberapa negara langsung menyatakan bahwa ISIS 

adalah sebuah kelompok teroris, bukan sebuah negara seperti yang mereka deklarasikan. Dua 

negara yang menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris pasca kelompok ini dideklarasikan 

yaitu: Inggris (20 Juni 2014), Australia (11 Juli 2014) dan Indonesia (1 Agustus 2014). 

Sementara itu beberapa negara menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris, ketika organisasi 

tersebut belum memakai nama ISIS yaitu : Amerika Serikat (17 Desember 2004) dan Kanada 

(20 Agustus 2012). Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menyatakan ISIS 

                                                           
54 S. Attkisson, ‘How Arab Spring Opened the Door to Terrorism’s Ugly March,’(daring), 12 Maret, 2015, 

http://dailysignal.com/2015/03/12/arab-spring-opened-door-terrorisms-ugly-march/ , diakses 15 September 
2017. 

55 Douglas C. Lovelace, Jr., Terrorism: Commentary on Security Documents VOL. 143 The Evolution Of The 
Islamic State, Oxford University Press, 2016, p. 18. 



 

 

 

sebagai organisasi teroris pada 18 Oktober 2004 ketika masih tergabung dalam kelompok Al-

Qaida Irak. 56 

Negara-negara tersebut merasa perlu mengambil sikap mengenai keberadaan ISIS karena 

ancaman masuknya ISIS ke wilayah mereka semakin nyata dirasakan. Semakin terdesaknya 

ISIS di Irak dan Suriah memaksa mereka keluar dan memindahkan panggung mereka di luar 

dua negara tersebut. Asia Timur dan Tenggara menjadi kawasan yang diprediksi akan 

menjadi sasaran aktivitas ISIS berikutnya. Salah satu negara di Asia Tenggara yang telah 

dimasuki ISIS adalah Filipina. Pada tanggal 26 Mei 2014, satu bulan sebelum deklarasi 

kekhalifahan ISIS di Timur Tengah, Filipina dihebohkan dengan tersebarnya video yang 

menayangkan sekelompok militan yang menyatakan diri berbaiat dan setia kepada ISIS 

pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Video tersebut terbukti bukan sekedar isapan jempol 

belaka. Setelah ISIS mendeklarasikan kekhalifahan di Irak, serangkaian peristiwa yang 

berkaitan dengan ISIS juga terjadi di Filipina, diantaranya:57 

x 2 Juli 2014: Sekelompok tahanan teroris di penjara Fiilipina menyebarkan video yang 

berisikan sumpah setia mereka kepada Al-Baghdadi. Salah satunya merupakan 

tahanan kasus terorisme asal Indonesia bernama Saifullah Ibrahim. Ia ditahan karena 

perannya sebagai penghubung antara Suriah, Indonesia, dan militan pro-ISIS di 

Mindanao. 

x 24 Juli 2014: Isnilon Hapilon (pemimpin kelompok Abu Sayaf) menyatakan diri 

berafiliasi dengan ISIS. 

x Agustus 2014: Sejumlah kelompok lain turut menyatakan diri berafiliasi dengan ISIS, 

diantaranya: Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro yang berbasis di Maguindanao; 

Ansar al-Khilafah Filipina (AKP) yang berbasis di Sarangani; Ghuraba (pendahulu 

kelompok Maute) yang berbasis di Lanao del Sur; dan Junud al-Khilafah.  

x 8 Desember 2015: Sebuah posting Telegram menunjuk Abu Anas al-Muhajir sebagai 

"amir Imaratu al-Mashriqi Khilafah ash-Sharqiyyah" atau komandan Wilayah 

Kekhalifahan Timur, dan mengatakan bahwa kepemimpinannya telah disahkan oleh 

Dewan Syura ISIS. 

x Pada akhir tahun 2015, empat kelompok pro-ISIS, tidak termasuk kelompok Maute, 

membuat video yang menyatakan persatuan mereka di bawah Isnilon Hapilon sebagai 

pemimpin. Abu Anas muncul dalam video tersebut sebagai pemimpin "Batalyon 
                                                           
56 Yan Mulyana, Akim, & Deasy Silvya Sari,  ‘Power Negara Islam Irak Dan Suriah (Islamic State Of Irak And 

Suriah, ISIS),’ Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI, no. 1, Juni 2016. 
57 ‘Marawi, The “East Asia Wilayah” and Indonesia,’ Institute for Policy Analysis of Conflict Report, no. 38, 

Juli 2017, p. 3.  
 



