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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kelompok Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group, ASG) adalah kelompok teroris 

yang beroperasi di wilayah berbentuk segi empat di wilayah Laut Sulu, dan 

bermarkas di sekitar Filipina Selatan. Daerah operasi kelompok ini membentang dari 

timur laut garis pantai Pulau Kalimantan hingga pulau-pulau utama di Kepulauan 

Filipina, serta dari Pulau Palawan hingga Kepulauan Sulu (Cronin, 2009:152). Dalam 

salah satu proklamasi publik yang ditulis oleh pendiri ASG Abdurrajak Janjalani1 

antara tahun 1993 dan 1994 menyatakan bahwa ASG lahir karena terjadinya 

penindasan, tirani dan ketidakadilan yang terjadi pada kaum Muslim di Filipina sejak 

abad ke-1. Ia juga menyatakan bahwa ketiga hal tersebut akan terus menjadi 

justifikasi atas keberadaan ASG di Filipina (Banlaoi, 2008:17). 

Dalam kisah mengenai sejarah ASG yang ditulis oleh salah seorang 

pemimpinnya, Khadaffy Janjalani2, dikatakan bahwa ASG yang memiliki nama lain 

                                                           
1
 Abdurrajak Janjalani adalah pendiri dari ASG serta pemimpin dari saat berdirinya ASG di akhir tahun 

1991 hingga kematiannya pada 1998. Ia merupakan pejuang (mujahidin) veteran dari Perang Afghan. 

Ia menggunakan nama pena (nom-de-guerre) Abu Sayyaf untuk menghormati seorang pemimpin 

perlawanan di Afghanistan yang juga seorang profesor Islam yang mengajarkan teologi Wahabi, 

Abdul Rasul Sayyaf (Banlaoi, 2008:12-13). 
2
 Khaddafy Janjalani adalah adik dari Abdurrajak Janjalani yang memimpin ASG mulai sekitar tahun 

1999 hingga kematiannya pada Januari 2007. Ketika ASG terpecah menjadi faksi-faksi berdasarkan 
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Al-Harakatul Islamiyyah lahir pada tahun 1993 saat mereka memutuskan untuk 

menjadi satu kelompok Mujahidin baru di luar Moro National Liberation Front 

(MNLF) (Janjalani dalam Banlaoi, 2008: 11). Akan tetapi, Kepolisian Nasional 

Filipina (Philippine National Police, PNP) dan Angkatan Bersenjata Filipina (Armed 

Force of the Philippines, AFP) telah menyatakan ASG sebagai sebuah organisasi 

teroris ketika ASG mengklaim tanggung jawab atas pemboman kapal MV Doulos di 

Zamboanga City pada tahun 1991 (Banlaoi, 2008:13). 

Grafik 1.1 

Frekuensi Insiden yang Ditimbulkan oleh ASG Tahun 1992-2016 

 

Sumber: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2017. 

Pada tahun 1991 hingga 1996, ASG menjadi condong ke ‘kelompok teroris 

beraliran Islam’ setelah merekatkan hubungannya dengan kelompok Al-Qaeda. 

                                                                                                                                                                      

wilayah yang mereka kuasai setelah kematian sang kakak, K. Janjalani adalah pemimpin dari faksi 

Basilan. 
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Kelompok ini dapat terus hidup karena adanya meningkatnya ketertarikan publik 

terhadap taktik teror yang digunakan oleh etnis Moro di Filipina untuk mendapat apa 

yang mereka inginkan, yaitu kemerdekaan. Selain itu, Abdurrajak Janjalani yang saat 

itu memimpin ASG adalah seseorang yang cakap, berpengalaman, dan memiliki 

banyak koneksi yang dibutuhkan oleh sebuah kelompok baru untuk melakukan tindak 

terorisme. Sementara itu, dari tahun 1996 hingga 2003, ASG beralih menjadi sebuah 

‘kelompok bandit’3, terlebih setelah kematian Abdurrajak Janjalani di tahun 1998. 

Tindakan kontra terorisme oleh pemerintah Filipina juga menyebabkan terhentinya 

aliran pendanaan terorisme yang berasal dari luar Filipina, dan terpecahnya kelompok 

ini menjadi beberapa faksi. Dua faksi yang dominan adalah faksi Basilan yang 

dipimpin oleh Khaddafy Janjalani, dan faksi Sulu yang dipimpin oleh Galib Andang, 

atau dikenal juga sebagai Commander Robot. Mereka mulai banyak melakukan 

aktivitas penculikan untuk mendapatkan uang tebusan (kidnapping for ransom). 

