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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Isu terorisme telah menjadi perhatian publik dan menjadi ancaman bagi 

stabilitas keamanan dunia. Peristiwa penyerangan World Trade Centre (WTC) di 

New York City pada 11 September 2001 telah mengubah arah politik luar negeri 

suatu negara dengan terciptanya Global War on Terrorism sebagai suatu sistem 

baru dalam politik internasional. Dalam perkembangan kemudian, eksistensi 

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)1 sebagai kelompok terorisme kontemporer 

yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, teknologi serta globalisasi menjadi 

ancaman bagi masyarakat internasional.2 Untuk menghadapi ISIS, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah Resolusi 2249 di bawah persetujuan 

Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk perlawanan terhadap ISIS.3 Secara umum 

resolusi tersebut menyebutkan bahwa ISIS atau yang dikenal juga sebagai Daesh 

merupakan kelompok teroris internasional yang mengancam perdamaian dan 

keamanan internasional serta melanggar aturan hukum internasional. 

                                                           
1 Selanjutnya disingkat menjadi ISIS. 
2 Reynaldo Apriyandi Litobing, 2015, Paradigma Terorisme Lama – Terorisme Baru dan Aksi 
Teror Kontemporer Studi Kasus: Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) di Timur Tengah, Skripsi, 
Jogjakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, hal 49-50.  
3 The Security Council, Resolution 2249 (2015): Adopted by the Security Council at its 7565th 
meeting, on 20 November 2015, diakses dalam 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249(2015), diakses  pada 
11/04/2016, 12:41 WIB. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249(2015)
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ISIS atau yang sebelumnya dikenal sebagai Al-Qaeda in Iraq terbentuk pada 

tahun 2004 oleh Abu Mus’ab al-Zarqawi.4 Meskipun telah terbentuk sejak tahun 

2004, ISIS diketahui secara luas eksistensinya oleh masyarakat internasional pada 

tahun 2014 ketika terjadi transformasi dari Islamic State of Iraq (ISI)  menjadi 

ISIS di bawah kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi.5 Kelompok militan ini 

memperluas wilayah kekuasaannya dari Irak hingga Suriah dan mengalami 

perubahan nama menjadi ISIS. Perluasan yang dilakukan sebagai salah satu upaya 

ISIS untuk mencapai tujuannya yakni menguasai wilayah Timur Tengah dan 

mengubahnya menjadi sistem khilafah Islamiyah berdasarkan ideologi ISIS. 

Beberapa wilayah yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok militan ISIS ialah 

Raqa di Suriah, wilayah ini berhasil dikuasai pada Maret 2013 dan Suriah Selatan 

serta Mosul yang merupakan kota terbesar kedua di Irak pada tahun 2014.6 

Keberhasilan ISIS dalam menaklukkan beberapa wilayah di Irak dan Suriah 

menciptakan ancaman bagi stabilitas di Timur Tengah. Salah satu negara yang 

merasa terancam terhadap eksistensi ISIS di wilayah Timur Tengah ialah 

Jordania. ISIS sendiri menjadikan Jordania sebagai salah satu target negara yang 

akan dikuasai selain Irak dan Suriah. Medyan Dairieh seorang jurnalis dari Vice 

News, membuat sebuah film dokumenter pada tahun 2014 ke wilayah ISIS dan 

dalam dokumenter tersebut ISIS menyebutkan bahwa Jordania adalah target 
                                                           
4 The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center,  2014, ISIS: Potrait of Jihadi 
Terrorist Organisation, hal 1, diakses dalam http://www.terrorism-
info.org.il/Data/articles/Art_20733/E_101_14_163836165.pdf, diakses pada 22/03/2016, 17:15 
WIB. 
5 Canisius College, 2014, Organisation of Islamic Cooperation (OIC): Islamic State of Iraq and 
the Levant (ISIL), hal. 2,  diakses dalam 
http://www3.canisius.edu/~diciccoj/MUN_2014_OIC_ISIL.pdf, diakses pada 05/03/2016, 04:12 
WIB. 
6 BBC, Syria Iraq: The Islamic State Militant Group, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084, diakses pada 22/03/2016, 21:22 WIB. 

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20733/E_101_14_163836165.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20733/E_101_14_163836165.pdf
http://www3.canisius.edu/~diciccoj/MUN_2014_OIC_ISIL.pdf
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24179084
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selanjutnya bagi ISIS untuk dijadikan negara Islam seperti Suriah.7 Selain itu, hal 

ini juga terlihat dari penggunaan nama Islamic State of Iraq and The Levant 

(ISIL) yang merupakan nama lain dari ISIS. ISIL merujuk pada beberapa wilayah 

yakni Suriah, Jordania, Lebanon, Israel, Palestina dan Tenggara Turki, sehingga 

menjadikan Jordania sebagai negara selanjutnya yang ingin dikuasai oleh ISIS.8  

Upaya ISIS menjadikan Jordania sebagai target selanjutnya dapat dilihat 

dari berbagai peristiwa yang mengancam Jordania. Pada bulan April 2014, 

beberapa jihadis asal Jordania yang tergabung dalam ISIS menayangkan sebuah 

video yang mengancam kerajaan Jordania. Dalam video tersebut, anggota ISIS 

menyeru nama al-Zarqawi dan membakar paspor mereka dari negara asalnya 

Jordania. Anggota ISIS tersebut juga menggunakan sebuah sabuk peledak dan 

mendeskripsikan Raja Abdullah sebagai pemimpin yang despotik dan sebagai a 

worshipper of the English artinya bahwa Jordania adalah negara yang terus berada 

dibawah pengaruh barat. Selain itu, jihadis tersebut juga bersumpah akan 

membunuh Raja Abdullah.9 Video ini kemudian tersebar di berbagai media online 

dan memberikan ancaman terhadap kerajaan Jordania. 

Selain penyebaran video pada awal tahun 2014, Jordania juga menghadapi 

ancaman ISIS dengan terjadinya berbagai protes di beberapa wilayah Jordania. 

Pertama, peristiwa demonstrasi yang terjadi di Ma’an pada pertengahan tahun 

                                                           
7 Dina al-Shibeeb, First journalist who visited Raqqa: „ISIS‟s initial target was Jordan‟, English 
Alarabiya, diakses dalam, http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2016/03/15/First-journalist-
who-visited-Raqqa-ISIS-s-initial-target-was-Jordan-.html diakses pada 09/10/2016, 18:50 WIB. 
8 Faishal Irshaid, Isis, Isil, IS or Daesh? One group, many names, BBC, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27994277 diakses pada 12/04/2016 09:21 WIB. 
9 David Schenker, Countering the ISIS threat to Jordan, The Washington Institute, diakses dalam 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/countering-the-isis-threat-to-jordan, 
diakses pada 09/10/2016, 07:59 WIB. 

http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2016/03/15/First-journalist-who-visited-Raqqa-ISIS-s-initial-target-was-Jordan-.html
http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2016/03/15/First-journalist-who-visited-Raqqa-ISIS-s-initial-target-was-Jordan-.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27994277
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/countering-the-isis-threat-to-jordan
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2014 mengindikasikan adanya kelompok ISIS. Ma’an memiliki jarak sekitar 135 

mil dari Amman Selatan, kota ini memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang tidak 

merata jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya, tingkat pengangguran yang 

tinggi, angka kemiskinan yang berada di atas rata-rata ukuran nasional, pihak 

keamanan yang agresif dan tempat persemaian ekstremis Islam.10 Hal ini 

kemudian berdampak pada timbulnya konfrontasi antara masyarakat sipil dan 

pihak keamanan di Ma’an. Dalam demonstrasi yang terjadi, muncul kelompok-

kelompok ISIS yang mengibarkan bendera hitam ISIS di tengah lingkaran kota 

Ma’an.11 

Dalam protes tersebut muncul pula berbagai slogan yang tertulis di dinding 

untuk mendukung ISIS seperti “We do not accept the illegitimate Jordanian 

government that shoots innocent women and children, Welcome Islamic State, 

There is no law but God‟s law”. Selain slogan di dinding ada pula beberapa 

kutipan yang diucapkan seperti “The Islamic State is here to stay” dan “Abu 

Bakar Al-Baghdadi is our prince”.12 Protes ini menunjukkan bahwa kelompok ini 

menentang kepemimpinan Raja Abdullah dan menginginkan Jordania dijadikan 

pula sebagai negara Islam. Hal ini dipertegas oleh juru bicara pemerintah 

Jordania, Mohammad al-Momani bahwa pemerintah telah menangkap orang yang 

                                                           
10 Steven Simon, How Vulnarable is Jordan?, Middle East Institute, diakses dalam 
http://www.mei.edu/content/at/how-vulnerable-jordan, diakses pada 09/20/2016, 09:42 WIB. 
11 Alice Su, Fade to black: Jordanian city Ma‟an copes with Islamic State threat, Aljazeera, 
diakses dalam http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/2/jordan-maan-daashthreat.html, 
diakses pada 09/10/2016, 09:55 WIB. 
12 Ibid. 

http://www.mei.edu/content/at/how-vulnerable-jordan
http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/2/jordan-maan-daashthreat.html
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mengibarkan bendera hitam dan 71 simpatisan ISIS di Jordania tepatnya di 

wilayah Ma’an.13  

Demonstrasi kedua terjadi di wilayah Zarqa pada bulan Agustus 2014 di 

mana beberapa masyarakat mengibarkan bendera ISIS dan meneriakkan slogan-

slogan ISIS untuk mendukung Abu Bakar Al-Baghdadi. Dalam aksi unjuk rasa 

tersebut ada sebuah lagu yang dinyanyikan dengan lirik untuk mendukung ISIS. 