 

 

 

Ansar al-Shariah", namun dia terbunuh segera setelah itu pada tanggal 16 Desember 

2015 dalam bentrokan dengan militer di Basilan. Video tersebut diposkan di Youtube 

pada tanggal 4 Januari 2016. Pada titik ini koalisi mulai menyebut dirinya sebagai 

"Negara Islam - Wilayah Timur" atau "Daulah Islamiyah Wilayatul Mashriq". 

x April 2016: kelompok Maute mulai menyebut diri mereka sebagai ISIS-Lanao dan 

memposting video mereka sendiri pada tanggal 20 April 2016 dengan bersumpah 

setia kepada al-Baghdadi. 

Serangkaian aksi tersebut berujung dengan perang antara pemerintah Filipina dengan 

militan pro-ISIS di wilayah Marawi, Filipina Selatan. Perang ini bermula ketika Presiden 

Filipina Rodrigo Duterte memulai kunjungan kenegaraan ke Rusia. Pada saat yang 

bersamaan, di tanggal 23 Mei 2017, sebuah kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS 

mengepung  Marawi, sebuah kota dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Filipina. 

Pada awalnya, pasukan keamanan Filipina meremehkan situasi tersebut, dengan mengklaim 

bahwa pemerintah daerah masih memegang kendali penuh atas kota yang dikepung tersebut. 

Namun, dalam sehari, militan yang dipimpin oleh Grup Maute, yang juga dikenal sebagai 

ISIS-Lanao, mengamuk di seluruh kota, menaikkan bendera IS di daerah-daerah kunci, dan 

menyandera warga sipil, termasuk uskup Katolik Teresito Suganob. Dengan adanya kejadian 

ini, Presiden Duterte segera menyudahi kunjungannnya di Rusia untuk kembali ke Filipina 

dan mengumumkan status darurat militer di Marawi pada tanggal 24 Mei 2017. Status ini 

memaksa pemerintah Filipina mengerahkan pasukan bersenjatanya untuk merebut kembali 

wilayah yang dikuasai militan pro-ISIS, perang pun tak dapat terhindarkan. Lebih dari 

400.000 penduduk Marawi diungsikan ke kamp penampungan.58 

Perkembangan ISIS yang luar biasa pesat di Filipina, memunculkan kekhawatiran bagi 

negara-negara lain di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Indonesia sebagai 

negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia dan berbatasan wilayah langsung 

dengan Filipina, sangat rentan terhadap setiap ancaman terorisme yang mengatasnamakan 

agama. Hal ini tidak lain dikarenakan semangat jihad yang telah lama melekat pada umat 

muslim Indonesia. Gerakan jihad di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial dengan nama 

Darul Islam Indonesia. Gerakan ini  berjuang untuk melawan penjajahan Belanda yang 

berkuasa pada saat itu. Pasca kemerdekaan, dalam dekade 1980-an, sejumlah militan jihad 

dari Indonesia dan Malaysia melakukan perjalanan jauh ke Afghanistan untuk ikut bertempur 

                                                           
58 R. Javad Heydarian, ‘Crisis in Mindanao: Duterte and the Islamic State’s Pivot to Asia,’  Al Jazeera Centre 

for Studies, 6 Agustus 2017. 



 

 

 

melawan Rusia.59 Di era milenium, Indonesia kembali dihebohkan dengan serangkaian 

peristiwa teror yang dipicu oleh semangat keagamaan. Dimulai dari peristiwa bom Bali pada 

tahun 2002, lalu disusul dengan pemboman Hotel J.W. Marriot di tahun 2003, pemboman 

Kedutaan Australia di tahun 2004, dan pemboman Hotel Ritz Carlton di tahun 2009.60  

Pasca munculnya ISIS, semangat jihad dari militan jihad di Indonesia ditunjukkan dengan 

ditemukannya sejumlah warga negara Indonesia yang bergabung dan berjuang dengan ISIS di 