Dari tahun 1991 hingga 2000 sendiri, ASG telah melakukan sebanyak 378 

aktivitas terorisme, seperti pemboman, penyergapan, dan penyerbuan. Dalam rentang 

waktu yang sama, ASG juga telah melakukan sebanyak 640 penculikan yang 

dilakukan terhadap 2.076 orang untuk mendapatkan uang tebusan. Sementara itu, 

pada tahun 2000 dan 2001 saja, kelompok ini telah melakukan 140 penculikan yang 

menyebabkan 16 orang meninggal dunia (Banlaoi, 2008:14-15). 

                                                           
3
 Bandit adalah pemberontak yang beralih kepada perampokan, penculikan, serangan gerilya, dan 

serangan kilat (hit and run) karena tidak lagi memiliki tujuan politik yang ia usung di awal. Bandit 

biasa bersembunyi di lingkungan yang tidak ramah (Schmid, 2011: 602). 
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Pada akhir tahun 2003 hingga 2006, Khaddafy Janjalani memiliki lingkup 

kekuasaan yang lebih luas dalam periode ini dibanding periode sebelumnya setelah 

Commander Robot tertangkap oleh tentara Amerika Serikat dan Filipina pada 

Desember 2003. Kelompok ini juga meningkatkan kerjasama dan saling berbagi dana 

serta ahli dengan kelompok militan di wilayah Asia Tenggara seperti Jamaah 

Islamiyah (JI) sehingga mereka mampu melancarkan tindak terorisme dalam skala 

yang lebih besar. Tahun 2004 dan 2005 ditandai dengan peristiwa pemboman di 

dalam kapal Superferry 14 pada tanggal 27 Februari 2004 yang menewaskan sekitar 

116 orang dan melukai sekitar 300 orang serta pemboman yang dilakukan secara 

bersamaan di Makati City, Davao City, dan General Santosa City pada tahun 2005 

(Banlaoi, 2008:16). Sejak tahun 2006 hingga 2016, ASG beralih melakukan tindak 

penculikan terhadap warga lokal maupun asing untuk mendapat uang tebusan.  

Grafik 1.2 

Frekuensi Penculikan yang Dilakukan oleh ASG Tahun 1992-2016 

 

Sumber: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2017. 

0

5

10

15

20

25

30

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6



5 

 

Grafik 1.3 

Frekuensi Penculikan di Laut yang Dilakukan oleh ASG Tahun 2012-2016 

 

Sumber: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2017. 

 

Pada tahun 2016, nama ASG kembali melambung ketika mereka menyandera 

10 orang anak buah kapal (ABK) Brahma 12-Anand 12 berkewarganegaraan 

Indonesia di wilayah Laut Sulu. Selama tahun 2016 sendiri, ASG telah melakukan 17 

kali penculikan di laut dan 6 upaya penculikan di laut yang gagal serta menculik 46 

warga negara asing dan 15 warga negara Filipina. Hal tersebut membuat nama 

kelompok ini sering menjadi sorotan dunia.  

 Sebelumnya, ASG juga pernah melakukan beberapa penculikan di laut. 

Contohnya, sembilan orang ABK kapal tunda Christian diculik di perairan Laut Sulu 

pada akhir tahun 2004. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai penculikan 

ini (nasional.kompas.com, 2016). Sementara itu, pada tanggal 30 Maret 2005, tiga 
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barat Kepulauan Tawi-Tawi. Uang tebusan yang diminta adalah senilai 7,5 miliar 

rupiah pada saat itu (nasional.kompas.com, 2016). Untuk membebaskan kapten kapal 

yang bernama Ahmad Resmiadi, operasi tertutup yang melibatkan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara 

(BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) (Rodzi, 2016). Penculikan di laut juga 

kembali terjadi pada tanggal 21 Mei 2013 dimana seorang kapten kapal pencari ikan 

diculik di perairan sekitar Kepulauan Basilan dan dibebaskan pada tanggal 4 Juni 

2013 setelah membayar tebusan sebesar 15 juta peso Filipina (National Consortium 

for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2017).  

Ketiga penculikan di atas dilatarbelakangi oleh motif finansial, namun pada 

tahun-tahun tersebut tidak ada perkembangan frekuensi tindakan yang signifikan. 

Dalam rangkaian penculikan di laut yang terjadi pada tahun 2016, tindakan tersebut 

terjadi dalam jumlah yang meningkat secara signifikan dibanding dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Peningkatan tersebut menimbulkan pertanyaan karena apabila 

berdasarkan pola dari kasus-kasus sebelum tahun 2016, adanya motif finansial dalam 

setiap penculikan tidak akan menimbulkan peningkatan frekuensi kasus. Maka dari 

itu, penulis menduga bahwa selain dilatarbelakangi oleh adanya motif finansial, ada 

klausa intervensi (intervening cause) lain yang menyebabkan peningkatan frekuensi 

penculikan di laut yang dilakukan oleh ASG pada tahun 2016 sehingga topik tersebut 

layak untuk ditelusuri.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: mengapa frekuensi tindakan penculikan yang dilakukan di 

laut oleh ASG meningkat sedemikian rupa pada tahun 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang menyebabkan peningkatan frekuensi penculikan di laut yang dilakukan 

oleh ASG pada tahun 2016 dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

peningkatan frekuensi penculikan itu sendiri. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui informasi dasar mengenai ASG seperti latar belakang 

pendiriannya, sejarah, dan dinamika yang kelompok tersebut telah lalui sejak 

berdiri pada tahun 1991 hingga tahun 2016. 