Abu Bakr O al-Baghdadi/ the one who terrifies the foes/ the 

pretty eyed ones of heaven are calling/ Enlist me as a martyr. 

Our swords are shining / Our melody is the cannon / The 

religion returns / We‟re done with humiliation. 

Takbir: Allahu Akbar 

The Islamic State: Continues14 

Unjuk rasa ini dilakukan oleh para jihadis dan para pendukung ISIS setelah 

melakukan shalat ied di alun-alun. Pengibaran bendera ISIS di Zarqa terjadi 

setelah dua bulan sebelumnya ISIS mengibarkan bendera di Ma’an. Zarqa sendiri 

merupakan salah satu kota dengan banyak gerakan jihadis yang memiliki peluang 

besar untuk terlibat dalam ISIS. Unjuk rasa yang terjadi di Ma’an dan Zarqa 

menunjukkan bahwa ancaman ISIS di wilayah Jordania bersifat nyata dan 

memberikan ancaman yang serius bagi kerajaan.  

Ancaman terhadap ISIS tidak hanya berasal dari dalam Jordania namun juga 

muncul dari wilayah perbatasan Jordania. Sejak tahun 2014 hingga 2016 telah 

terjadi beberapa serangan yang dilakukan oleh ISIS di wilayah perbatasan 

                                                           
13 Samira Said, Pro-ISIS Sympathies Simmer In Jordanian City, CNN, diakses dalam 
http://edition.cnn.com/2014/09/30/world/meast/jordan-isis-supporters/, diakses pada 09/10/2016, 
10:44 WIB. 
14 The Clarion Project, Islamic Supporters Rally Openly in Jordan, diakses dalam 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-supporters-rally-openly-jordan, diakses pada 
09/10/2016, 12:00 WIB. 

http://edition.cnn.com/2014/09/30/world/meast/jordan-isis-supporters/
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-supporters-rally-openly-jordan
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Jordania, Irak dan Suriah. Pada pada tahun 2014 telah terjadi tiga serangan di 

wilayah perbatasan. Pertama, bulan Juni, di mana ISIS melakukan penyerangan di 

wilayah perbatasan Jordania dan Irak. Serangan ini berhasil menguasai tiga jalur 

penyebrangan dari Irak ke Jordania yaitu kota Rawah, Anah dan Rutbah.15 Rutbah 

merupakan salah satu jalur perdagangan, pengiriman barang dan penumpang dari 

kedua negara. Dikuasainya jalur tersebut sangat berpengaruh terhadap jalur 

pengiriman barang dan ekonomi Jordania dalam hal perdagangan. 

Kedua, pada bulan November, ISIS melakukan penyerangan ke wilayah 

Turaibil yang merupakan wilayah perbatasan Karameh dan Jordania. Ketiga, pada 

bulan Desember, ISIS melakukan sebuah serangan ke enam pos kontrol milik 

Jordania di wilayah perbatasan tepatnya di Turaibil. Serangan ini kemudian 

menjadikan ISIS berhasil menguasai wilayah tersebut, namun pada akhirnya 

berhasil direbut kembali oleh militer Irak.16  Berkaitan dengan serangan tersebut, 

militer Jordania juga menghadapi adanya upaya infiltrasi orang Suriah dan Irak 

yang diduga sebagai kelompok militan untuk memasuki wilayah Jordania. 

Pada tahun 2015, ISIS mengaku melakukan sebuah serangan di perbatasan 

Jordan dan Irak yakni persimpangan Turaibil. Serangan tersebut berakibat pada 

tewasnya empat orang petugas keamanan asal Irak.17 Namun hal ini memberikan 

ancaman langsung terhadap Jordania karena serangan dilakukan di wilayah 

                                                           
15 Martin Chulov dan Rory Carroll, ISIS captures more Iraqi towns and border crossings, The 
Guardian, diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/isis-take-border-
crossings-iraq-syria-jordan, diakses pada 09/10/2016, 14:56 WIB. 
16 Erin Banco, ISIS Destroys At Least Six Border Control Stations On Jordan-Iraq Border, 
International Business Times, diakses dalam http://www.ibtimes.com/isis-destroys-least-six-
border-control-stations-jordan-iraq-border-1759922, diakses pada 09/10/2016, 15:00 WIB. 
17 Al Arabiya News, ISIS claims Iraqi- Jordanian border crossing attack, diakses dalam 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/04/25/Car-bombings-target-Iraq-Jordan-
border-crossing.html, diakses pada 09/10/2016, 15:12 WIB. 

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/isis-take-border-crossings-iraq-syria-jordan
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/22/isis-take-border-crossings-iraq-syria-jordan
http://www.ibtimes.com/isis-destroys-least-six-border-control-stations-jordan-iraq-border-1759922
http://www.ibtimes.com/isis-destroys-least-six-border-control-stations-jordan-iraq-border-1759922
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/04/25/Car-bombings-target-Iraq-Jordan-border-crossing.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/04/25/Car-bombings-target-Iraq-Jordan-border-crossing.html


7 
 

perbatasan. Pada bulan Juni 2016, ISIS mengklaim bertanggungjawab terhadap 

sebuah serangan bom bunuh diri di perbatasan Jordania dan Suriah. Serangan ini 

dilakukan di wilayah kamp pengungsi asal Suriah al-Rukban yang menewaskan 7 

tentara Jordania dan melukai 13 orang.18 Serangan ini bertujuan untuk 

menghancurkan pangkalan militer Amerika dan Jordania. 

Peristiwa selanjutnya adalah terjadinya pembunuhan terhadap salah satu 

pilot Jordania Al-Kasaesbeh yang melakukan serangan udara ke wilayah ISIS. Al-

Kasaesbeh diculik oleh ISIS pada bulan Desember 2014 ketika pesawatnya jatuh 

di wilayah Raqqa, wilayah Timur Suriah dalam menjalankan misi menghadapi 

ISIS. Pada pertengahan bulan Januari 2015, ISIS merilis sebuah video 

penangkapan Al-Kasaesbeh yang bertujuan untuk melakukan negosiasi dengan 

pemerintah Jordania agar membebaskan seorang jihadis Al-Qaeda Irak, Sajida al-

Rishawi yang ditahan di Jordania. Namun negosiasi tersebut gagal karena pada 

faktanya Al-Kasaesbeh telah dieksekusi pada tanggal 3 Januari 2015 dengan cara 

dibakar.19 

Ancaman eksistensi ISIS di Jordania tidak hanya berupa ancaman fisik 

namun juga ancaman ideologi. Hal ini terbukti dari banyaknya pemuda dan 

pemudi Jordania yang terlibat dalam kelompok militan tersebut. Dalam data yang 

dilampirkan di Alghad pada tahun 2014 menyebutkan bahwa jumlah gerakan 

jihadis di Jordania ada sekitar 7000 orang dan sebagian besar dari mereka telah 

                                                           
18 Aljazeera, ISIS claims responsibility for Jordan border attack, diakses dalam 
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/isil-claims-responsibility-jordan-border-attack-
160627044348399.html, diakses pada 09/10/2016, 15:15 WIB. 
19 The Telegraph, Moaz al-Kasaesbeh: Profile of Jordanian Pilot Burned Alive by ISIl, diakses 
dalam http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/jordan/11387982/Moaz-al-
Kasaesbeh-profile-of-Jordanian-pilot-burned-alive-by-Isil.html, diakses pada 05/03/2016, 17:03 
WIB. 

http://www.aljazeera.com/news/2016/06/isil-claims-responsibility-jordan-border-attack-160627044348399.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/isil-claims-responsibility-jordan-border-attack-160627044348399.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/jordan/11387982/Moaz-al-Kasaesbeh-profile-of-Jordanian-pilot-burned-alive-by-Isil.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/jordan/11387982/Moaz-al-Kasaesbeh-profile-of-Jordanian-pilot-burned-alive-by-Isil.html
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bergabung dengan ISIS.20 Selain data dari Alghad, Aljazeera menyebutkan bahwa 

pada tahun 2015 telah ada sekitar 2000 orang Jordania yang memasuki wilayah 

Suriah dan bergabung dengan berbagai kelompok ekstremis di Suriah seperti 

Jabhah al Nusro dan ISIS.21  

Dalam setiap tahunnya jumlah orang yang terlibat dalam keanggotaan ISIS 

semakin meningkat dan memberikan ancaman bagi stabilitas Jordania. Jumlah 

orang Jordania yang bergabung ke dalam ISIS terbanyak berasal dari wilayah 

Ma’an, Zarqa, Ruseifa dan Salt.22 Selain itu, pendiri dari ISIS yakni Abu Musab 

al-Zarqawi merupakan warga Jordania yang berasal dari kota Zarqa dan kota ini 

juga terkenal sebagai kota yang memproduksi banyak kelompok jihadis radikal 

seperti al-Zarqawi.23 Tindakan yang dilakukan ISIS menjadikan sebuah ancaman 

bagi Jordania, baik bagi pemerintah Jordania maupun bagi masyarakat atau publik 

Jordania.  

