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BAB II 

SEJARAH DAN ANCAMAN ISIS DI JORDANIA 

 

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya ISIS, akan tetapi dalam 

pembahasannya hanya berfokus pada jaringan ISIS yang berada di Jordania. 

Kemudian dijelaskan pula mengenai pandangan Jordania mengenai ISIS 

merupakan sebuah ancaman bagi masyarakatnya maupun ancaman global. Pada 

sub bab terakhir akan membahas mengenai ancaman ISIS di Jordania yang dilihat 

dari berbagai ancaman sejak tahun 2014 hingga 2016, yang kemudian menjadi 

salah satu tolak ukur bagi pemerintah Jordania dalam merumuskan kebijakannya 

menghadapi ISIS. Ancaman ISIS terhadap Jordania dikelompokkan menjadi tiga 

yakni, pendukung ISIS di dalam negeri Jordania, kembalinya para pejuang 

tersebut serta berbagai serangan ISIS terhadap wilayah Jordania. 

 

2.1. Sejarah ISIS di Jordania 

Eksistensi ISIS yang berkembang pesat saat ini tidak dapat dilepaskan dari 

sejarah awal tumbuhnya kelompok tersebut. Jordania dapat dikatakan sebagai 

negara yang memiliki pengaruh awal terhadap munculnya ISIS hingga saat ini. 

Abu Musab al-Zarqawi, pendiri dari al-Qaeda in Iraq (AQI) adalah seorang 

warga Jordania yang dilahirkan di Kota Zarqa pada 20 Oktober 1966.1 Al-Zarqawi 

beserta para mujahidin asal Jordania pada tahun 1989 meninggalkan negaranya ke 

Afghanistan untuk berperang melawan penjajahan Uni Soviet.  
                                                           
1 William Arthurs, 2005, Zarqawi: The New Faces of Al-Qaeda, Dissant Magazine, hal. 153, 
diakses dalam https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1391450304d7arthurs.pdf, 
diakses pada 19/11/2016, 17:15 WIB. 

https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1391450304d7arthurs.pdf
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Selama berada di Afghanistan, al-Zarqawi bertemu dengan Abu Muhammad 

al-Maqdisi dan Abu Qatadah, yang kemudian menjadi guru bagi al-Zarqawi. Pada 

tahun 1992 al-Zarqawi kembali ke Jordania dan bertemu dengan al-Maqdisi yang 

pada saat itu berada di Jordan dan keduanya pun melakukan kerjasama. Pada 

tahun 1993 keduanya membentuk sebuah organisasi dengan nama “Tawhid Wel 

Jihad.”2 Namun, beberapa referensi lainnya menyebutkan nama organisasi 

tersebut ialah Bayt al-Imam berdasarkan pernyataan dari pemerintah Jordania.3  

Melalui gerakan tersebut, keduanya berupaya untuk melakukan serangan di 

Jordan dan membeli alat persenjataan. Namun, tindakan mereka diketahui oleh 

General Intelligence Directorate (GID) Jordania sehingga keduanya ditangkap 

dengan tuduhan memiliki persenjataan ilegal dan terlibat dalam kelompok teroris 

dengan nama Bayt al-Imam pada tahun 1994 dengan dijatuhi hukuman 15 tahun 

penjara.4 Akan tetapi, selama dalam penjara baik al-Maqdisi maupun al-Zarqawi 

tetap memperluas ideologinya dan menyebarkannya kepada tahanan lainnya. 

Mereka kembali membentuk kelompok Tawhid Wel Jihad dengan al-Maqdisi 

sebagai ideolognya sementara al-Zarqawi sebagai pemimpin atau emir yang diberi 

gelar oleh al-Maqdisi sendiri.5  

Pada tahun 1999, keduanya dibebaskan karena suksesi kerajaan dari Raja 

Jordania yang baru yakni Raja Abdullah II. Setelah dibebaskan, al-Zarqawi dan 

al-Maqdisi memilih jalan yang terpisah di mana al-Zarqawi meninggalkan 

                                                           
2 Nibras Kazimi, A Virulent Ideology in Mutation: Zarqawi Upstages Maqdisi, hal. 63, diakses 
dalam http://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1368/kazimi_vol2.pdf, 
diakses pada 04/12/2016, 07:51 WIB. 
3 Ibid. 
4 Michael Weiss dan Hassan Hassan, 2015, ISIS: The Inside Story, Jakarta: Penadamedia Group, 
hal. 9-10. 
5 Ibid.  

http://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1368/kazimi_vol2.pdf
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Jordania dan menuju Afghanistan serta bergabung dengan kelompok al-Qaeda. 