2. Mendeskripsikan berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh ASG, 

terutama penculikan di laut yang telah kelompok tersebut lakukan sepanjang 

tahun 2016. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan frekuensi tindak 

penculikan yang dilakukan oleh ASG di laut pada tahun 2016 dan 

menganalisis kaitannya dengan kerangka teori yang digunakan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, 

pemikiran maupun informasi bagi peneliti, akademisi, maupun mahasiswa/i yang 

memiliki ketertarikan mengenai kejahatan transnasional, terorisme, serta terorisme 

maritim di Asia Tenggara — khususnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

naiknya frekuensi aksi yang dilakukan oleh sebuah kelompok teroris tertentu — 

dalam studi Hubungan Internasional, dan akan meneliti lebih jauh mengenai topik ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pandangan 

terhadap upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan terorisme, khususnya 

penculikan di laut. 

1.5 Kerangka Teoritis 

1.5.1 Pendekatan Terorisme Instrumental (Instrumental Approach) 

Terorisme merupakan fenomena politik karena terorisme dilakukan untuk 

menimbulkan efek politik yang sifatnya simbolis (Özdamar, 2008:90). Karenanya, 

untuk menganalisa mengapa terorisme ada, penulis memilih untuk menggunakan 

pendekatan terhadap terorisme yang berasal dari studi ilmu politik. Dari tiga 

pendekatan yang diangkat oleh Özdamar dari sudut pandang ilmu politik yaitu 
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instrumental, proses organisasional, dan komunikasi politik. Berikut adalah kelebihan 

dan kekurangan dari ketiga pendekatan tersebut:  

Tabel 1.1 

Perbandingan Pendekatan Instrumental, Proses Organisasional dan 

Komunikasi Politik 

No Pendekatan Keterangan
4
 

1 Pendekatan Instrumental Terorisme merupakan instrumen untuk 

mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan. 

 Merupakan pendekatan terhadap terorisme 

dari disiplin ilmu politik yang paling 

berkembang 

 Lebih mudah dipahami karena aktor 

melakukan tindakan berdasarkan aturan-

aturan logis sehingga memberikan konteks 

studi yang lebih mudah dipahami oleh 

peneliti 

- Tidak dapat menjelaskan preferensi dari 

tindakan yang dilakukan oleh aktor karena 

                                                           
4
 Poin (+) menerangkan kelebihan dari pendekatan tersebut, sementara poin (-) menjelaskan 

kelemahannya. 
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tidak melibatkan analisis dari cara kerja 

aktor. 

2 Pendekatan Proses 

Organisasional 

Terorisme merupakan hasil dari usaha 

kelompok tersebut untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup (survival). 

 Dapat membedakan tipe-tipe kelompok 

yang berbeda berdasarkan tujuan, struktur, 

dan tingkat kompetitivitas didalamnya 

- Tindakan kelompok tidak dapat diprediksi 

karena tidak adanya tekanan dari luar 

kelompok. Tindakan jadi terkesan tidak 

inkonsisten dan tidak dapat diprediksi. 

3 Pendekatan Komunikasi 

Politik 

Terorisme merupakan tindakan yang dilakukan 

untuk tujuan komunikatif, yaitu menyebarkan 

pesan-pesan politik. 

 Dapat menjelaskan dampak dari tindakan 

aktor terhadap audiens yang dituju maupun 

tidak dan bagaimana tindakan tersebut 

mengubah dan mendefinisikan hubungan 

yang ada dalam masyarakat. 

- Tidak dapat menjelaskan tujuan akhir dari 
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aktor yang bersifat politis. 

Sumber: Özdamar (2008). 

Berdasarkan perbandingan dalam tabel di atas, penulis memilih untuk 

menggunakan pendekatan pertama yaitu pendekatan instrumental karena penulis 

berpendapat bahwa deskripsi yang diberikan oleh pendekatan tersebut (dan akan 

dijabarkan berikutnya) sesuai dengan konteks penelitian ini.  