Irak dan Suriah. Selain itu muncul pula sejumlah kelompok militan yang mengaku pro-ISIS 

di Indonesia dan Malaysia. Setidaknya ada 7 kelompok yang menyatakan diri mereka sebagai 

kelompok pro-ISIS, yaitu Jamaah Anshorut Tauhid, Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah 

Tauhid wal Jihad, Ring Banten, Gema Salam, Mujahidin Indonesia Barat, dan FAKSI.61  

 

Memahami Isu Terorisme Sebagai Ancaman Dalam Konteks Keamanan Nasional: 

Sebuah Tinjauan Teoritis 

1. Konsep Keamanan Nasional 

Keamanan merupakan produk dari sebuah sistem yang memiliki tujuan menjamin 

perlindungan negara, masyarakat, dan warga negara, di mana aktor-aktor dalam sistem 

tersebut akan berkontribusi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut.62 Konsep 

keamanan sendiri telah mengalami perluasan dalam empat bentuk seperti yang dijelaskan 

dalam buku International Security Volume III yang ditulis oleh Barry Buzan dan Lene 

Hansen. Pertama, konsep keamanan bergeser dari keamanan negara ke keamanan kelompok 

atau individu. Kedua, bergeser dari keamanan negara ke sistem internasional yaitu 

lingkungan fisik supranasional atau dari negara ke biosfer. Ketiga, konsep keamanan 

diperluas secara horisontal sehingga mencakup militer, politik, ekonomi, sosial, lingkungan 

dan keamanan manusia. Keempat, konsep keamanan kemudian menyebar ke semua arah dari 

negara-bangsa, institusi internasional, pemerintah regional atau lokal, non-governmental 

organizations (NGO), media, bencana alam, dan aspek pasar dalam kegiatan ekonomi. Hal 

ini memberikan implikasi terhadap pergeseran wajah ancaman keamanan di mana ancaman 

tidak hanya bersifat tradisional akibat invasi militer dari negara lain, tetapi juga mencakup 

                                                           
59 Joshua Spooner, ‘ISIS Expansion in Southeast Asia,’ Wilson Center,  Desember 2016, p. 4. 
60 Ali Muhammad, ‘Indonesia’s Way To Counter Terrorism 2002—2009: Lesson Learned,’ Journal of 

Government and Politics, Vol.5, no.2, Agustus 2014, p. 190. 
61 Joshua Spooner, p. 5 
62 Pierre Aepli, Bagian Pengantar. Dalam Aditya Batara G dan Beni Sukadis (Ed), Reformasi Manajemen 

Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi. Jakarta: DCAF & LESPERSSI, 2007, p. 1. 



 

 

 

ancaman non-tradisional seperti terorisme, separatisme, konflik etnis, bencana alam, human 

traficking dan bentuk lainnya.63 

Lippmann (1943) menjelaskan bahwa suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama 

bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting, 

dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, akan dapat keluar 

sebagai pemenang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wolfers (1952) yang menyimpulkan 

pernyataan Hans Morgenthau (1951) bahwa isu keamanan nasional sering didasarkan dan 

diidentikkan pada kepentingan nasional. Wolfers (1952) menjelaskan bahwa kebijakan 

keamanan nasional lebih bersifat normatif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan negara 

harus dalam rangka untuk menjadi baik dan bijaksana dengan cara-cara yang rasional untuk 

mencapai suatu tujuan yang dapat diterima atau sebaliknya. Dalam hal ini, masalah utama 

yang dihadapi setiap negara menurut Wolfers adalah membangun kekuatan untuk menangkal 

(to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Sementara Azar dan Moon (1988) 

memandang keamanan nasional dilihat sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari 

ancaman eksternal.64 

Pemaknaan terhadap keamanan nasional dapat dilihat dari kondisi maupun fungsi. Jika 

melihat keamanan nasional sebagai fungsi, maka keamanan nasional akan memproduksi dan 

menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, 

damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat 

manusia di samping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang 

terkandung di dalamnya ini bergantung pada tata nilai, persepsi dan kepentingan.65 

Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang masih diperdebatkan hingga sekarang. 