Lebih lanjut, pemerintah Jordania di bawah kepemimpinan Raja Abdullah 

telah mendeklarasikan bahwa ISIS merupakan sebuah ancaman. Ratu Rania 

sebagai Ibu negara Jordania juga menyatakan bahwa ISIS merupakan ancaman. 

Pernyataan tersebut diungkapkan dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin 

bisnis asal Perancis, pada pertemuan tersebut Ratu Rania menyebutkan bahwa 

“We are facing a time of great peril. Daesh, or the so-called Islamic State, 
                                                           
20 Muwaffaq Kamal, ISIL a majority within Jordanian Jihadi Salafists, Alghad, diakses dalam 
http://www.alghad.com/articles/817998-ISIL-a-majority-within-Jordanian-Jihadi-Salafists, diakses 
pada 09/10/2016, 18:26 WIB. 
21 Michael Pizzi, Foreign fighters comehome to roost in Jordan, Aljazeera, diakses dalam 
http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/5/jordans-foreign-fighters-come-home-to-roost.html, 
diakses pada 09/10/2016, 19.00 WIB. 
22 Muwaffaq Kamal, Op.cit. 
23 Noah Feldman, Why Jordan Is Islamic State‟s Next Target, Bloomberg, diakses dalam 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-02-09/why-jordan-is-islamic-state-s-next-target, 
diakses pada 09/10/2016, 19:00 WIB. 

http://www.alghad.com/articles/817998-ISIL-a-majority-within-Jordanian-Jihadi-Salafists
http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/5/jordans-foreign-fighters-come-home-to-roost.html
https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-02-09/why-jordan-is-islamic-state-s-next-target
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continues to spread its diabolical ideology”.24 Pernyataan Ratu Rania 

menunjukkan bahwa kerajaan Heshimete menganggap ISIS merupakan sebuah 

ancaman bagi Jordania. Selain itu, dalam sebuah wawancara dengan BBC, Raja 

Abdullah mengatakan bahwa aspek kemanan bagi Jordania saat ini adalah untuk 

menjaga wilayah perbatasan dengan tidak membiarkan ISIS dan kelompok teroris 

lainnya memasuki wilayah Jordania.25 Hal ini menunjukkan pemerintah Jordania 

menganggap bahwa ISIS merupakan sebuah ancaman yang harus ditangani 

Untuk menghadapi dan mengatasi ancaman tersebut maka Jordania 

mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya kontra terorisme menghadapi 

ISIS. Hal ini kemudian menarik untuk dikaji karena Jordania merupakan negara 

yang memiliki posisi geografis dekat dengan Irak dan Suriah yang merupakan 

negara basis dari ISIS dan Jordania telah mengahadapi ancaman langsung dari 

keberadaan ISIS. Dengan demikian, melihat ancaman ISIS di Jordania, maka 

penulis mengangkat penelitian dengan memfokuskan pada “Kebijakan Counter-

terrorism Jordania Menghadapi ISIS”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana kebijakan counter-terrorism Jordania menghadapi Islamic 

State of Iraq and Syria (ISIS)? 

                                                           
24 Daniella Peled, ISIS in Jordan: King Abdullah‟s Battle for the Soul of Islam, Haaretz, diakses 
dalam www.haaretz.com/middle-east-news/isis/jordan/1.688313, diakses pada 09/10/2016, 20:18 
WIB. 
25 Lyse Doucet, Interview with His Majesty King Abdullah II, King Abdullah, diakses dalam 
http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/interviews/view/id/528/videoDisplay/0.html, diakses pada 
09/10/2016, 20:20 WIB. 

http://www.haaretz.com/middle-east-news/isis/jordan/1.688313
http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/interviews/view/id/528/videoDisplay/0.html


10 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan 

counter-terrorism Jordania menghadapi ISIS. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Penelitian  ini  berguna  untuk  memperluas  wacana  dan kajian  dalam  

disiplin  Ilmu  Hubungan  Internasional serta sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan konsep terorisme dan upaya counter-terrorism yang dilakukan 

suatu negara terutama mengenai counter-terrorism yang dilakukan Jordania 

menghadapi ISIS. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini menambah referensi keilmuan dan  

menambah  wawasan  bagi  mahasiswa  serta segenap elemen masyarakat yang 

berminat untuk meneliti kebijakan counter-terrorism Jordania dalam menghadapi 

terorisme ISIS. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan bagi mahasiswa dalam meneliti kebijakan Jordania menghadapi 

terorisme. 
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1.5.  Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang kebijakan counter-terrorism 

Jordania dalam menghadapi ISIS, telah ada beberapa penelitian yang membahas 

topik yang serupa atau pola yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan adalah penelitian dengan judul Terrorism in Jordan: Politics 

and the Real Target Audience yang dilakukan oleh John G. Worman dan David H. 

Gray.26 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 

konsep terorisme dan counter-terrorism untuk membahas kasus terorisme yang 

terjadi di Jordania sejak tahun 1970-2010.  

Namun dalam rentan waktu tersebut, Worman dan Gray membaginya 

menjadi lima periode berdasar peristiwa teror besar yang terjadi di Jordania dan 

upaya penanganannya. Lima periode tersebut yakni, periode pertama tahun 1970-

1973, periode kedua dari tahun 1983 dan 1984, periode ketiga dari tahun 1990-

1991, periode keempat dari tahun 1994-1997 dan periode kelima dari tahun 2000-

2006. Penelitian tersebut membahas mengenai alasan atau target dari tindakan 

terorisme yang dilakukan di Jordania. Dalam beberapa tulisan menyebutkan 

bahwa berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok terorisme di Jordania 

adalah untuk menargetkan kepentingan Amerika dan Israel di Jordania. Namun 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa target dari kelompok terorisme di 

Jordania adalah pada kepentingan Jordania itu sendiri dalam arti bahwa kelompok 

teroris menargetkan pemerintah Jordania. Hal ini terlihat dari peristiwa teror yang 

                                                           
26 John G. Worman dan David H. Gray, Terrorism in Jordan: Politics and the Real Target 
Audience, Journal of Global Security Studies, Vol. 3. No 3 (Summer 2012), Inggris: Oxford 
University Press, hal 95-112.  
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dilakukan selama ini hanya mengakibatkan kerusakan terhadap infrastruktur 

negeri Jordania bukan Amerika maupun Israel 

Worman dan Gray juga menyebutkan bahwa upaya counter-terrorism yang 

dilakukan oleh pemerintah Jordania adalah dengan melakukan promosi mengenai 

toleransi beragama melalui “Amman Message”. Selain itu, ada pula kebijakan lain 

dalam bidang militer yakni memperkuat pertahanan keamanan melalui 

modernisasi militer dan melakukan pelatihan bagi para prajurit, menstabilkan 

kondisi domestik terutama kondisi ekonomi. Untuk menstabilkan keadaan 

ekonomi negara, Jordania melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Dalam 

hal ini, Amerika memberikan bantuan baik bantuan ekonomi maupun bantuan 

militer ke Jordania agar Jordania mampu menghadapi persoalan terorisme.  

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan 

keduanya ialah objek dan isu yang diteliti, kedua penelitian sama-sama meneliti 

terorisme di Jordania dan upaya counter-terrorism yang dilakukan oleh Jordania. 

Selain itu, metodologi yang digunakan juga sama yakni metode deskriptif dengan 

menggunakan konsep terorisme dan counter-terrorism. Perbedaan keduanya yakni 

pada ruang lingkup penelitian baik waktu dan materi. Penelitian Worman dan 

Gray mengambil jangka waktu tahun 1970-2010 dan meneliti semua tindakan 

terorisme sementara peneliti mengambil jangka waktu tahun 2014-2016 dan hanya 

berfokus pada kebijakan Jordania terhadap terorisme ISIS. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dalia Bseiso 

dan Chelsi Dildine dengan judul Jordan‟s Counter-terrorism Strategy and US-
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Jordanian Cooperation.27 Penelitian ini menggunakan konsep ancaman teroris 

dan counter-terrorism untuk membahas upaya Jordania menghadapi terorisme dan 

hubungan Jordania-Amerika. Dalam penelitian ini, Bseiso dan Dildine 

menjelaskan bahwa Jordania menghadapi ancaman terorisme setiap tahunnya baik 

dari kelompok radikal Palestina maupun Al-Qaeda. Untuk menghadapi ancaman 

tersebut Jordania melakukan hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat, akan 

tetapi hubungan Jordania dan Amerika ini menjadi satu faktor penting terjadinya 

kejahatan teroris di Jordania, karena kelompok-kelompok ini menentang Amerika 

Serikat akibat tindakannya di Irak dan Palestina.  