Menurut pendekatan instrumental yang dipopulerkan oleh Martha Crenshaw 

pada tahun 1987, aktor-aktor non-pemerintah — atau dalam konteks pendekatan ini, 

kelompok terorisme — akan menggunakan kekerasan sebagai instrumen yang mereka 

pilih untuk mencapai tujuan politik yang mereka canangkan. Terorisme dianggap 

berhasil dalam mencapai tujuan utamanya (ultimate aims) apabila kelompok teroris 

berhasil merubah posisi politik pemerintah yang mereka anggap sebagai saingan 

(rival) kelompok tersebut (Crenshaw, 1988:13). Permasalahannya adalah: pada 

kenyataannya, sangat sedikit kelompok teroris yang berhasil mencapai tujuan utama 

yang mereka canangkan karena pemerintah biasanya memiliki kekuatan yang lebih 

besar. Dalam menanggapi realita tersebut, pendekatan ini menganggap bahwa 

meskipun tujuan utama tidak dapat tercapai, selama kelompok tersebut berhasil 

bertahan hidup, maka hal tersebut merupakan pencapaian dari tujuan perantara 

(intermediary aims). Kelompok teroris sendiri berhasil bertahan hidup karena 
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terpenuhinya tujuan taktis (tactical aims) seperti rekognisi dan publikasi dari 

kelompok tersebut (Crenshaw, 1988:15). 

Bagan 1.1 

Proses Tercapainya Tujuan Terorisme menurut Pendekatan Instrumental 

 

Sumber: Crenshaw (1981), Ozdamar (2012). 

Selain itu, pengambilan keputusan dalam kelompok teroris juga akan 

memperhatikan kelebihan dan keuntungan serta seberapa besar kemungkinan 

keberhasilan (probability of success) yang akan didapatkan apabila kelompok tersebut 

melakukan suatu tindakan, mengingat para individu dalam kelompok teroris dianggap 

sebagai aktor yang berpikir secara rasional dan strategis. Misalnya, dalam segi 

pelaksanaan serangan, kelompok teroris akan melakukan aksinya apabila nilai yang 

dicari dari aksi tersebut tinggi, status quo yang ada saat ini tidak dapat ditoleransi 

lebih lama lagi, atau kemungkinan suksesnya serangan tersebut sangat tinggi (dengan 

mengesampingkan rendah atau tingginya biaya untuk melakukan serangan tersebut 

(Crenshaw, 1988:14).  

Kemudian, pada aspek serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris 

terhadap pemerintah, mereka lebih sering menekankan kepada aspek kejutan 

Tactical aims Intermediary aims Ultimate aims 
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(surprise) untuk menutupi kelemahan yang mereka miliki. Pemerintah pasti telah 

melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi serangan dari kelompok teroris 

serta mengetahui siapa saja yang dapat menjadi target serangan, namun mereka tidak 

dapat mengetahui dengan pasti kapan dan dimana serangan akan berlangsung. Selain 

itu, kelompok teroris juga mampu mempertahankan kejutan dari segi teknis maupun 

doktrin serta menciptakan inovasi untuk menciptakan kemungkinan dilakukannya 

tindakan yang belum pernah diambil oleh kelompok tersebut (Crenshaw, 1988:15). 

Hal tersebut juga berlaku dalam hal meningkatnya aksi dan frekuensi teror; eskalasi 

dianggap sebagai respon dari tindakan yang ditujukan terhadap kelompok teroris oleh 

pemerintah, mengingat kelompok tersebut selalu beradaptasi dengan lingkungan dan 

peka terhadap kekuatan dan kelemahan lawannya (Crenshaw, 1988:16) 

 Sementara itu, menurut pendekatan ini, faksi-faksi yang ada dalam sebuah 

kelompok teroris dapat terbentuk karena adanya perbedaan mengenai tujuan politik 

yang diinginkan serta nilai-nilai ideologi yang digunakan atau karena gagalnya 

tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan akhir dari kelompok tersebut 

Terorisme sendiri akan berakhir apabila kelompok tersebut sangat sering menghadapi 

kegagalan dalam mencapai tujuan utamanya—terlebih lagi apabila harga yang harus 

dibayar untuk kegagalan tersebut sangat tinggi dan kesempatan untuk melakukan 

kekerasan tertutup rapat—karena kegagalan tersebut akan berimbas pada perselisihan 

dalam internal kelompok dan keruntuhan dari kelompok itu sendiri (Crenshaw, 

1988:16) 
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1.5.2 Konsep Terrorist at Sea 

Penggunaan konsep Terrorist at Sea yang dikemukakan oleh Peter Lehr 

(2009) oleh penulis dalam penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekurangan yang 

muncul dari penggunaan pendekatan Terrorism as an Instrument atau dalam kata lain 

untuk menjelaskan preferensi dari tindakan yang dilakukan melalui analisis dari cara 

kerja aktor. 