Secara definisi keamanan nasional adalah keadaan kemampuan yang terukur dimana sebuah 

negara mampu meyelesaikan segala bentuk ancaman multi-dimensional demi menjaga 

kesejahteraan rakyatnya dan keberlangsungan hidupnya sebagai negara-bangsa pada waktu 

tertentu, dengan menyeimbangkan semua instrument kebijakan negara melalui pemerintahan, 

                                                           
63 Hidayat Chusnul Chotimah, Membangun Pertahanan dan Keamanan Nasional dari Ancaman Cyber di 

Indonesia. Jurnal Diplomasi, Vol. 7 No. 4, Desember 2015, p. 107. 
64 Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional, Bab II Dasar Penyusunan Norma, available online on 

https://www.coursehero.com/file/13650001/310112-BAB-II-RUU-KAMNAS/  [Diakses pada 15 September 
2017] 

65 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan 
bagi Bangsa Indonesia. Jakarta, 2010, p. iv, available online on 
http://www.aiendro.info/buku/Buku%20Kamnas%20wantannas.pdf [Diakses pada 15 September 2017] 



 

 

 

yang bisa di indeks dengan perhitungan, secara empiris atau lainnya, dan dapat diperpanjang 

dalam keamanan global dengan berbagai variabelnya.66 

Seperti yang disebutkan dalam buku International Security Volume III karya Barry Buzan 

dan Lene Hansen, konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada state 

centered security kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup state 

centered security dan people centered security. Keamanan bukan hanya menjadi domain 

kepentingan negara tetapi juga domain kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, 

serta terkait dengan perkembangan internasional. Karenanya keamanan menjadi bersifat 

comprehensive, tidak bersifat tunggal tetapi majemuk sehingga pengelolaannya menjadi 

tanggung jawab kolektif. 

Sementara jika merespon kompleksitas dan interrelasi antar berbagai bentuk dan jenis 

ancaman, baik yang ancaman tradisional maupun nontradisional. Ancaman tradisional 

berubah dalam magnitude dan kualitasnya, sedangkan ancaman nontradisional semakin 

kompleks, antara lain dalam bentuk gerakan separatis, terorisme internasional, kejahatan 

etnis, kemiskinan kronis yang terus berlangsung, human trafficking, climate change, health 

pandemic, keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi ancaman tersebut 

memerlukan dimensi transnasional dan bergerak di luar pandangan atau konsep keamanan 

tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer saja. Oleh karena itu dibutuhkan 

konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk 

menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu.67 

Elemen-elemen keamanan nasional memiliki sifat saling ketergantungan satu sama lain. 

Perubahan di satu elemen menginduksi perubahan elemen lainnya. Elemen-elemen keamanan 

nasional terintegral satu sama lain dan membutuhkan peran pemerintah yang sangat baik 

guna mewujudkan keamanan nasional yang maksimal. Keamanan nasional terdiri dari 15 

elemen yaitu military security, economic security, resource security, border security, 

demographic security, disaster, energy, geostrategic, informational, food, health, ethnic, 

environmental, cyber dan genomic.68 Sementara faktor-faktor yang dianggap sebagai 

ancaman keamanan nasional namun bukan sebagai elemen yaitu governmental system, 

political stability, drug trafficking, arms trafficking, social security, violence, weapon of mass 
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destruction, literacy and education, spirituality, terrorism, homeland security or internal 

security, dan judicial security.69 

Untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional, ada beberapa strategi yang perlu 

dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut.70 

1. Threat-To-Target Analysis  

Selalu ada waktu sebelum ancaman mencapai target. Pemerintah bisa melakukan 

pencegahan dan persiapan sebelum ancaman memasuki target. Aksi atau tindakan yang bisa 

dilakukan dengan lamban, cepat atau konstan tergantung bagaimana ancaman mencapai 

target. Waktu untuk tindakan ini terbagi menjadi: Time to Target, Time to Desert, Time to 

Intervene, dan Time to respond. Parameter ini dapat berubah sesuai situasi target. Namun 

secepat mungkin target harus terdeteksi agar kerusakan yang diakibatkan dapat diminimalisir.  