Sementara al-Maqdisi menetap di Jordania, akan tetapi pada tahun-tahun 

selanjutnya al-Maqdisi ditangkap kembali oleh pihak keamanan pemerintah 

Jordania karena terlibat dalam berbagai serangan teroris. Al-Zarqawi melalui 

kelompok jihad Jama‟at al-Tawhid w‟al-Jihad melakukan berbagai perlawanan 

terhadap Amerika Serikat di Irak.6 Meskipun bergabung dengan al-Qaeda, al-

Zarqawi memiliki kelompok jihad sendiri dengan nama Jama‟at al-Tawhid w‟al-

Jihad. 

Setelah berbaiat pada al-Qaeda, al-Zarqawi mengubah kelompok Tawhid 

Wel Jihad menjadi al-Qaeda in Iraq (AQI) pada tahun 2004. Pada 15 Januari 2006 

sebelum tewasnya al-Zarqawi, ia membentuk sebuah badan dengan nama Majlis 

Shura al-Mujahideen fi al-Iraq (badan penasehat mujahidin Irak) yang dikatakan 

al-Zarqawi sebagai titik awal pembentukan negara Islam di Irak.7 Sehingga 

setelah kematian al-Zarqawi, Majlis Shura kemudian menunjuk Abu Ayyub al-

Masri sebagai pengganti al-Zarqawi. Al-Masri adalah seorang pejuang di al-

Qaeda dan kemudian menjadi pengikut setia al-Zarqawi di AQI. Namun, empat 

bulan setelah terpilih dirinya sebagai pemimpin AQI, al-Masri melakukan sebuah 

reformasi dalam diri AQI dengan mendirikan Islamic State of Iraq dengan 

menunjuk Abu Omar al-Baghdadi sebagai pemimpin.8 Namun, pada tahun 2010 

                                                           
6 Bobby Ghosh, 2014, ISIS: A Short History: The terrorist group‟s evolution from fervid fantasy to 
death cult, Burlington Massachusetts, hal. 1. diakses dalam 
http://www.burlington.org/departments/library/docs/Oct_16_readings_Islamic_State.pdf, diakses 
pada 11/19/2016, 18:44 WIB.  
7 Rafael R Bardaji, 2015, The Roots of The Islamic State, Foundation for Social Studies and 
Analysis, hal. 9, diakses dalam 
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20160218193151the_roots_of_the_isla
mic_state.pdf, diakses pada 19/11/2016, 20:26 WIB. 
8 Ibid., hal. 11. 

http://www.burlington.org/departments/library/docs/Oct_16_readings_Islamic_State.pdf
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20160218193151the_roots_of_the_islamic_state.pdf
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20160218193151the_roots_of_the_islamic_state.pdf
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keduanya dibunuh oleh koalisi Amerika Serikat dan kepemimpinan ISI digantikan 

oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Pada 9 April 2013, al-Baghdadi dalam sebuah 

pidatonya menyatakan bahwa Jabhah al-Nusroh yang merupakan kelompok 

jihadis di Suriah dan ISI akan menggabungkan diri dan membentuk Negara Islam 

di Irak dan Suriah serta akan mengubahnya menjadi Islamic State of Iraq and 

Syria.9 Namun, Jabhah al-Nusroh  menolak menggabungkan diri dengan ISI 

karena memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Sehingga pada April 2013 

ISIS telah terbentuk akan tetapi belum secara resmi mendirikan Negara Islam.  