Jordania dalam menghadapi terorisme yang semakin berkembang 

melakukan berbagai tindakan counter-terrorism yakni penggunaan intelijen, 

penguatan keamanan, membuat Undang-Undang anti terorisme, penyebaran pesan 

anti radikal lewat media. Selain itu, Jordania juga melakukan berbagai kerjasama 

dengan Amerika Serikat dalam upaya melawan terorisme, yakni bersama-sama 

menghancurkan sumber pendanaan bagi teroris, melakukan kerjasama operasi, 

penyebaran intelijen, melakukan latihan militer bersama dan melakukan 

kerjasama dalam hal pendanaan untuk keamanan Jordania. Kedua negara ini 

memperoleh keuntungan masing-masing dari hubungan ini, Jordania dapat 

menerima bantuan keuangan, ekonomi dan militer serta adanya pelatihan militer. 

Sementara Amerika Serikat di sisi lain juga mendapatkan keuntungan yakni 

memperoleh informasi dari intelijen Jordania, adanya dukungan dari intelijen, dan 

pelatihan militer bersama. 

                                                           
27 Dalia Bseiso dan Chelsi Dildine, 2010,  Jordan‟s Counter-terrorism Strategy and US-Jordanian 
Cooperation, Washington: The George Washington University. 
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Penelitian Bseiso dan Dildine memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

peneliti. Persamaannya yakni objek, isu dan metodologi yang digunakan. Kedua 

penelitian melihat kebijakan Jordania dalam menghadapi terorisme serta konsep 

yang sama yakni terorisme dan counter-terrorism. Namun kedua penelitian juga 

memiliki perbedaan yakni ruang lingkup waktu dan materi. Penelitian Bseiso dan 

Dildine hanya terbatas pada tahun 2010 sementara peneliti melihat kebijakan 

counter-terrorism Jordania dari tahun 2014 hingga 2016. Bseiso dan Dildine 

berfokus pada upaya Jordania melawan terorisme dengan melakukan kerjasama 

antara Jordania dan Amerika Serikat sementara peneliti hanya berfokus pada 

kebijakan melawan terorisme ISIS yang tidak hanya menekankan hubungannya 

dengan Amerika Serikat namun juga dengan negara lainnya.  

Penelitian selajutnya adalah penelitian dengan judul Jordan Stands At The 

Front Line of Combating Terrorism oleh Anwar Ayasrah.28 Penelitian ini 

menjelaskan mengenai kebijakan Jordania dalam menghadapi isu terorisme di 

Jordania setelah peristiwa serangan terorisme di Amerika Serikat pada 11 

September 2001 dengan menggunakan konsep terorisme. Serangan teroris 

terhadap Jordania telah ada sejak tahun 1960, akan tetapi ancaman teroris ini 

semakin meningkat sejak munculnya Al-Qaeda. Serangan teroris di Jordania 

seringkali menargetkan masyarakat, institusi internal, kedutaan, diplomat dan 

kepentingan luar negeri. 

Paska peristiwa 11 September dan terjadinya berbagai serangan teroris di 

Jordania, menjadikan Jordania melakukan berbagai tindakan sebagai bentuk 

                                                           
28 Anwar Ayasrah, 2009, Jordan Stands At The Front Line Of Combating Terrorism, 
Pennsylvenia: U.S Army War College. 
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kontra terorisme. Instrumen kontra terorisme yang digunakan ialah diplomasi, 

hukum kriminal, menyediakan informasi, pendidikan, ekonomi, kekuatan militer 

dan pendekatan sosial. Kebijakan Jordania dalam menghadapi terorisme berdasar 

pada Piagam PBB dan prinsip hukum HAM. Beberapa kebijakan yang dilakukan 

ialah pembentukan hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan hukuman 

bagi para pelaku terorisme. Selain itu, operation procedure atau 

mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam kontra terorisme.  

Selanjutnya, diplomasi antar negara atau kerjasama internasional, peran 

General Intelligence Directorate (GID) dalam pertukaran informasi dengan 

Amerika Serikat, melakukan pelatihan pasukan militer dengan negara lain, 

membuat perjanjian dan konvensi mengenai perlawanan terhadap terorisme dan 

dimensi agama.29 Dalam dimensi agama, dibuatkan sebuah program dengan nama 

“Amman Massage” pada 9 November 2014 yang berisi mengenai Islam yang 

moderat dan mengajarkan bahwa terorisme tidak sesuai dengan prinsip agama 

Islam.30 

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah objek, isu dan konsep 

yang diteliti yakni tindakan Jordania dalam menghadapi terorisme dengan 

menggunakan konsep terorisme. Adapun perbedaan kedua penelitian ini ialah 

terorisme yang diteliti dan waktu yang digunakan dalam penelitian. Pada 

penelitian Ayasrah lebih memfokuskan pada semua tindakan terorisme terutama 

Al-Qaeda dan batasan waktu yang digunakkan hanya sampai pada tahun 2006. 

                                                           
29 Ibid., hal. 12 dan 17. 
30 Ibid., hal. 19. 
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Sementara peneliti lebih berfokus pada kebijakan kontra terorisme Jordania 

menghadapi ISIS dengan jangka waktu tahun 2014 hingga 2016. 

Selanjutnya adalah penelitian dengan judul The Islamic State and U.S. 

Policy yang diteliti oleh Christopher M. Balnchard dan Carla E. Humud.31 

Penelitian ini menggunakan konsep counter-terrorism untuk menjelaskan 

kebijakan Amerika Serikat dalam menghadapi ISIS. ISIS telah menguasai 

sebagian wilayah Irak dan Suriah memberikan ancaman kepada Amerika Serikat. 

Hal ini karena ISIS bukanlah terorisme domestik melainkan terorisme 

transnasional yang tidak hanya melakukan serangan di satu negara namun juga di 

negara lain dan menjadi ancaman internasional. Para pemimpin ISIS sering 

mendesak pendukunganya untuk menyerang operasi Amerika Serikat dan koalisi 

dalam melawan terorisme.  

Keberadaan ISIS kemudian membuat Amerika Serikat mengeluarkan 

kebijakan dalam menghadapi ISIS. Kebijakan tersebut antara lain: melakukan 

operasi militer melawan ISIS dengan negara koalisi yang telah terbentuk pada 

tahun 2014. Selanjutnya program kerjasama berupa pelatihan, perlengkapan, dan 

memberikan saran atau nasehat dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan 

Amerika Serikat di Irak. Selain di Irak pelatihan juga dilakukan di Suriah bagi 

pihak yang tergabung dalam koalisi Amerika Serikat. Selain pelatihan ada pula, 

penyebaran informasi intelijen, upaya mengeliminasi pemimpin ISIS dan 

menghancurkan sumber keuangan ISIS. 

                                                           
31 Christopher M. Blanchard dan Carla E. Humud, 2016, The Islamic State and U.S. Policy, 
Congressional Research Service,  hal 1-30, diakses dalam 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf, diakses pada 02/11/2016, 08:56 WIB. 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf
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 Selanjutnya ialah upaya permintaan dana di kongres Amerika Serikat dalam 

Fiscal Year tahun 2017 untuk membiayai pelatihan yang dilakukan di Irak dan 

Suriah. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama 

berupaya untuk mendapatkan persetujuan badan legislasi dalam keterlibatannya 

untuk menghadapi ISIS. Dalam kedua penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan kedua penelitian ialah meneliti kebijakan negara dalam 

menghadapi ISIS dan metode yang digunakan. Perbedaan kedua penelitian ialah 

objek yang diteliti yakni Amerika Serikat dan Jordania. 

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Mary Habeck 

dengan judul A Global Strategy For Combating al Qaeda and the Islamic State.32 

Dalam penelitian ini menggunakan konsep counter-insurgency strategy dalam 

melihat kebijakan negara dalam bentuk global untuk menghadapi Al Qaeda dan 

ISIS. Global dalam hal ini yakni Amerika Serikat dan aliansinya. Keberadaan 

kedua kelompok teroris telah mengancam keamanan seluruh negara dan telah 

membunuh banyak orang baik Muslim maupun yang bukan Muslim. Kelompok 

ini memiliki kekuatan militer yang sangat kuat sehingga dalam upaya perlawanan 

terhadap kelompok terorisme tersebut dibutuhkan counter yang sesuai. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa upaya counter-insurgency harus lebih 

menekankan pada kerjasama global atau kerjasama regional dibandingkan dengan 

mengambil tindakan tersendiri secara terpisah. Selama ini negara-negara lebih 

menekankan pada operasi militer, tetapi sebenarnya ada beberapa cara lain yang 

                                                           
32 Mary Habeck, 2015, The Global Strategy For Combating Al Qaeda and Islamic State, American 
Enterprices Institute, hal 1-18, diakses dalam https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/12/A-
Global-Strategy-for-Combating-al-Qaeda-and-the-Islamic-State-online.pdf, diakses pada 
02/11/2016, 13:57 WIB. 

https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/12/A-Global-Strategy-for-Combating-al-Qaeda-and-the-Islamic-State-online.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/12/A-Global-Strategy-for-Combating-al-Qaeda-and-the-Islamic-State-online.pdf
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dapat digunakan dalam menghadapi Al Qaeada dan ISIS yakni, melalui ideologi, 

keamanan, diplomasi, ekonomi dan politik. Untuk menghadapi terorisme maka 

perlu diketahui terlebih dahulu strategi yang digunakan kelompok teroris tersebut. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tindakan yang perlu digunakan ialah 

adanya kemitraan. Hal ini memberikan pengertian bahwa perlu adanya kerjasama 

baik regional maupun internasional, baik di antara negara yang menjadi pusat 

adanya teroris maupun  yang bukan. 

