
97 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

 Keberadaan sebuah kelompok teroris dengan nama Abu Sayyaf Group 

(ASG) yang berbasis di wilayah Filipina Selatan dikenal oleh khalayak umum 

melalui berbagai tindak terorisme yang pernah kelompok tersebut lakukan, seperti 

penculikan untuk uang tebusan (kidnapping for ransom), penyanderaan dan 

pemboman. Kelompok yang berdiri pada tahun 1991 ini memiliki sejumlah 

karakteristik yang berbeda dari kelompok teroris lainnya. Pada intinya, ASG 

adalah kelompok yang terdesentralisasi dimana belasan hingga puluhan sub-

kelompok tergabung dalam dua faksi major yang dapat dibedakan dari basisnya, 

yaitu Faksi Basilan dan Faksi Sulu. ASG juga merupakan salah satu kelompok 

yang memiliki kecenderungan untuk mengalami pergeseran (shifting) dari tindak 

terorisme ke tindak kriminal. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh 

kepemimpinan, struktur dan bentuk, keanggotaan, serta hubungan dan koneksi 

yang dimiliki oleh kelompok tersebut saat itu. 

 Pada tahun 2016, ASG menciptakan sebuah tren baru dalam penculikan 

dimana kelompok tersebut melakukan 23 penculikan yang menyasar ABK di atas 

kapal yang sedang berlayar di sekitar wilayah perbatasan Filipina-Malaysia-

Indonesia. Dari sejumlah penculikan tersebut, sebanyak 15 warga negara Filipina 
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dan 46 warga negara asing berhasil dijadikan sandera dengan hasil uang tebusan 

yang didapatkan sebanyak 250 juta peso Filipina. Untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang membuat frekuensi penculikan yang dilakukan ASG di laut pada 

tahun 2016 meningkat, penulis menggunakan pendekatan Terorisme Instrumental 

(Terrorism as an Instrument) dari Martha Crenshaw (1988) yang dikombinasikan 

dengan konsep Teroris di Laut (Terrorist at Sea) oleh Peter Lehr (2009). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan 

frekuensi penculikan di laut oleh ASG meningkat pada tahun 2016. Pertama, 

penculikan di laut merupakan sebuah tindakan yang memiliki dampak yang kecil, 

namun sangat mungkin dilakukan (high probability, low impact). Ada lima 

pertimbangan yang digunakan oleh ASG dalam memilih jenis tindakan tersebut, 

yaitu pemahaman ASG mengenai wilayah yang menjadi basisnya, sumber daya 

yang telah dimiliki dan dapat digunakan oleh ASG, kewaspadaan target, 

pemilihan jenis dan perusahaan yang menaungi kapal target, dan rekam jejak ASG 

yang memang identik dengan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan. 

Kedua, keuntungan yang didapatkan oleh ASG apabila melakukan penculikan di 

laut lebih besar daripada kerugian yang timbul, dimana secara garis besar ASG 

akan mendapatkan keuntungan dari segi finansial dari uang tebusan yang didapat 

dari penculikan dan segi rekognisi dari banyaknya publikasi mengenai penculikan 

yang dilakukan ASG pada tahun 2016 di laut.  

Ketiga, penculikan di laut merupakan tindakan yang belum lama 

dipraktikkan oleh ASG — dimulai dari penculikan Brahma 12-Anand 12 pada 

Maret 2016 — serta merupakan kombinasi dari aspek-aspek yang tidak menjadi 
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pilihan pertama bagi sebuah kelompok dalam melakukan suatu tindakan. Ketika 

salah satu sub-kelompok dalam ASG melakukan penculikan di laut dan tindakan 

tersebut berhasil dilakukan, maka unsur tried and tested yang dibutuhkan oleh 

sub-kelompok lain yang hendak meniru tindakan tersebut pun terpenuhi. Peniruan 

yang berulang kali dilakukan akan menyebabkan peningkatan jumlah penculikan.  

Di luar ketiga faktor tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa ASG 

melakukan penculikan di laut untuk mencapai tactical aims dalam bentuk 

finansial dan rekognisi yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan 

hidup kelompok tersebut. Kemudian penelitian ini juga mengungkap bahwa ASG 

juga melakukan social climbing dengan melakukan penculikan terhadap ABK 

kapal yang sedang berlayar di laut, berbaiat kepada ISIS dan melakukan serangan 

di Marawi untuk menaikkan pamornya. Berkat ketiga tindakan tersebut, ASG pun 

berhasil menaikkan kelas sosialnya diantara kelompok terorisme lain dalam 

lingkup internasional. 

Secara garis besar, kelompok teroris cenderung memilih tindakan yang 

memiliki kemungkinan tinggi untuk dilakukan — dan dengan demikian, akan 

mementingkan aspek high probability, low impact ketika hendak memilih 

tindakan — karena ketika kelompok tersebut terus bertahan hidup dan mampu 

melakukan berbagai tindak terorisme, maka dapat dikatakan bahwa kelompok 

tersebut mencapai intermediary aims yang mereka tuju — tidak masalah apabila 

ultimate aims dari kelompok tersebut tidak dapat dipenuhi, karena pada 

kenyataannya sangat sedikit kelompok teroris yang berhasil meraih tujuan 

utamanya. 
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4.2. Saran 

   Skripsi ini disusun dengan harapan untuk memberikan manfaat praktis 

dalam bentuk sumbangan dan pandangan terhadap upaya pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan terorisme. Dalam konteks meningkatnya penculikan di laut 

yang dilakukan ASG pada tahun 2016 ini, terlihat bahwa pembayaran uang 

tebusan untuk membebaskan sandera (khususnya WNI) justru secara tidak 

langsung mendukung ASG dalam mencapai tactical aims dari segi finansial 

sehingga ASG dapat terus melakukan tindak terorisme. Untuk itu, penulis 

menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak membayar uang tebusan bagi 

kelompok penculik seperti ASG karena semakin banyak uang yang diberikan 

untuk membebaskan sandera, maka semakin lama ASG akan terus ada, dan 

semakin banyak penculikan serupa yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu, 

perlu digarisbawahi bahwa meskipun upaya kontra-terorisme telah digunakan 

untuk mencegah kelompok teroris mencapai ultimate aims yaitu mengubah status 

quo, sesungguhnya mereka hanya perlu bertahan hidup untuk tetap mencapai 

intermediary aims untuk mencapai tujuannya. 

Dari penelitian ini, muncul beberapa pembahasan yang menarik untuk 

dikembangkan atau ditelusuri dalam penelitian yang akan datang, seperti 

mengenai cakupan aspek high probability, low impact atau ditemukannya pola 

copycat with trademark dalam pelaksanaan tindakan terorisme yang sedang tenar 

belakangan ini seperti pemboman dan lone-wolf terrorism, atau perbandingan 

penanganan penculikan atas warga dari dua negara yang berbeda, dan lainnya. 

Penelitian dengan topik serupa dirasa akan menjadi lebih menarik dan 
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komprehensif apabila observasi lapangan atau wawancara dengan lebih dari satu 

pihak juga dilakukan untuk mengamati dan mengetahui keadaan nyata di wilayah 

sekitar terjadinya tindakan serta memperkaya data dan memperdalam analisa dari 

penelitian tersebut. 