Poin penting dari konsep ini yang diaplikasikan dalam penelitian adalah 

bahwa pada dasarnya kelompok teroris adalah peniru (copycat) yang gemar meniru 

strategi dan taktik yang pernah dicoba dan sudah terbukti berhasil (tried and tested) 

bagi mereka atau bagi kelompok lain. Setelah itu, mereka beradaptasi dengan 

lingkungan dan keadaan mereka sendiri, menyempurnakan kemampuan mereka, dan 

melakukan serangan berkelanjutan. Kelompok teroris menggunakan metode copycat 

tersebut untuk beraksi di darat, udara, bahkan juga laut. Mereka tidak akan 

melakukan tindak terorisme di laut tanpa terlebih dahulu mengenali dan memahami 

bagaimana cara melakukan hal tersebut dengan mengutamakan aspek kesederhanaan 

(simplicity) (Herbert-Burns, Bateman dan Lehr, 2009:57). 

 Tidak banyak kelompok teroris yang memiliki kecenderungan dan 

kemampuan untuk melakukan serangan di laut karena mereka harus memiliki tingkat 

kefamiliaran dan kesadaran dengan wilayah laut (maritime domain awareness, MDA) 

dan rangkaian kemampuan dan kapabilitas tertentu sebelum mempertimbangkan opsi 
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melakukan serangan di laut. Contohnya, mereka harus memiliki akses terhadap laut 

serta transportasinya dan alat yang sesuai untuk melakukan serangan. Anggota 

kelompok yang akan melakukan serangan juga harus memiliki kapabilitas setingkat 

seorang marinir atau pelaut. 

Peter Lehr juga memprediksikan bahwa kelompok teroris (terutama yang 

berkaitan dengan Al-Qaeda) akan terus mengandalkan tindak terorisme yang 

memiliki kemungkinan tinggi dan berdampak kecil (high probability, low impact) 

dibanding tindakan yang memiliki kemungkinan rendah dan berdampak besar (low 

probability, high impact) (Herbert-Burns, Bateman dan Lehr, 2009:68). 

Skema Pemilihan Kerangka Teori 

 Penulis menggunakan pendekatan Terorisme Instrumental dan konsep 

Terrorist at Sea karena penulis melihat bahwa keduanya dapat saling melengkapi 

penjelasan mengenai meningkatnya frekuensi penculikan yang dilakukan oleh ASG 

di laut pada tahun 2016, dimana keduanya dapat menjelaskan pertimbangan dalam 

pemilihan tindakan yang akan dilakukan oleh suatu kelompok teroris. Dalam aspek 

besar kecilnya probabilitas dan dampak dari tindak terorisme, ASG akan melakukan 

tindakan yang yang memiliki kemungkinan tinggi dan berdampak kecil dengan 

mempertimbangkan untung rugi serta probabilitas dari dilakukannya tindakan 

tersebut. Mengingat ASG merupakan kelompok yang sudah seringkali melakukan 

tindak terorisme di laut, hal tersebut merupakan keuntungan besar baginya. Untuk 
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menutupi kelemahan kelompok, mereka menekankan kepada aspek kejutan dan 

inovasi dimana ada penekanan pada unsur tried and tested (misalnya mencoba-coba 

berbagai variasi hingga tindakan dinilai berhasil) yang menjadi dasar bagi kelompok 

tersebut atau bahkan kelompok lainnya untuk melakukan tindakan dengan strategi 

atau taktik yang serupa dan menjadi peniru. Singkatnya, konsep Terrorist at Sea 

sendiri merupakan implementasi dari pendekatan Instrumental. Berikut skema dari 

penggunaan kerangka teori yang digunakan oleh penulis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Tindakan mendapat 

publikasi dengan jumlah 

tinggi dan kelompok 

mendapat rekognisi di 

level internasional 

4. Kelompok dapat 

mempertahankan 

eksistensi karena adanya 

uang tebusan untuk 

membebaskan sandera 

atau sogokan untuk 

meliput kelompok 

5. Kelompok lain terpicu 

untuk meniru inovasi 

yang sudah dicoba dan 

berhasil 

1. Mencoba menculik 

target yang tidak biasa 

diincar 

2. Melakukan tindakan 

di wilayah laut 

perbatasan yang minim 

penjagaan 

Bagan 1.2 

Skema Penggunaan Kerangka Teori 

 

 Tindakan teroris dalam 

Pendekatan Instrumental 

 Tindakan teroris dalam 

Konsep Terorist at Sea 

Memperhatikan keuntungan, 

kerugian, dan  probability of 

success 

 Melakukan  tindakan yang 

memiliki kemungkinan tinggi 

dan berdampak kecil (high 

probability, low impact) 

Menekankan kepada aspek 

kejutan (surprise) dan inovasi 

dari segi doktrin maupun 

teknis untuk menutupi 

kelemahan 

 

Mengoptimalkan unsur tried 

and tested dalam berinova 

Tercapainya tactical aims dan 

intermediate aims dari pelaku 

terorisme 

 Keberhasilan tindakan 

menyebabkan munculnya sifat 

peniru (copycat) pada pelaku 

terorisme lainnya  

Hasil dari berjalannya siklus 

adalah peningkatan frekuensi 

penculikan di laut yang 

dilakukan oleh ASG. Sumber: Crenshaw (1987) dan Lehr (2009). 1
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1.6 Hipotesis 