2. Technique Pre-emption  

Teknik awal (pre-emption) ancaman tidak selalu menggunakan kekuatan militer yang 

kuat. Siapapun bisa melakukan hal ini dengan sistem pemerintahan yang baik dan manajemen 

yang terarah. Tekniknya cukup bervariasi. Data yang akurat dan informasi yang jelas menjadi 

sangat penting. Pre-emption bisa menjadi sia-sia jika ada kesalahan informasi, namun juga 

bisa menjadi tindakan yang paling efektif yang bisa dilakukan sebelum ancaman berubah 

menjadi elemen keamanan nasional. Kendala yang sering dihadapi ialah masalah 

ketidakmampuan pemerintahan atau planners dalam membuat masyarakat percaya ancaman 

itu memang ada dan perlu di antisipasi sebelum adanya kekacauan.  

3. Intelligence in Threat Perception and Analysis  

Ancaman harus dipastikan secara akurat. Keakuratan ancaman bisa di deteksi lewat 

informasi. Sistem intelegensi membuat rencana keamanan nasional menjadi efektif. 

Menyusun dan memproses informasi yang di dapatkan dari sumber dan selanjutnya 

mengidentifikasi momentum dan posisi ancaman lewat Threat Matric Cube (TMC)71. Setelah 

mengidentifikasi, maka kerahasiaan intelegensi menjadi penting, keterbukaan bisa 

menguntungkan namun untuk beberapa kasus saja.  

4. Threat Appreciation and Budgeting  

Perumusan anggaran menghadapi ancaman memiliki teknik yang bervariasi. Contohnya, 

ancaman untuk keamanan militer biasanya diambil sebagai celah kapabilitas militer antara 
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Negara dan potensial musuhnya. Pengukuran ancaman untuk elemen lainnya bergantung 

pada kekhasan mereka. Menyeimbangkan pengeluaran sesuai GDP menjadi sangat penting 

bagi penanganan keamanan nasional. Tujuannya untuk memaksimalkan keamanan nasional. 

Anggaran yang dikeluarkan sangat bergantung pada persepsi, komitmen, dan keakuratan 

pemerintah melihat ancaman keamanan nasional. 

 

 

 

2. Terorisme sebagai “Existential Threat” Bagi Keamanan Nasional 

Terorisme sebagai “Existential Threat” bagi keamanan nasional terorisme adalah sebuah 

konsep yang digunakan untuk melihat banyak perbedaan untuk banyak alasan yang berbeda-

beda. Kita seharusnya memahami terorisme bukan sebagai sebuah objek melainkan sebuah 

metode dalam keadaan yang berubah. Definisi dapat berubah berdasarkan isu-isu, motivasi, 

tujuan, dan target terorisme. Secara umum, terorisme diartikan sebagai taktik yang digunakan 

untuk tujuan politik meliputi penggunaan kekerasan yang sistemik yang mana secara 

langsung membuat kekacauan dan kondisi terror bagi target. Counter-terorisme adalah 

kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah, dan merespon tindakan 

terorisme. Keamanan nasional secara jelas adalah sebuah konsep yang memfokuskan pada 

hal yang jauh lebih besar daripada ancaman terorisme. Namun, counter-terrorisme 

merupakan wilayah spesifik keamanan nasional. Terorisme mewakili “existential threat” 

untuk keamanan nasional dan juga keamanan manusia. Ancaman terorisme bisa “internal” 

dan atau “eksternal”, bisa domestik atau internasional.72 

Sementara itu, upaya untuk merespon ancaman terorisme dapat dilakukan dengan 

membentuk kebijakan penangkal terorisme berdasarkan beberapa level analisis berikut.73 

1.  Individual Level of Analysis melalui pembangunan karakter individu dengan melibatkan 

individu dalam kebijakan nasional seperti kegiatan kepemudaan. 