Setelah mengalami perubahan menjadi ISIS, al-Qaeda menyatakan bahwa 

ISIS bukan merupakan bagian dari al-Qaeda. al-Zawahiri mengeluarkan 

pernyataan pada bulan Februari 2014, bahwa “ISIS not a branch of the al-Qaeda 

Group, we have no organizational relationship with it, and the group is not 

responsible for its action”10 Pernyataan ini secara resmi memberikan pengertian 

bahwa ISIS bukan bagian dari pada al-Qaeda dan segala tindakan ISIS tidak 

memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda. Setelah memisahkan diri dari al-Qaeda, al-

Baghdadi pada bulan Juni 2014 mendeklarasikan pembentukan Negara Islam di 

Irak dan Suriah dan al-Baghdadi sebagai khalifah atau pemimpin Negara Islam 

tersebut.11 

                                                           
9 Colin Tucker, 2014, The Islamic State: Origin, Goals and Future Implications, The Eurasia 
Centre, hal. 2. diakses dalam 
https://eurasiacenter.org/publications/ISIS_Briefing_Colin_Tucker.pdf, diakses pada 20/11/2016, 
10:58 WIB. 
10 Aaron Y. Zelin, 2014, Al-Qaeda Dissafiliates with the Islamic State of Iraq and al-Sham, The 
Washington Institute, di akses dalam http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-
qaeda-disaffiliates-with-the-islamic-state-of-iraq-and-al-sham, diakses pada 20/11/2016, 11:30 
WIB. 
11 BBC, ISIS rebels declare “Islamic State in Iraq and Syria”, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28082962, diakses pada 20/11/2016, 11:35 WIB. 

https://eurasiacenter.org/publications/ISIS_Briefing_Colin_Tucker.pdf
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with-the-islamic-state-of-iraq-and-al-sham
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-disaffiliates-with-the-islamic-state-of-iraq-and-al-sham
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28082962
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Sebulan setelah al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya negara Islam, pada 

Juli 2014 di Ma’an ketua suku dari kelompok yang menyebut dirinya sebagai 

“Sons of The Call For Tawhid and Jihad” sebuah gerakan muda di Jordania 

menyatakan janji setianya kepada pemimpin Abu Bakar al-Baghadi.12 Selain itu, 

Abu Mohammed al-Tahtawi salah seorang pemimpin kelompok Jihadis dari Irbid 

menyatakan janji setianya kepada ISIS dan al-Baghdadi pada tahun 2014 dan juga 

adapula Mohammed al-Shalabi yang dikenal sebagai Abu Sayyaf, seorang juru 

bicara gerakan Jihadis di Jordan memberikan dukungan terhadap ISIS dan 

menyeru masyarakat Jordania untuk berperang di Irak dan Suriah.13 

Sejak awal terbentuknya, ISIS menggunakan tindakan kejahatan yang 

melanggar hak asasi manusia dengan penyiksaan, pembunuhan terhadap laki-laki 

maupun perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat dalam perang sebagai alat 

kekuatannya. Melalui tindakan kejahatan yang dilakukan, ISIS kemudian mampu 

menguasai wilayah di Irak dan Suriah serta mampu mengumpulkan dana dari 

pungutan wajib yang dikenakan pada masyarakat di wilayah kekuasaan ISIS 

untuk mendanai kelompoknya. Data korban akibat tindakan ISIS dapat dilihat 

sebagai berikut: 

                                                           
12 Salim Abbadi, Jordan in The Shadow of ISIS, A Journal of The International Centre For 
Political Violence And Terrorism Research, Vol,7, Issue, 2 (March 2015), Singapore: Nanyang 
Technological Universitiy, hal. 9. 
13 Osama al-Sharif, 2016, Jordan and Chalange of Salafi Jihadists, diakses dalam 
http://www.mei.edu/content/article/jordan-and-challenge-salafi-jihadists, diakses pada 04/12/2016, 
12:01 WIB. 

http://www.mei.edu/content/article/jordan-and-challenge-salafi-jihadists
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Gambar.2.1. Grafik kematian oleh ISIS dari tahun 2010-2014 

Sumber: Institute For Economics and Peace 

 
Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak awal terbentuknya sebagai AQI, 

telah terjadi berbagai tindakan pembunuhan, tetapi jumlahnya masih di bawah 

angka 1.000. Namun, pada tahun 2013 dan 2014 jumlah korban mengalami 

peningkatan dengan jumlah di atas 5.000. Hal ini dapat dikatakan sebagai 

tindakan genosida dan perang dengan melanggar hukum humaniter dan hukum 

Hak Asasi Manusia.14 Selain itu, ISIS juga melanggar hukum perang dengan 

membunuh para non combatan. Tidak hanya melakukan pembunuhan, ISIS juga 

merusak berbagai fasilitas negara dan peninggalan sejarah, serta menyebarkan 

teror melalui video yang diunggah di internet. Salah satunya ialah video eksekusi 

mati terhadap salah satu pilot Jordania, al-Kasaesbeh. 