Pada tahun 2016, ASG melakukan serangkaian penculikan di laut dalam 

rangka mencapai intermediary aims kelompok untuk bertahan hidup melalui 

tercapainya tactical aims dalam aspek finansial dan rekognisi. Tujuan tersebut 

memang serupa dengan tujuan dari berbagai penculikan yang ASG lakukan 

sebelumnya. Namun, faktor pembeda yang menyebabkan penculikan di laut pada 

tahun 2016 adalah bahwa tindakan tersebut mengandung unsur tried and tested 

sehingga tindakan menjadi sangat menarik untuk ditiru oleh kelompok lain. 

Terjadinya peniruan (copycat) yang berulang tersebut menyebabkan peningkatan 

frekuensi penculikan di laut oleh ASG tahun 2016. 

Bagan 1.3 

Alur Berpikir 
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        Variable    Intervening            Variable  
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Terjadinya peniruan 

(copycat) terhadap tindak 

penculikan di laut yang 

bersifat tried and tested 

Terpenuhinya 

tactical aims 

dari segi 

finansial dan 

rekognisi; 

terpenuhinya 

intermediary 

aims 

Terjadinya 

peningkatan 

frekuensi 

penculikan 

di laut oleh 

ASG pada 

tahun 2016 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Definisi Konseptual 

1.7.1.1 Terorisme 

Sesungguhnya, terorisme merupakan sebuah konsep yang sarat akan muatan 

politik. Meskipun beratus-ratus ahli
1
 sudah mencoba untuk mendefinisikan terorisme, 

namun konsep ini belum memiliki definisi yang disetujui melalui konsensus 

internasional karena adanya perbedaan pendapat antara negara-negara Barat dengan 

negara-negara Arab dan Muslim. Biasanya, terorisme merupakan taktik yang 

digunakan oleh kaum minoritas untuk mempengaruhi keadaan politik atau 

memancing reaksi yang berlebihan dari pihak lawannya.  

Menurut Crenshaw (1978), komponen dari definisi terorisme adalah sebagai 

berikut: 

1. Terorisme merupakan metode sistematis dengan tujuan tertentu yang 

digunakan oleh sebuah kelompok revolusioner untuk mengambil alih 

kekuasaan politik dari pemerintah yang berkuasa di suatu negara.  

2. Terorisme dimanifestasikan dalam rangkaian tindakan-tindakan luar biasa 

dan tidak dapat ditolerir yang dilakukan oleh seorang individu. 

                                                           
1
 Dalam bukunya yang berjudul Routledge Handbook of Terrorism Research, Schmid berpendapat 

bahwa sebenarnya ada ribuan definisi yang telah dikemukakan. Dalam lampiran di buku tersebut, ia 

menyertakan lebih dari 250 definisi dari akademisi, pemerintah, dan lembaga antar-pemerintah 

(2011: 99-148).   
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3. Terorisme memiliki pola pemilihan korban atau objek yang mengandung 

unsur simbolis atau perwakilan (representative). 

4.  Terorisme sengaja dilakukan untuk menciptakan efek psikologis tertentu 

pada sebuah kelompok (dengan sifat efek yang bermacam-macam 

tergantung dari identitas kelompok tersebut) untuk merubah perilaku dan 

sikap politik. Dalam bentuk yang paling ekstrem, terorisme menciptakan 

‘teror’ yaitu adanya ketakutan dan kecemasan berlebihan. Terorisme berbeda 

dengan instrumen kekerasan lainnya karena terorisme tidak termasuk dalam 

bentuk dan norma pergolakan politik yang diterima oleh masyarakat. 

Hubungan antara pelaku terorisme dan korbannya — biasanya merupakan 

warga sipil — membedakan terorisme dari pembunuhan atau sabotase yang 

sederhana (Crenshaw dalam Schmid, 2011:118). 

1.7.1.2 Penculikan 

 Penculikan adalah sebuah tindakan dimana seseorang (biasanya dengan profil 

tertentu) dibawa pergi dengan cara yang melawan hukum dan dilakukan secara diam-

diam. Tindakan tersebut diikuti dengan penahanan di lokasi rahasia dan 

dikeluarkannya tuntutan berupa permintaan uang tebusan untuk membebaskan korban 

(Schmid, 2011:654). 
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1.7.1.3  Abu Sayyaf Group (ASG) 

 Kelompok Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group, ASG) adalah kelompok yang 

memiliki nama lain Al-Harakatul Al-Islamiyah (AHAI). Arti dari nama kelompok ini 

sendiri adalah father of the swordsman. Kelompok yang berdiri pada tahun 1991 ini 

berbasis di wilayah selatan Filipina, tepatnya di Kepulauan Sulu (National 

Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2015). 