 Selain itu, perlu perlawanan terhadap ideologi terorisme. Hal ini karena 

ideologi adalah pusat gravitasi kelompok terorisme. Selama ini, Al Qaeda dan 

ISIS semakin kuat karena penyebaran ideologi yang dilakukan sehingga mudah 

mendapatkan dukungan. Jadi diperlukan delegitimasi ideologi teroris. Ketiga ialah 

solusi politik jangka panjang. Solusi ini akan didapatkan ketika telah ada 

delegitimasi ideologi. Namun dalam solusi politik ini perlu adanya dorongan dari 

pemerintah yang sah dari negara tempat adanya teroris dan negara tersebut harus 

merespon tuntutan warganya. Pihak luar boleh terlibat namun hanya sekedar 

memberikan bantuan. Counter-insurgency ini tidak menutup kemungkinan 

penggunaan militer hanya saja harus lebih memprioritaskan pada dimensi yang 

telah dijelaskan. Terakhir yang dibutuhkan pula ialah koordinasi antar negara dan 

counter-insurgency yang berkelanjutan.  

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan 

keduanya ialah meneliti isu yang sama yakni strategi negara dalam menghadapi 

ISIS. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah objek yang diteliti dan 

penggunaan konsep dalam penelitian. Dalam penelitian Habeck menggunakan 
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kelompok global dalam melihat strategi melawan terorisme sementara peneliti 

hanya melihat pada level negara yakni Jordania. Penelitian Habeck meneliti isu 

terorisme Al Qaeda dan ISIS sementara penulis hanya berfokus pada ISIS. 

Perbedaan lainnya ialah konsep yang digunakan, Habeck mengunakan konsep 

counter-insurgency sementara peneliti menggunakan konsep counter-terrorism. 

Tabel.1.1 Posisi Penelitian 

No Judul 
Teori/Konsep & 

Metode 
Persamaan & Perbedaan 

1 

John G Worman 
dan David H Gray 

(Terrorism in 
Jordan: Politics 

and The Real 
Target Audience) 

Teori/ Konsep:  

 Terorisme 
 Counter-

terrorism 
Metodologi: 

 Deskriptif 
 

Persamaan: 

 Objek penelitian yang 
sama yakni kebijakan 
Jordania 

 Isu yang diteliti yaitu 
terorisme 

 Konsep 
 Metode 
Perbedaan: 

 Ruang lingkup waktu 
penelitian Worman dan 
Gray pada tahun 1970-
2010 sementara 
penelitian peneliti dari 
tahun 2014-2016 

 Materi: Worman dan 
Gray pada isu terorisme 
secara keseluruhan 
sementara peneliti lebih 
berfokus pada ISIS. 

 

2 

Dalia Bseiso dan 
Chelsi Dildine 

(Jordan‟s Counter-
terrorism Strategy 
and US-Jordania 

Cooperation) 

Teori/ Konsep:  

 Ancaman teroris 
 Counter-

terrorism 
Metodologi : 

 Deskriptif 
 

Persamaan : 

 Objek penelitian yang 
sama yakni kebijakan 
Jordania 

 Isu yang diteliti yaitu 
terorisme 

 Konsep 
 Metode 
Perbedaan : 

 Ruang lingkup waktu 
penelitian Bseiso dan 
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Dildine pada tahun 
2010 sementara 
penelitian peneliti dari 
tahun 2014-2016 

 Penelitian Bseiso 
berfokus hanya pada 
kerjasama dengan 
Amerika Serikat 
sementara penelitian 
peneliti tidak 
membatasi pada satu 
negara saja.  

3 

Anwar Ayasrah 
(Jordan Stands At 
The Front Line Of 

Combating 
Terrorism) 

Teori/ Konsep:  

 Konsep 
Terorisme 

Metodologi : 

 Deskriptif 

Persamaan : 

 Objek dan isu 
penelitian yang sama 
yakni kebijakan 
Jordania dalam 
menghadapi isu 
terorisme 

 Konsep  
Perbedaan : 

 Terorisme yang diteliti 
Ayasrah meneliti pada 
semua tindakan 
terorisme, sementara 
peneliti berfokus pada 
ISIS 

 Batasan waktu 
Ayasrah meneliti 
hingga tahun 2006, 
sementara peneliti dari 
tahun 2014-2016 

4 

Christopher M. 
Blanchard dan 
Carla E.Humud 

(The Islamic  State 
and U.S. Policy) 

Teori/ Konsep:  

 Counter-
terrorism 

Metodologi : 

 Deskriptif 
 

Persamaan : 

 Isu yang diteliti yakni 
kebijakan negara dalam 
menghadapi ISIS 

 Metode deskriptif 
Perbedaan :  

 Objek atau negara yang 
diteliti 

5 

Mary Habeck 
(The Global 
Strategy For 

Combating Al 
Qaeda and ISIS) 

Teori/ Konsep:  

 Counter-
insurgency 

Metodologi : 

 Deskriptif 

Persamaan : 

 Isu yang diteliti yakni 
kebijakan negara dalam 
menghadapi ISIS 

 Metode deskriptif 
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 Perbedaan :  

 Level penelitian, 
Habeck berfokus pada 
level global sementara 
peneliti berfokus pada 
level negara 

 Terorisme yang diteliti. 
Habeck meneliti Al 
Qaeda dan ISIS 
sementara peneliti 
hanya berfokus pada 
ISIS 

 Konsep yakni counter-
insurgency dan 
counter-terrorism 

 

  

1.6. Kerangka Konsep 

1.6.2. Terorisme 

Istilah terorisme berkaitan dengan kata teror dan teroris. Kata teror secara 

semantik bermakna kekacauan, tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan 

kekacauan dalam masyarakat, tindak kejam dan mengancam.33 Kata teror yang 

artinya keadaan teror berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti gemetaran 

dan “detererre” yang berarti takut.34 Teror kemudian diidentikkan dengan sifat 

mengancam dan menakut-nakuti bagi para korbannya. Namun terorisme sendiri 

memiliki pengertian yang berbeda dari berbagai pandangan. Perbedaan ini  

didasarkan pada bentuk, karakteristik, dan motivasi dari terorisme tersebut. 

Bahkan setiap negara memiliki pengertian terorisme yang berbeda dengan negara 

lainnya sesuai dengan kepentingan negara.  

                                                           
33 John M Echols dan Hassan Shadily, 1975, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, hal. 
278 
34 Bambang Abimanyu, 2005, Teror Bom di Indonesia, Jakarta: Grafindo, hal. 62 
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Bagi sebagian orang mendefinisikan terorisme sebagai “penggunaan 

kekerasan secara tidak sah” sebagai suatu kriteria dalam menentukan seseorang 

sebagai teroris. Namun definisi ini ditolak oleh Thackrah. Thackrah 

mencontohkan pada kasus aksi perjuangan pembebasan Amerika yang dicap 

sebagai teroris karena melawan hukum konstitusi Raja George II, di mana pada 

saat itu Amerika masih berada dalam koloni Inggris dan masih berlaku hukum 

Inggris. Ada sebagian orang beranggapan bahwa itu adalah tindakan teroris 

namun di sisi lain menganggap bahwa itu bukanlah tindakan teroris melainkan 

pejuang kemerdekaan atau patriot.35  

Jika definisi terorisme hanya berdasar pada tindakan kekerasan yang 

dilakukan secara tidak sah, maka definisi ini akan mengalami tumpang tindih 

dengan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok revolusi. Seperti yang dikatakan 

oleh Yaser Arafat:  

“the difference between the revolutionary and the terrorist lies in the 
reason for which each fights. For whoever stands by a just cause and 
fights for the freedom and liberation of his land from the invaders, the 
settlers and the colonialists, cannot possibly be called a terrorist….”36 
 
Meskipun memiliki persamaan namun tetap ada perbedaan di antara 

kelompok revolusioner dengan terorisme, hal yang membedakannya ialah terletak 

pada alasan atau motivasi dilakukannya suatu tindak kekerasan. Negara-negara 

non blok pada era Perang Dingin juga berpandangan bahwa tindakan kekerasan 

untuk membebaskan diri dari penjajahan, dikategorikan sebagai hak-hak yang sah 

                                                           
35 Thackrah, John Richard, 2004, Dictionary Of Terrorism Second Edition, London: Routledge, hal 
264. 
36 Stughart II, Willian F, An Analytical History of Terrorism, 1945-2000, Public Choice, Vol.128, 
No. 1/2, (July 2006), diakses dalam http://www.jstor.org/stable/30026632, diakses pada 
10/10/2016, 11:35 WIB. 

http://www.jstor.org/stable/30026632


23 
 

dalam menentukan nasib sendiri dan ini bukanlah sebagai terorisme.37 Tindakan 

terorisme dapat pula dibedakan dengan tindak kekerasan lainnya, hal ini dilihat 

dari tindakan terorisme yang tidak mengikuti hukum atau norma perang dan 

menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu. Tidak adanya kesepakatan dalam 

mendefinisikan terorisme kemudian menjadikan sebagian tindak kejahatan 

dikategorikan sebagai bentuk terorisme, namun di sisi lain adanya kelonggaran 

akan definisi terorisme memberikan kesempatan bagi beberapa pihak untuk dapat 

menggunakan kekerasan secara legal.  