Anggota ISIS sendiri tidak hanya berasal dari satu negara, tetapi dari 

berbagai negara lain, seperti Jordania, Arab Saudi, Lebanon, Amerika Serikat, 

                                                           
14  Human Right Council, 2016, Out of Sight, Out of Mind: Death in Detention in The Syrian Arab 
Republic, hal. 18, diakses dalam 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf, 
diakses pada 09/12/2016, 18:19 WIB. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf
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Inggris, Belanda, Swedia, Switzerland, Indonesia dan beberapa negara lainnya.15 

Tidak hanya memiliki anggota dari negara lain, ISIS juga melakukan serangannya 

di beberapa negara selain Irak dan Suriah, seperti serangan teror di Perancis yang 

dikenal dengan Paris Attack.16 Keberadaan ISIS menunjukkan bahwa ISIS adalah 

salah satu kelompok terorisme yang dilihat dari berbagai tindakan yang 

dilakukannya. Selain itu, ISIS juga dikategorikan sebagai terorisme transnasional 

karena tidak hanya beroperasi di satu negara, tetapi lebih dari satu negara.  

ISIS merupakan kelompok teroris yang sulit untuk dilakukan upaya 

negosiasi. Hal ini terlihat dari berbagai kegagalan upaya negosiasi dengan ISIS 

dalam mengeksekusi mati para tahanannya. Salah satunya adalah kegagalan 

negosiasi untuk menukarkan pilot Jordania dengan tahanan di Jordania yang 

merupakan anggota ISIS. ISIS juga berupaya untuk mengubah tatanan dunia yang 

telah ada dengan menggantinya menggunakan sistem Negara Islam sesuai 

ideologinya. Eksistensi ISIS kemudian memberikan ancaman internasional dan 

direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menyatakan ISIS adalah 

terorisme internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan 1267 yang 

dikeluarkan tahun 1999.17 

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa ISIS adalah kelompok terorisme, 

dan Jordania adalah salah satu negara yang memiliki pengaruh terhadap 

                                                           
15 The Soufan Group, 2015, Foreign Fighters: An Updated Assesment of the Flow of Foreign 
Fighters into Syrian and Iraq, hal. 10, diakses dalam http://soufangroup.com/wp-
content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf, diakses pada 06/12/2016, 09:06 WIB. 
16 BBC, Parris attack: What Happened on the Night, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994, diakses pada 09/12/201, 19:04 WIB. 
17 Security Council of United Nations, Implementation of Security Council Resolution 2139 
(2014),  2165 (2014) and 2191 (2014), hal.1, diakses dalam 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_264.pdf, diakses pada 11/02/2017, 04:48 WIB. 

http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_264.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_264.pdf
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munculnya ISIS tepatnya diwilayah Zarqa. Pengaruh yang dimaksudkan adalah 

al-Zarqawi sebagai pendiri dari kelompok Tawhid wel Jihad merupakan warga 

Jordania, yang mana pada perkembangannya Tawhid wel Jihad mengalami 

perubahan dan bertransformasi menjadi ISIS. Selain itu, kelompok jihadis 

pertama sebelum tereformasi menjadi ISIS merupakan kelompok yang dibentuk di 

wilayah Jordania. Perkembangannya, ISIS kemudian mulai berpengaruh di 

Jordania dan memberikan ancaman bagi Jordania. 

 

2.2. Pandangan Jordania bahwa ISIS adalah Ancaman 

 Jordania memiliki pandangan tersendiri yang menjadikan ISIS sebagai 

sebuah ancaman bagi Jordania secara khusus dan secara umumnya pada seluruh 

negara yang ada di dunia. ISIS dianggap sebagai sebuah ancaman akibat tindakan 

yang dilakukan oleh ISIS adalah tindakan yang kejam. ISIS bertindak dengan cara 

mengintimidasi dan memberikan ketakutan kepada masyarakat. Upaya intimidasi 

terhadap masyarakat dilakukan ISIS dengan serangan bom bunuh diri, eksekusi 

mati, dan menyebarkan setiap tindakan kejam tersebut melalui media sosial 

seperti Youtube dan Facebook untuk memberikan ketakutan kepada seluruh 

masyarakat dunia.  