2. State Level of Analysis melalui pembentukan BNPT, BIN 

3. Systemic Level of Analysis melalui kerjasama dengan negara lain 

4. Global Level of Analysis melalui kebijakan dari PBB 
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Diskusi dan Pembahasan 

1. Rekam jejak pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme  

Setelah diguncang oleh serangkaian serangan teror sejak tahun 2002, pemerintah 

Indonesia telah memasukkan terorisme ke dalam kategori kejahatan luar biasa yang 

membutuhkan penanganan khusus. Sejak saat itu pula Indonesia menggunakan berbagai 

pendekatan dalam memahami, mencegah, dan melawan terorisme. Langkah-langkah yang 

diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme dapat dikelompokkan menjadi 

empat jenis: 74 

1. Mencegah ideologi terorisme/kekerasan ialah melakukan penyesuaian terhadap sistem dan 

format pendidikan. Dilakukan dengan memperkuat ideologi Pancasila kepada generasi bangsa 

di lembaga pendidikan dan menanamkan rasa tenggang rasa serta toleransi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teror. Upaya yang telah dilakukan 

adalah memperkuat pengawasan dan kontrol wilayah perbatasan darat, laut, dan udara yang 

dilakukan oleh aparat TNI dengan menambah kualitas kemampuan pertahanan dan keamanan 

serta memperkuat peran instansi keimigrasian dan bea cukai dalam mengawasi lalu lintas 

manusia dan barang dan diiringi dengan meningkatkan kemampuan aparat polisi, TNI, dan 

intelejen serta sumber daya manusia (keahlian). 

3. Membatasi ruang gerak terorisme dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi. Upayanya 

adalah melakukan kerjasama dengan tokoh agama dan budaya untuk lebih menyuarakan 

kebersamaan dan persatuan kesatuan sehingga dapat meningkatkan pemahaman di tingkat 

masyarakat tentang bahaya terorisme dengan menjadikannya musuh bersama. Disamping itu, 

melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan aturan hukum dengan materi penyajian 

tentang Peraturan Perundang-Undangan tindak pidana terorisme secara nasional. 

4. Menjadikan masyarakat sebagai bagian aktif dari strategi pemerintah dalam menanggulangi 

terorisme. Upayanya adalah pengenalan dan penyuluhan karakteristik terorisme dan pola 

gerakan para teroris serta doktrin terorisme tentang sisi negatifnya dalam pemahaman 

ideologi mereka sehingga masyarakat dapat terlatih kewaspadaannya terhadap ancaman 

terorisme. 

Secara garis besar, upaya-upaya yang dilakukan di atas berada pada lingkup nasional, atau yang 

dilakukan pemerintah di dalam negeri. Selain hal-hal yang telah dijelaskan di atas, upaya dalam negeri 

pemerintah Indonesia juga tercermin dalam beberapa kebijakan yang dijalankan. Secara yuridis, 
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Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan terkait penanganan terorisme, yaitu seperti 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian 

diubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 pada peristiwa 

Bom Bali I, Inpres No. 4 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 

Keamanan No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi 

Pemberantasan Terorisme (DKPT). Disamping DKPT, pemerintah juga membangun kelembagaan 

baru yang dirancang sebagai unit antiteroris. Salah satunya adalah Detasemen Khusus 88 atau yang 

dikenal dengan Densus 88 pada tahun 2004 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang 

terbentuk pada pada 2010. Selain melalui upaya legal dan kelembagaan, Indonesia juga melakukan 

upaya penegakan hukum melalui aksi-aksi penangkapan para tersangka teroris, mengadili dan 

memenjarakan mereka bila terbukti bersalah di dalam proses pengadilan. Menurut Ansyad Mbay, 

Kepala BNPT, sampai dengan tahun 2013 BNPT telah berhasil menangkap sekitar 810 orang teroris 

dan membawa 500 orang teroris ke pengadilan.75 

Sedangkan pada lingkup internasional, komitmen Indonesia untuk penanggulangan terorisme 

terwujud dalam politik luar negeri yang terus menggunakan berbagai upaya bilateral, regional dan 

global untuk mengatasi ancaman ini. Secara bilateral, Indonesia menggalang kerja sama dengan 

berbagai negara, antara lain AS dan Australia. Sementara dalam konteks regional, Indonesia 

menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Hal ini 

dikarenakan terorisme di Indonesia diyakini memiliki jaringan internasional, termasuk di beberapa 

negara ASEAN. Peristiwa Bom Bali I yang melibatkan jaringan teroris dari Malaysia memperkuat 

keyakinan tersebut. 76 

Dalam lingkup kerjasama multilateral, Indonesia mendukung langkah-langkah Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) dan berperan aktif dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga 

internasional khususnya dalam rangka penegakan hukum, dan berbagai langkah pencegahan, 

penumpasan, pemberantasan terorisme serta keamanan internasional. Salah satu wujud dukungan itu 

antara lain dalam Counter-Terrorism Committee (CTC) yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 