Kata terorisme juga didefinisikan oleh David Fromkin, akan tetapi dengan 

membedakannya pada aksi militer. Menurutnya, “military action is aimed at 

physical destruction while terrorism aims at psychological consequences”.38 

Sementara itu, Walter Liqueur seorang pengkaji terorisme telah mengkaji lebih 

dari seratus definisi terorisme dan menyimpulkan bahwa ada unsur-unsur 

signifikan dari definisi terorisme yakni menggunakan ancaman kekerasan dan 

tindak kekerasan. Selain itu terorisme pada umumnya didorong oleh motivasi 

politik, dan dapat juga karena adanya fanatisme agama.39  

Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konvensi PBB tahun 1937 

artikel 1 mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kejahatan yang ditujukan 

langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang 

                                                           
37 Muhammad Mustofa, 2002, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi dalam 
Luqman Hakim, 2004, Terorisme di Indonesia, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), 
hal. 11. 
38 Sihbudi, Riza. 2007. Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel Atas Negara-Negara 
Muslim. Bandung: PT Mizan Publika, hal. 173 
39 Alex Schmid, Terrorism – The Defenition Problem, Case Western Reserve Journal of 
International Law, Vol. 36, Issue. 2, (2014), hal. 377 diakses dalam  
https://pdfs.semanticscholar.org/edd8/52c5ea90442946728c59e584fd2640d8e5c9.pdf, diakses 
pada 10/10/2016, 18:38 WIB. 

https://pdfs.semanticscholar.org/edd8/52c5ea90442946728c59e584fd2640d8e5c9.pdf
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tertentu, kelompok dan masyarakat luas.40 Menurut convention of the 

Organisation of Islamic Conference on Combating International Terrorism tahun 

1999, menyebutkan bahwa: 

“Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan 
kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan 
rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan meneror 
orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau 
mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak 
mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta 
benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, 
membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau 
mengancam stabilitas intergitas teritorial, kesatuan politis atau 
kedaulatan negara-negara yang merdeka”.41 

 
Pemerintah Jordania juga memberikan definisi mengenai apa yang 

dimaksud dengan terorisme dan termaktub dalam UU Anti Terorisme tahun 

2014, bahwa : 

 
“Terorisme adalah setiap tindakan yang disengaja atau tindakan 
abstain (tidak menentukan sikap), atau ancaman dari sebuah tindakan 
terlepas dari penyebab, penggunaan yang dilakukan dengan cara 
apapun dalam melakukan sebuah tindakan tindak pidana secara 
bersama atau sendiri-sendiri yang dapat membahayakan keselamatan 
dan keamanan masyarakat atau menyebabkan gangguan dengan 
meresahkan publik atau menyebabkan teror diantara orang-orang atau 
mengitimidasi mereka, membahayakan kehidupan, menyebabkan 
kerusakan terhadap lingkungan, fasilitas, properti publik, swasta, 
fasilitas internasional, misi diplomatik atau menempati salah satu 
diantara mereka, atau membahayakan sumber daya nasional, 
menimbulkan resiko ekonomi atau memaksa legitimasi otoritas, 
organisasi regional, internasional untuk melakukan sesuatu atau 

                                                           
40 League of Nations, Convention For The Prevention And Punishment Of Terrorism, diakses 
dalam https://www.wdl.org/en/item/11579/view/1/1/, diakses pada 10/10/2016, 13:34 WIB. 
41 Muladi, 2002,Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: 
Habibie center, hal. 174. 

https://www.wdl.org/en/item/11579/view/1/1/
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abstain dari melakukan sesuatu, menonaktifkan aplikasi konstitusi, 
hukum atau peraturan.”42 

Berdasarkan pada berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah penggunaan kekerasan yang telah 

terencana dan sistematis secara ilegal atau tidak berpegang pada hukum oleh 

individu, kelompok professional atau organisasi tertentu terhadap masyarakat sipil 

untuk menebar ketakutan atau guncangan psikologi. Kejahatan yang dilakukan 

biasanya dipublikasikan untuk menebar teror tersebut ke seluruh elemen untuk 

mencapai tujuan politik, ideologi dan agama. Saat ini tujuan terorisme tidak hanya 

berlandaskan pada tujuan politik seperti pada zaman klasik namun telah 

berkembang pada tujuan ideologi dan agama.  

Berdasarkan pada motivasi terorisme maka terorisme dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori menurut Luqman Hakim, yaitu, terorisme dengan semangat 

nasionalisme, terorisme dengan semangat saparatisme, terorisme dengan semangat 

radikalisme agama dan terorisme yang didorong oleh spirit bisnis. 43 Adapun 

Devisi riset Federal Amerika Serikat menyebutkan ada lima ciri dari kelompok 

teroris, yakni: separatis-nasionalis, fundamentalis-religious, religious baru, 

revolusioner sosial dan teroris sayap kanan.44  

Selain itu, terorisme memiliki beberapa tipe yang berbeda sehingga ada 

perbedaan antara gerakan terorisme di dunia. Ekaterina Stepanova dalam sebuah 

penelitian di Stokholm International Peace Research Institue, membagi terorisme 

                                                           
42 Law Jordania, Text UU Anti Terorisme dengan Amandement Terakhir 2014, diakses dalam 
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?36786-%D9%86%D8%B5-, diakses pada 25/11/2016, 
08:18 WIB. 
43 Luqman Hakim, Op.Cit., hal. 18-19. 
44 Hasyim Muzadi, 2011, Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: 
PT Refika Aditama, hal. 32-33. 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?36786-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014
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ke dalam 3 tipe fungsional berdasarkan dua kriteria yakni; a) Tingkat dan skala 

tujuan akhir dari suatu kelompok serta agenda dari kelompok apakah itu berada 

pada tatanan global ataukah lokal, b) sejauh mana kegiatan terorisme terkait 

dengan konfrontasi senjata yang lebih luas dan melakukan kombinasi dengan 

bentuk lain dari kekerasan bersenjata. Dua karakteristik tersebut menjadikan 

terorisme terbagi ke dalam tiga tipe fungsional yakni:45 

a. The “classical” terrorism of peace time, yakni terorisme yang tidak 

menggunakan kekerasan dengan intensitas yang tinggi  dalam konflik 

militer dan terbebas dari konflik bersenjata yang lebih luas. Contoh dari 

tipe ini adalah kelompok komunis dan kelompok sayap kiri di Eropa Barat 

tahun 1970 dan 1980. 

b. Conflict related terrorism, yakni kelompok yang telah memiliki agenda 

konkret dalam konflik bersenjata dan mengidentifikasi diri mereka dengan 

suatu penyebab politik tertentu atau penyebab munculnya konflik yang 

sedang diperjuangkan. Penyebab dapat berupa perebutan akan kekuasaan, 

menciptakan negara baru dan melawan pendudukan asing. Akan tetapi, 

terorisme tipe ini hanya sebatas pada skala lokal dan regional dan memiliki 

tujuan yang terbatas. Contoh dari tipe ini adalah kelompok Chen Chen, 

Kashmir, Palestina. 

c. Superterrorism, ini merupakan terorisme dengan fenomena baru. 

Terorisme ini menjangkau secara global tidak hanya lokal. Terorisme tipe 

ini cenderung mengejar eksistensi dirinya, tidak dapat diajak untuk 

                                                           
45 Ekaterina Stepanova, 2008, SIPRI Research Report No.23 : Terrorism in Asymmetrical Conflict 
Ideological and Structural Aspects, United Kingdom: Oxford University Press, hal. 9-10. 
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bernegosiasi,bersifat global dan memiliki tujuan yang tidak terbatas seperti 

memiliki keinginan untuk mengubah tatanan dunia. 

Super terorisme dapat dikatakan pula sebagai transnasional terorisme. 

Transnasional terorisme memiliki arti bahwa tindakan teroris tidak hanya 

dilakukan di lingkup suatu negara akan tetapi dua negara atau lebih. Mockolus 

dalam bukunya mengatakan bahwa terorisme transnasional adalah kegiatan 

mengancam dengan tindakan kekerasan yang aktual untuk mencapai tujuan politik 

melalui teror atau menciptakan rasa takut. Kegiatan teror ini melampui batas-batas 

nasional suatu negara baik melalui kewarganegaraan pelaku, korban manusia atau 

institusi, lokasi kejadian dan mekanisme yang digunakan.46 Jika dilihat dari 

penjelasan di atas maka ada beberapa karakteristik dari terorisme transnasional 

yakni keanggotaannya berasal dari negara lain, korban dari tindakan teror berasal 

dari negara yang berbeda, memiliki persenjataan dan pendanaan dari luar negeri, 

melakukan tindakan teror di berbagai negara dan berupaya untuk mengubah 

tatanan global. 