Jordania mengalami sendiri upaya intimidasi tersebut oleh ISIS dengan 

melakukan eksekusi mati terhadap pilot Jordania al-Kasaesbeh dan kemudian 

menyebarkannya ke media. Hal ini kemudian dianggap oleh pemerintah Jordania 

sebagai upaya ISIS memberikan ancamang kepada Jordania secara khusus. Raja 

Abdullah II mengatakan bahwa “…and actually the barbarity of the way they 
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executed our brave hero, I think, shocked the Muslim world and specifically 

Jordanians….. And it‟s this intimidation that I think they use as their major 

weapon.”18 Pernyataan Raja Abdullah II kemudian merepresentasikan bahwa 

Jordania secara khusus menyatakan, ISIS adalah kelompok teroris dengan 

penggunaan tindakan yang kejam dan berupaya untuk melakukan intimidasi 

terhadap targetnya. Intimidasi yang dilakukan kemudian akan menimbulkan 

perasaan takut sehingga menjadi sebuah ancaman bagi suatu masyarakat dalam 

sebuah negara.  

Serangan yang dilakukan ISIS untuk memberikan ketakutan masyarakat 

internasional tidak hanya dilakukan di satu negara namun di berbagai negara. 

Selain itu, jumlah serangan dan korban dari berbagai serangan yang dilakukan 

oleh ISIS memiliki jumlah yang sangat banyak. Sejak terbentuknya hingga tahun 

2015, ISIS telah melakukan sekitar 953 serangan dengan korban tewas 6.141 

orang dan yang mengalami luka-luka sekitar 6.208 orang.19 Serangan ini terjadi di 

berbagai negara, yakni Bahrain, Perancis, Irak, Jordan, Lebanon, Arab Saudi, 

Somalia, Suria, Tunisia, Turki dan Palestina. Jika dibandingkan dengan kelompok 

teroris lainnya maka ISIS memiliki jumlah serangan yang sangat tinggi dengan 

korban yang lebih banyak. Jumlah tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:  

                                                           
18 Fareed Zzakaria, Interview with His Majesty King Abdullah II, His Majesty King Abdullah II 
Ibn Al Hussein, diakses dalam 
http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/interviews/view/id/517/videoDisplay/0.html, diakses pada 
30/12/2016, 05:05 WIB. 
19 Institute For Economics and Peace, 2016, Global Terrorism Index 2016,  Amerika:The 
university of Maryland, hal. 52, diakses dalam http://economicsandpeace.org/wp-
content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf, diakses pada 03/06/2017, 16:45 
WIB. 

http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/interviews/view/id/517/videoDisplay/0.html
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
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Gambar.2.2 Data korban serangan teroris ISIS tahun 2013-2015 

Sumber: Institute For Economics and Peace 

 

Berdasarkan pada gambar di atas dapat terlihat bahwa ISIS merupakan 

kelompok teroris yang memiliki peningkatan setiap tahunnya terhadap jumlah 

korban serangan dari tahun 2013 hingga 2015. Hal ini berbeda dengan Taliban 

dan al-Qaeda yang memiliki jumlah tidak terlalu banyak jika dibandingkan 

dengan ISIS. Sementara, Boko Haram dalam data tersebut memiliki jumlah 

korban yang tinggi di atas Taliban dan al-Qaeda pada tahun 2015. Namun, yang 

perlu diketahui pula bahwa Boko Haram merupakan kelompok teroris yang 

berafiliasi dengan ISIS sejak tahun 2015.20 Hal ini kemudian menunjukkan bahwa 

ISIS dan kelompok afiliasinya bertindak sangat kejam dengan cara membunuh 

tanpa “pandang bulu”. Korban ISIS paling banyak berasal dari wilayah Irak dan 

Suriah, sekitar 81% serangan yang dilakukan ISIS terjadi di Irak sementara 15% 

                                                           
20David Cook, 2014, “baker-bokoharam2-RS - BI-pub-BokoHaram-121114.pdf,” diakses 30 
Desember 2016, http://www.bakerinstitute.org/media/files/files/5f1f63c4/BI-pub-BokoHaram-
121114.pdf.hal. 3. 
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terjadi di Suriah dan 4% tersebar di berbagai negara.21 Irak dan Suriah menjadi 

negara dengan korban terbanyak karena dua negara ini merupakan “rumah” bagi 

ISIS.  