No.1373 Tahun 2001. Dalam rangka menindaklajuti pemenuhan kewajibannya sebagai bagian dari 

CTC, pemerintah Indonesia membuat laporan capaian upaya penanggulangan terorisme setiap 

tahunnya. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi 7 dari 16 konvensi internasional dan protokol dalam 

isu terorisme.77 
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Meskipun belum sepenuhnya terbebas dari ancaman terorisme, sejauh ini upaya-upaya yang telah 

dilakukan pemerintah Indnonesia dinilai cukup berhasil dalam menghadapi isu terorisme. Namun 

demikian, dengan munculnya ISIS, pemerintah dirasa harus memberikan upaya yang lebih keras dan 

spesifik untuk menghadapinya. Hal ini tak lain karena skala ancaman ISIS yang jauh lebih besar 

dibanding isu-isu terorisme sebelumnya. Selain itu keberadaannya yang sudah mencapai negara 

tetangga dan terlibatnya sejumlah warga negara Indonesia semakin mendesak pemerintah Indonesia 

untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia-Filipina di 

Sulawesi Utara sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. 

  

2. Upaya pemerintah mengatasi ancaman terorisme ISIS dari Marawi di Perbatasan 

Sulawesi Utara  

Dalam menghadapi ancaman terorisme yang muncul dari krisis di Marawi, sejauh ini 

pemerintah Indonesia telah mengupayakan beberapa langkah strategis. Upaya-upaya ini 

terbagi ke dalam tiga tingkatan aksi, yaitu: tingkatan lokal, nasional, dan sistemik 

(internasional) yang akan diuraikan di bawah ini: 

a. Tingkat lokal 

Salah satu alasan kejahatan terorisme lintas batas negara dapat berjalan  adalah mudahnya 

mobilitas manusia untuk masuk dan keluar dari teritori suatu negara ke teritori negara lain. 

Luasnya garis perbatasan suatu negara yang tidak terjaga dengan baik terkadang masih 

meninggalkan celah bagi para pelaku terorisme untuk dapat melintasinya. Indonesia sendiri 

berbatasan langsung dengan 11 negara tetangga. Perbatasan yang demikian luas tentunya 

tidak cukup dengan mengandalkan petugas penjaga perbatasan yang jumlahnya masih jauh 

dari ideal. 

Ketika kasus terorisme ISIS pecah di Filipina, dimana Indonesia berbatasan langsung 

dengan negara ini di Laut Sulawesi, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan 

keamanan di wilayah ini dengan turut melibatkan masyarakat lokal. Panglima TNI Jenderal 

TNI Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak melepaskan 

pengawasan terhadap daerah perbatasan Indonesia-Filipina. Tidak hanya mengerahkan 

personel beserta alat utama sistem persenjataan, Panglima TNI juga meminta bantuan para 

nelayan setempat untuk ikut mengawasi masuknya orang asing melalui jalur laut. 78 Selain 
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itu, fungsi Babinsa juga ditingkatkan dengan turut aktif memantau perkampungan wilayah 

mereka masing-masing untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyusup di wilayah 

perbatasan. 79 

b. Tingkat nasional 

Di tingkatan yang lebih tinggi, pemerintah Indonesia juga mengupayakan berbagai 

langkah guna menghadapi ancaman ISIS di Filipina. Pada tingkatan ini, pemerintah Indonesia 

yang diwakili oleh Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, Wiranto, 

mengaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan keamanan nasional dalam merespon 

ancaman yang di timbulkan oleh ISIS di Filipina. Wiranto mengatakan telah memperkuat 

posisi militer Indonesia termasuk kepolisian Indonesia dan aparat teritorial untuk mewaspadai 

larinya jaringan teroris Filipina ke Indonesia pascaserangan militer Filipina. 80 