Kelompok ini didirikan oleh Abdurrajak Janjalani, dan setelah kematiannya dalam 

baku tembak dengan polisi Filipina di tahun 1998, kelompok sempat terpecah belah 

menjadi beberapa faksi, dengan yang terbesar berada di bawah pimpinan Khaddafy 

Janjalani (Schmid, 2011: 606). 

1.7.1.4 Kejutan 

 Kejutan merupakan sebuah kebutuhan penting bagi kelompok teroris yang 

harus mengompensasi kekurangan mereka dalam jumlah dan kemampuan untuk 

menimbulkan kerusakan. Kejutan sering terjadi ketika pihak yang menentang atau 

melawan terorisme memiliki persiapan yang kurang dan kelompok teroris yang 

seringkali diremehkan sudah memiliki niat serta kemampuan untuk melakukan suatu 

tindakan. (Crenshaw, 1988:14) 

1.7.1.5 Inovasi 

 Inovasi — baik dalam bentuk teknis atau doktrin — merupakan salah satu 

elemen yang diperlukan dalam suatu tindakan agar tindakan memiliki tingkat kejutan 
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yang tinggi. Terorisme sendiri merupakan salah satu bentuk dari inovasi, dimana 

bentuk tindakan yang jadi tren setiap tahunnya bisa saja berbeda-beda. (Crenshaw, 

1988:15). 

1.7.1.6 Aspek Finansial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘finansial’ memiliki 

arti ‘terkait dengan urusan keuangan’.  

1.7.1.7 Aspek Rekognisi  

 Crenshaw (1981:386) berpendapat bahwa rekognisi atau perhatian adalah 

alasan paling mendasar dari terorisme. Di masa dimana dunia saling ketergantungan 

seperti saat ini, kebutuhan akan rekognisi dalam lingkup internasional membuat 

kelompok teroris berani untuk melakukan berbagai tindak terorisme yang bersifat 

transnasional dengan intensitas yang lebih tinggi.  

1.7.2 Operasionalisasi Konsep 

1.7.2.1      Tindak Terorisme 

Dalam kaitannya dengan definisi konseptual dari terorisme yang telah dipaparkan 

diatas yaitu, ‘taktik yang digunakan oleh kaum minoritas untuk mempengaruhi 

keadaan politik atau memancing reaksi yang berlebihan dari pihak lawannya,’ tindak 

terorisme terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindakan yang dilakukan dalam satu fase 

(single-phase acts) seperti penembakan, pemerkosaan, mutilasi, pemenggalan, 
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pemboman bunuh diri, dan pembakaran; atau serangan yang dilakukan dalam dua 

fase (dual-phase attacks) seperti penculikan, penculikan, pembajakan, dan lainnya. 

(Schmid, 2011:694). 

1.7.2.2 Penculikan di Laut 

Penculikan di laut adalah penculikan yang terjadi di atas kapal yang sedang 

berlayar di perairan. Dalam penculikan ini, biasanya penculik akan menyandera anak 

buah kapal (ABK) dan terkadang melukai bahkan membunuh mereka apabila mereka 

melawan. Selain itu, para penculik juga akan mengambil barang-barang penting yang 

ada di atas kapal, seperti dokumen perjalanan, barang-barang elektronik, 

perlengkapan radio, dan perlengkapan navigasi. 

1.7.2.3 Abu Sayyaf Group (ASG)  

 ASG adalah salah satu kelompok yang muncul sebagai reaksi dari penindasan, 

tirani dan ketidakadilan yang dilakukan pada kaum Muslim di Filipina sejak abad ke-

1 (Janjalani dalam Banlaoi, 2008:17) dan terus berlanjut hingga saat ini; penganut 

agama Islam (serta etnis Moro) merupakan kaum minoritas dari segi agama dan etnis 

di Filipina yang didominasi oleh penganut agama Katolik dan etnis Tagalog. ASG 

sendiri beroperasi di ‘zona abu-abu’ (gray area), yaitu berganti-ganti diantara 

terorisme dan kejahatan terorganisir (Schmid, 2011:606). Selama 24 tahun berdirinya 

ASG, tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok ini adalah: pembunuhan, 
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serangan bersenjata,  pemboman, pembajakan, penculikan untuk tebusan (kidnapping 

for ransom), penyanderaan, serta perusakan infrastruktur dan fasilitas umum. 

1.7.2.4 Kejutan 

 Kejutan dapat berupa keagresifan yang ditunjukkan untuk dapat menang 

dengan cara yang cepat dan murah, atau berupa hasil dari kelemahan strategi — 

terkadang, kejutan hanya masalah ketepatan waktunya saja (Crenshaw, 1988:15).  