ISIS dapat digolongkan sebagai suatu kelompok terorisme jika didasarkan 

pada berbagai definisi di atas. ISIS telah melakukan tindakan teror dengan 

menargetkan masyarakat sipil baik yang ada di Irak dan Suriah maupun di 

wilayah lainnya, dengan kata lain ISIS tidak hanya pada lokal atau domestik suatu 

negara. Kejahatan yang dilakukan ISIS merupakan tindakan yang tidak sesuai 

dengan hukum perang dan tidak memandang siapa korban dari kejahatan yang 

dilakukan. Selain itu, ISIS merupakan salah satu kelompok yang bermotifkan 

                                                           
46 E. F Mickolus, 1980, Transnational Terrorism: a Chronology of Events 1968-1979, Westport: 
Greenwood Press, hal 5. 
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ideologi atau agama. ISIS berupaya untuk diakui eksistensi dirinya melalui 

berbagai serangan dan pemaksaan kepada masyarakat untuk berbaiat kepadanya. 

ISIS dikatakan sebagai super terorisme salah satunya karena kelompok teroris ini 

tidak bisa diajak untuk melakukan negosiasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

kegagalan upaya negosiasi antara Jordania dan ISIS pada penangkapan salah satu 

pilot Jordania. Selain itu, ISIS menginginkan perubahan pada tatanan dunia saat 

ini dengan menginginkan agar membentuk Negara Islam dengan sistem khilafah. 

 

1.6.3. Counter-Terrorism 

Kata counter-terrorism memiliki beberapa definisi yang berbeda dari 

berbagai ahli terorisme. Sandler mengatakan counter-terrorism sebagai sebuah 

tindakan pemerintah untuk menghalangi serangan teroris dan mengurangi atau 

membatasi konsekuensi dari serangan teroris.47Mentan juga memiliki pendapat 

yang sama bahwa counter-terrorism adalah sebuah intervensi yang dilakukan 

negara dalam hal ini pemerintah untuk menanggapi tindakan terorisme.48 Menurut 

Omilicheva, counter-terrorism merupakan seluruh kebijakan pemerintah baik 

kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri yang dirancang untuk 

mengekang teroris dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan 

teroris, memulihkan dan menegakkan ketertiban sosial dalam masyarakat.49  

                                                           
47 Todd Sandler, Collective versus unilateral responses to terrorism , Public Choice, Vol 124. No 
1/2, (Spring 2005), hal. 78, diakses dalam http://hercules.us.es/~mbilbao/pdffiles/sandler.pdf, 
diakses pada 13/10/2016, 21:34 WIB.  
48 Mentan, 2004, Dilemmas of Weak States: Africa and Transnational Terrorism in The Twenty-
First Century dalam Mustofa Cosar Unal, 2012, Counter-terrorism in Turkey: Policy Choices and 
Policy Effects toward the Kurdistan Workers‟ Party (PKK), New York: Routledge, hal. 4. 
49 Mariya Y. Omelicheva, 2011, Counter-terrorism policies in Central Asia, New York: 
Routledge, hal. 5 

http://hercules.us.es/~mbilbao/pdffiles/sandler.pdf
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Lebih lanjut, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam penanganan 

terhadap terorisme. Selain counter-terrorism ada pula istilah anti terorisme. Anti 

terorisme lebih merujuk pada upaya untuk mencegah atau menghalangi terjadinya 

serangan teroris dan upaya untuk mengurangi efek dari serangan teroris di 

kemudian hari. Anti terorisme dapat dikatakan sebagai tindakan defensive.50 

Sementara kontra terorisme adalah tindakan melawan terorisme atau upaya 

menggagalkan tindakan terorisme. Counter-terrorism lebih menekankan pada 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah ketika telah terjadi serangan teroris. 

Namun pada dasarnya dalam kontra terorisme ada pula upaya defensive maupun 

offensive. Meminjam pendapat dari Omilicheva maka dalam hal ini tidak 

membedakan antara upaya anti terorisme dan kontra terorisme karena 

karakteristik utama dalam anti terorisme telah tercakup dalam counter-terrorism.51  

Hewitt dan Omilicheva dalam bukunya Unal menyatakan bahwa dalam 

menetapkan sebuah strategi counter-terrorism harus terkait pada persepsi 

terorisme, siapa terorisme dan bagaimana karakteristiknya serta persepsi 

mengenai penyebab munculnya terorisme.52 Ketika pemerintah mengetahui apa 

yang menjadi faktor munculnya kelompok terorisme maka tindakan counter-

terrorism akan difokuskan pada upaya menghancurkan penyebab tersebut. 

Beberapa penyebab munculnya kelompok terorisme adalah faktor politik, 

ekonomi, maupun agama sehingga dibutuhkan tindakan kontra terorisme yang 

mencakup hal tersebut.  

                                                           
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Hewitt, C, 1984, The Effectiveness of Anti-Terrorist Policies dan Omelicheva, M.Y, 2007, 
Combating Terrorism in Central Asia: Explaining Differences in States Responses to Error, dalam 
Mustofa Cosar Unal, Op.Cit., hal. 5. 
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Kemunculan terorisme memiliki faktor yang berbeda-beda sehingga 

berpengaruh pada strategi dalam kontra terorisme yang tidak memiliki satu ukuran 

pasti di kalangan ilmuan. Beberapa pakar terorisme memiliki model tersendiri 

mengenai tindakan counter-terrorism, bahkan setiap negara yang menghadapi 

ancaman terorisme memiliki kebijakan kontra terorisme yang berbeda dengan 

negara lain. Perbedaan ini terkait pada jangkauan, tujuan, target dari teroris dan 

beberapa indikator lainnya.  

Kebijakan counter-terrorism ini dapat meliputi peningkatan atau 

modernisasi teknologi pencegah terjadinya kejahatan, penguatan terhadap target 

atau berupaya memperkuat masyarakat agar tidak menjadi bagian dari teroris, 

peningkatan personil keamanan, memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme 

dan memberikan atau memperbaharui hukum agar sanksi yang didapatkan teroris 

lebih berat dan memberikan efek jera.53 Benjamin menekankan pada hal serupa 

bahwa dalam kontra terorisme menghadapi ancaman terorisme negara tidak hanya 

melakukan serangan milier akan tetapi bergantung pula pada kekuatan intelijen 

dan penegakan hukum.54  

Lebih lanjut, Counter-terrorism bergantung pula pada motif dari 

terbentuknya suatu kelompok terorisme. Hal ini agar negara dapat meminimalisir 

ancaman terorisme dalam wilayah internal negara. Saat ini kelompok teroris 

menjadikan ideologi sebagai motif dari tindakannya. Menggunakan ideologi pula, 

kelompok teroris mencoba untuk melakukan rekrutmen dan mendapatkan simpati 

                                                           
53 Todd Sandler, Loc.Cit. 
54 Daniel Benjamin, 2008, Strategic Counter-terrorism, hal. 8-9. Diakses dalam 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_terrorism_benjamin.pdf, diakses pada 
30/10/2016, 19.00 WIB. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_terrorism_benjamin.pdf
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dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya counter-terrorism juga dilakukan melalui 

perlawanan ideologi dan upaya de-radikalisasi. Rohan Gunarta menyebutkan 

bahwa kelompok teroris memproduksi ideologi ekstremis untuk mendapatkan 

kekuatan maka sudah seharusnya bagi negara untuk merespon tindakan tersebut 

dengan tanggapan yang menggunakan ideologis pula agar dapat memberikan 

kerugian sumber daya manusia bagi teroris.55 

Berdasarkan uraian di atas, ISIS dapat diakatakan sebagai kelompok 

terorisme transnasional karena lingkup dan karateristiknya. Untuk menghadapi 

terrorisme transnasional maka dibutuhkan sebuah upaya yang kuat baik melalui 

kementrian dalam dan negeri kementrian luar negeri.56 Artinya bahwa setiap 

tindakan counter-terrorism yang dijelaskan sebelumnya kemudian 

diemplementasikan oleh suatu negara dalam kebijakan domestik dan kebijakan 

eksternal.  