Beberapa uapaya telah dilakukan untuk memperkuat posisi militer Indonesia. Kodam 

Mulawarman sudah memerintahkan 700 personel Pasukan Perbatasan untuk meningkatkan 

patroli sepanjang 1.038 kilometer Indonesia-Malaysia. Demikian pula kewaspadaan pasukan 

lainnya, yakni Satgas Teritorial, Satgas Khusus, serta Babinsa Kodim. Patroli perbatasan 

yang biasanya dilakukan sekali dalam satu hari ditingkatkan menjadi tiga kali dalam satu 

hari. Kodam Mulawarman mengamankan kawasan perbatasan yang berada di Nunukan, 

Malinau, dan Kutai Barat. Pengamanan kawasan perbatasan dipercayakan kepada dua 

kesatuan tempur Batalion 611 Awang Long Samarinda dan Batalion 403 

Yogyakarta. Pangkalan Utama TNI AL Tarakan meningkatkan intensitas patroli kapal-kapal 

perang di perbatasan perairan laut Indonesia-Filipina. Koordinasi pengamanan perairan 

perbatasan laut ini di bawah komando langsung Mabes TNI di Jakarta. Selain itu Polres 

Nunukan juga sudah memberangkatkan Brimob Kompi C guna pengamanan perbatasan di 

Sebatik dan Tarakan.81 

c. Tingkat sistemik 

Di tingkat Internasional, pemerintah Indonesia juga aktif melakukan koordinasi dan 

kerjasama dengan negara-negara lain guna menanggulangi ancaman ISIS di Filipina. Dengan 
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pertempuran yang masih berlangsung di Marawi hingga saat ini, Indonesia dan negara-negara 

sekitarnya menggelar pertemuan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and 

Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) di Manado untuk membahas antisipasi terorisme 

lintas batas.  Pertemuan yang digelar pemerintah Indonesia dan Australia pada tanggal 29 

Agustus 2017 ini turut menghadirkan perwakilan dari Filipina, Selandia Baru, Malaysia dan 

Brunei Darussalam. Dalam pertemuan ini beberapa hal yang dibahas antara lain: kerjasama 

siber, patroli maritim bersama, tukar menukar informasi dan pengalaman, mengantisipasi 

teroris yang kembali ke wilayah masing-masing negara, hingga memotong jalur logistiknya.82 

Sebelum pertemuan di atas, Indonesia, Filipina, dan Malaysia sudah dua kali mengadakan 

pertemuan yang membahas kerjasama ketiga negara dalam menghadapi terorisme yang 

berkembang di kawasan. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 5 Mei 2016 di Yogyakarta, 

dan yang kedua diadakan di Manila pada tanggal 22 Juni 2017. 83 Hasil dari pertemuan-

pertemuan tersebut nantinya akan diadopsi menjadi kebijakan-kebijakan nasional yang lebih 

operasional.  

 

Kesimpulan 

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia amat rentan 

terhadap ancaman kejahatan terorisme lintas negara yang mengatasnamakan agama. Oleh 

karena itu, munculnya ISIS di Filipina seakan memperjelas ancaman tersebut. Letak 

geografis Filipina yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia 

merupakan sarana yang amat potensial bagi masuknya ISIS ke Indonesia. Luasnya wilayah 

perbatasan serta kuatnya posisi ISIS mebutuhkan upaya yang komprehensif dan multi-level 

dari pemerintah Indonesia untuk menghadapinya. 

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi 

ancaman ISIS dari Filipina, khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. Langkah-

langkah stategis telah diambil pemerintah Indonesia di berbagai tingkatan, mulai dari lokal, 

nasional, dan sistemik. Sejauh ini pemerintah Indonesia masih mampu menjaga stabilitas 

kemanan nasional dari ancaman ISIS di Filipina. Namun demikian, pemerintah harus tetap 
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menjaga dan bahkan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan ISIS di 

Filipina mengingat pertempuran di Marawi yang belum berakhir. Hal ini tak lepas dari 

pengalaman ISIS sebelumnya dimana mereka perlahan berhasil diusir dari Irak dan Suriah 

namun kemudian masuk dan berkembang di Filipina. Sehingga bukan hal yang mustahil 

ketika suatu saat mereka terdesak di Marawi, mereka akan memindahkan gerakan mereka ke 

Indonesia. Untuk itu kewaspadaan dan kesiagaan pemerintah harus tetap terjaga dengan baik. 
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