1.7.2.5 Inovasi 

 Dalam konteks terorisme, apabila tindakan merupakan sesuatu yang sangat baru 

atau berbeda secara keseluruhan atau menggunakan modus operandi yang baru atau 

berbeda dari modus operandi yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan 

tersebut, maka itulah inovasi yang membuat tindakan tersebut memiliki unsur kejutan 

yang kuat. 

1.7.2.6 Aspek Finansial 

 Dalam konteks terorisme, kelompok teroris yang melakukan penculikan atau 

penyanderaan seringkali melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang tebusan 

(ransom). Apabila kelompok tersebut mendapat uang tebusan terlebih dalam jumlah 

yang banyak, maka dapat dikatakan bahwa aspek finansial kelompok tersebut telah 

terjamin. 
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1.7.2.7 Aspek Rekognisi 

 Dalam konteks terorisme, adanya rekognisi dapat dilihat dari siapa aktor 

hubungan internasional yang memberikannya, misalnya negara, organisasi 

internasional, organisasi non-pemerintahan, individu, atau kelompok teroris lainnya. 

Rekognisi dari negara, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintahan 

dapat berupa adanya keinginan negara untuk melakukan negosiasi dengan kelompok 

tersebut atau diterbitkannya himbauan perjalanan (travel warning) atas perbuatan 

kelompok tersebut. Sementara itu, rekognisi dari kelompok teroris dapat berupa 

pengakuan atas besarnya kekuatan kelompok tersebut atau meningkatnya jumlah 

orang yang ingin bergabung dengan kelompok tersebut. 

1.7.3 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian eksplanatif yang 

dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu 

tingkat frekuensi penculikan di laut yang dilakukan oleh ASG pada tahun 2016, dan 

digunakannya tindak penculikan oleh ASG sebagai instrumen untuk mencapai 

tujuannya. Penelitian ini mencoba menjelaskan apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan peningkatan frekuensi aksi teror yang dilakukan oleh sebuah kelompok 

teroris, atau dalam penelitian ini, oleh ASG. 
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1.7.4 Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan pada peningkatan frekuensi tindak penculikan 

yang hanya dilakukan oleh kelompok ASG terhadap ABK di atas kapal yang sedang 

berlayar di laut. Batasan waktu untuk penelitian ini dibatasi pada penculikan yang 

dilakukan oleh ASG pada tahun 2016 dengan pertimbangan ada kecenderungan 

bahwa penculikan oleh ASG meningkat di tahun tersebut. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data dalam 

makalah ini adalah wawancara dan korespondensi dengan para akademisi serta 

praktisi dalam bidang terorisme, terorisme maritim atau penculikan yang terkait 

dengan kelompok ASG di Filipina Selatan juga akan digunakan sebagai referensi 

penulis dalam menulis penelitian ini. Selain itu, metode dokumenter (secondary 

sources), dimana data-data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang 

sudah tersedia, diantaranya buku, esai, jurnal atau laporan dari lembaga-lembaga 

resmi, artikel media massa, dan bahan-bahan lainnya juga akan banyak digunakan 

sebagai referensi dalam penelitian ini. 

1.6.6. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data-data yang telah 

didapat adalah analisa kualitatif. Dengan analisa ini, penulis akan menjelaskan 

hubungan sebab-akibat dari permasalahan yang diteliti melalui tiga tahapan, yaitu 
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reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di awal penelitian, penulis 

mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber terkait dengan ASG serta tindak 

penculikan di laut yang telah mereka lakukan. Data-data tersebut akan dipilih 

berdasarkan seberapa sesuai tingkat relevansi data dengan topik penelitian, yaitu 

peningkatan frekuensi penculikan yang dilakukan oleh ASG di laut pada tahun 2016. 

Lalu, data-data tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang dianggap dapat 

mempengaruhi, dan fenomena tersebut nantinya akan dianalisa menggunakan teori 

yang telah dipilih untuk menjawab rumusan masalah serta membuktikan kebenaran 

dari hipotesis yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. 

1.6.7. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang berisi sebagai berikut: 

a) Bab I adalah bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, 

hipotesis, dan metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, 

operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan. 

b) Bab II adalah deskripsi mengenai ASG dari awal kelompok tersebut berdiri 

hingga saat ini, yang terdiri dari profil kelompok, latar belakang yang 

menyebabkan munculnya kelompok ini, perkembangan yang telah mereka 

lalui, serta tindakan apa saja yang telah mereka lakukan. Selain itu, bab ini 
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juga akan membahas mengenai penculikan di laut yang dilakukan oleh ASG 

pada tahun 2016 secara spesifik. 

c) Bab III adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

peningkatan frekuensi penculikan di laut yang dilakukan oleh ASG pada tahun 

2016 serta bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan 

menyebabkan peningkatan tersebut. 

d) Bab IV adalah kesimpulan yang berisi hasil pembuktian dari hipotesis 

penelitian yang dipegang oleh penulis serta kesimpulan penelitian.   

 

 

 

 