Kebijakan domestik dapat berupa analisis intelijen, kekuatan militer, 

penguatan hukum dan manejemen media. Sementara Kebijakan eksternal dapat 

berupa hubungan diplomatik dengan negara lain dalam menghadapi terorisme dan 

inisiatif internasional atau kerjasama internasional.57 Lebih dari itu, kebijakan 

counter-terrorism tidak hanya melibatkan pemerintah namun melibatkan seluruh 

elemen negara karena teroris tidak hanya menyentuh ranah politik tetapi juga 

                                                           
55 Rohan Gunaratna, Ideology in Terrorism and Counter Terrorism: Lessons from combating Al-
Qaeda and Al Jemaah AL Islamiyah in Southeast Asia, CSRS (Cervisal Spine Research Society), 
diakses dalam 
http://kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ESDP/44015/ichaptersection_singledocument/0d07f91
0-03a4-4cc7-86ea-5b754a6e04fa/en/07.pdf,  diakses pada 30/10/2016, 19:30 WIB. 
56 Tara Kartha, Countering Transnational Terrorism, Infectious Diseases Society of 
America(IDSA), diakses dalam http://www.idsa-india.org/an-feb00-1.html, diakses pada 
30/10/2016, 19:44 WIB. 
57 Ibid. 

http://www.idsa-india.org/an-feb00-1.html
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dimensi-dimensi lainnya seperti ekonomi, ideologi dan agama. Counter-terrorism 

dilakukan tidak hanya dalam kebijakan publik atau domestik, namun juga 

dilakukan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini karena terorisme yang 

dihadapi tidak hanya berasal dari lingkup domestik, tetapi memiliki lingkup yang 

lebih luas yakni terorisme transnasional. Sehingga diperlukan pula kerjasama 

dengan negara lain. 

Dalam hal kerjasama luar negeri juga dijelaskan oleh Posen. Barry R. Posen 

menjelaskan bahwa dalam  melawan  terorisme maka suatu negara harus memiliki 

strategi yang menitiberatkan pada sumber daya negara dalam hal ini ialah uang, 

waktu, modal politik dan kekuatan militer.58 Sumber daya ini dapat 

diimplementasikan dalam beberapa kebijakan counter-terrorism yakni 

pembentukan sekutu dan kerjasama antar negara dalam melawan kejahatan 

terorisme transnasional. Selain itu, Posen juga menekankan pada beberapa hal 

lainnya yakni penyerangan infrastruktur teroris melalui sebuah operasi gabungan 

jika infrastruktur teroris tersebut berada dalam wilayah jurisdiksi negara lain. 

Selain itu ada pula penambahan jumlah personil dan alustista, teknologi yang 

lebih canggih, peningkatan kemampuan personil dengan melakukan latihan 

bersama dengan negara lain.59 

Upaya counter-terrorism tidak hanya memiliki satu patokan khusus akan 

tetapi tergantung pada ancaman teroris yang dihadapi oleh suatu negara. Dalam 

hal ini counter-terrorism dapat berupa penegakan hukum, perlawanan ideologi 

                                                           
58 Barrry R. Posen, The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics, 
International Security, Vol 26, No 3, (2001), The MIT Press Journal, hal.42, diakses dalam 
http://www.comw.org/pda/14dec/fulltext/01posen.pdf, diakses pada 30/10/2016, 15:00 WIB. 
59 Ibid., hal 45-47. 

http://www.comw.org/pda/14dec/fulltext/01posen.pdf
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atau de-radikalisasi, penggunaan intelijen, peningkatan personil keamanan, 

memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme, melakukan serangan militer 

terhadap teroris, melakukan operasi gabungan dengan negara lain, kerjasama 

regional maupun kerjasama internasional dalam menghadapi terorisme. Upaya-

upaya tersebut kemudian terimplementasikan dalam kebijakan dalam negeri dan 

kebijakan luar negeri suatu negara.  

Dalam konteks penelitian ini, counter-terrorism digunakan untuk melihat 

kebijakan Jordania dalam menghadapi ancaman terorisme ISIS yang berada di 

wilayah Irak dan Suriah. Counter-terrorism yang dilakukan Jordania 

diimplementasikan ke dalam kebijakan domestik dan kebijakan eksternal yang 

bertujuan untuk menjaga keamanan Jordania dari ancaman ISIS yang semakin 

meluas. 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan suatu 

gambaran yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau 

hubungan antar fenomena yang diamati, penelitian deskriptif juga fokus pada 

pertanyaan dasar “bagaimana”.60 Penelitian deskriptif terbagi menjadi dua yakni 

deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Deskriptif kuantitatif bertujuan 

untuk mendeskripsikan variabel-variabel utama subjek studi seperti umur, jenis 

                                                           
60 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 28. 
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kelamin, pendidikan, sosial ekonomi, dan lain-lain disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. 

Sementara penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada mengenai kualitas objek perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaaan antara objek.61 Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kebijakan counter-terrorism Jordania 

menghadapi ISIS. 

 

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan 

data studi kepustakaan yang  merupakan data sekunder.62 Data sekunder 

merupakan data yang dikumpulkan bukan berasal dari sumber asli namun dari 

sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data-data sekunder 

ini diperoleh dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, laporan  dan  berita.  Selain  

itu  penelitian  ini juga menggunakan data dari internet (website) yang dianggap 

otoritatif dan relevan dengan permasalahan ini. 

 

1.7.4. Teknik Analisis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif  berupa 

kumpulan data berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis data 

dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data mentah yang kemudian 

                                                           
61 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung: Refika Aditama, 
hal 18. 
62 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: 
Ghalia Indonesia, hal. 58. 
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diolah dan diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai kemudian direduksi 

sesuai kebutuhan dalam penelitian agar tidak memasukkan data yang tidak perlu. 

Selanjutnya, data disajikan untuk ditarik kesimpulan dan verifikasi untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian. 

 

1.8. Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1. Batasan Materi 

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan dan 

gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini hanya terfokus 

pada aspek-aspek yang menyangkut kebijakan counter-terrorism Jordania 

menghadapi ISIS, baik kebijakan domestik, maupun kebijakan eksternal. 

 

1.8.2. Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu pada tahun 2014-2016 

dikarenakan pada tahun 2014 ISIS memberikan ancaman yang nyata pada 

Jordania dan Jordania sendiri mulai melakukan upaya counter-terrorism terhadap 

ISIS pada tahun 2014. Penelitian ini berlanjut sampai tahun 2016 karena 

kebijakan counter-terrorism Jordania menghadapi terorisme ISIS masih 

berlangsung. 
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1.9. Argumentasi Dasar 

Kebijakan Counterterrosism Jordania menghadapi ISIS pada tahun 2014-

2016 dapat dibagi menjadi dua yakni kebijakan domestik dan kebijakan eksternal. 

Kebijakan domestik berupa penguatan hukum, kampanye ideologi serta de-

radikalisasai berupa kampanye islam moderat, Central Mosque Program dan The 

Community Peace Center Program dan peningkatan kekuatan militer 

diperbatasan. 

Kebijakan eksternal berupa kebijakan kerjasama multilateral yakni 

bergabung dalam US-Coalition berupa serangan udara, kerjasama intelijen dan 

pelatihan militer. Kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, Israel dan Rusia. 

Selain itu, Jordania juga melakukan persetujuan atau mengadopsi resolusi PBB 

terkait ISIS yakni resolusi PBB 2170, 2178, 2199, dan 2253. 

 

 

1.10. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, dimana setiap 

bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

 Bab I (Pendahuluan) 

Berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari, latar belakan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka konsep, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, argumentasi 

dasar dan sistematika penulisan.  
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 Bab II (Gambaran Umum ISIS dan Ancaman ISIS di Jordania) 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang sejarah ISIS di Jordania. 

Kemudian dilanjutkan dengan pandangan Jordania bahwa ISIS merupakan 

sebuah ancaman. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ancaman 

ISIS di dalam negeri yang terdiri dari pendukung ISIS dalam negeri berupa 

aksi protes mendukung ISIS, menyatakan bai’at kepada ISIS, 

menyebarkan ideologi ISIS melalui media sosial dan bergabung dengan 

kelompok ISIS di Irak dan Suriah. Ancaman lainnya juga berupa 

kembalinya pejuang asing ke Jordania, serangan ISIS di wilayah Jordania. 

 Bab  III (Kebijakan Domestik Jordania Menghadapi ISIS) 

Bab ini menggambarkan tentang kebijakan domestik yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Jordania dalam menghadapi ISIS di dalam negeri yang 

terdiri dari, penguatan hukum melalui amandemen UU Anti-Terorisme 

No. 55 pada tahun 2014, melakukan kampanye ideologi melalui ulama dan 

para penceramah, pendidikan dan melalui figur jihadis. Selain itu adapula 

program Central Mosque Program. Sementara de-radikalisasi dilakukan 

melalui program The Community Peace Center. Pemerintah Jordania juga 

menggunakan unsure militer dengan meningkatkan kekuaran militer di 

wilayah perbatasan dengan Irak dan Suriah. 

 Bab IV (Kebijakan Eksternal Jordania Menghadapi ISIS) 

Bab ini menggambarkan tentang kebijakan eksternal yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Jordania dalam menghadapi ISIS yang terdiri dari, 

bergabung dalam koalisi Amerika Serikat dalam menghadapi ISIS berupa 
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serangan udara, penggunaan intelijen dan melakukan pelatihan militer. 

Selain itu adapula kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, Rusia dan 

Israel berupa kerjasama militer. Jordania juga mengeluarkan kebijakan 

eksternal dengan mengadopsi resolusi-resolusi PBB yang terdiri dari 

empat resolusi yakni resolusi 1270, 1278, 2199 dan 2253.  

 Bab V (Kesimpulan dan Saran) 

Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, sementara saran berupa rekomendasi penelitian untuk 

peneliti-peneliti selanjutnya agar meneliti dengan topik yang mirip 

mengenai kebijakan counter-terrorism menghadapi 

 