Selain tindakan ISIS yang menggunakan kekerasan dianggap sebagai 

ancaman, Jordania juga memberikan perhatian khusus pada finansial dan 

keanggotan ISIS sebagai sebuah ancaman.22 Sumber keuangan dan anggota yang 

banyak merupakan salah satu kekuatan bagi ISIS sehingga mampu berkembang 

pesat. Hal ini kemudian memberikan ancaman bagi pemerintah Jordania dengan 

menyatakan bahwa tindakan yang harus diambil oleh negara-negara untuk 

melawan ISIS ialah dengan menghancurkan sumber keuangan ISIS serta 

meminimalisir jumlah orang yang bergabung dengan ISIS atau yang sering 

disebut sebagai foreign fighter, yang tidak hanya berasal dari Irak ataupun Suriah, 

tetapi juga dari berbagai belahan negara yang ada dunia.  

Melalui sumber keuangan yang besar yakni dari hasil penjualan minyak, gas 

bumi, barang purbakala, tindakan pemerasan, perampokan, uang tebusan dan 

donasi eksternal ISIS kemudian mampu untuk membeli berbagai peralatan 

persenjataan seperti bom dan dapat melakukan serangan di berbagai negara.23 

Memiliki pendapatan yang banyak juga mempermudah ISIS untuk melakukan 

rekrutmen anggota baru. Jumlah pejuang asing yang semakin banyak tergabung 

dalam ISIS memberikan ancaman besar bagi suatu negara. Ancaman ini lebih 

terletak pada kembalinya para pejuang asing tersebut ke negara asalnya. Hal ini 

                                                           
21 Institute For Economics and Peace, Op.Cit. 
22 Fareed Zzakaria, Op.Cit. 
23Center for the Analysis of Terrorism, 2016, ISIS Financing 2015, hal. 21, diakses dalam 
http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdf, diakses pada 
04/01/2017, 11:58 WIB 

http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdf
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kemudian yang menjadi perhatian bagi Jordania bahwa ISIS merupakan sebuah 

ancaman dilihat dari tindakan kejam yang dilakukan serta meningkatnya anggota  

para pejuang asing yang tergabung dalam ISIS. 

ISIS tidak hanya merupakan ancaman bagi Irak dan Suriah, akan tetapi 

merupakan ancaman global sehingga dibutuhkan tindakan global pula dalam 

menghadapinya. Raja Abdullah II dalam pidatonya yang dilaksanakan 24 

September 2014 dalam Summit on Threats to International Peace and Security 

caused by Terrorist Acts Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa “… the 

threat is not only in Syria and Iraq, but also in Sinai, Libya, Yemen, Mali, the 

Horn of Africa and more…it is the fight of our times…”24 Lebih lanjut, Raja 

Abdullah II juga menyampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Countering 

ISIL and Violent Extremism pada 29 September 2015 bahwa “… None of us are 

safe until we have a path forward that addresses this interconnected reality. This 

is not a single country‟s problem, it is not a local or regional problem; it is our 

collective problem…”25 Pernyataan Raja Abdullah II menunjukkan bahwa 

Jordania memandang, ISIS bukanlah ancaman bagi satu atau dua negara, akan 

tetapi ancaman bagi seluruh negara di dunia, dalam hal ini Jordania juga termasuk 

negara yang merasa terancam akan eksistensi ISIS. ISIS menjadi ancaman global 

karena serangan teror yang dilakukan oleh ISIS tidak hanya berada di Irak dan 

                                                           
24 His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein, His Majesty King Abdullah II At the Summit on 
Threat to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts – United Nations Security 
Council, diakses dalam http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/speeches/view/id/545.html, 
diakses pada 30/12/2016, 17:23 WIB. 
25 His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein, His Majesty King Abdullah II At the Leaders‟ 
Summit on Countering ISIL and Violent Extremism, diakses dalam 
http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/speeches/view/id/567.html, diakses pada 30/12/2016, 
17:34 WIB. 

http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/speeches/view/id/545.html
http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/speeches/view/id/567.html
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Suriah, akan tetapi juga berada di negara lain, seperti Jordania. Selain itu, ISIS 

juga memiliki anggota yang berasal dari berbagai kewarganegaraan sehingga 

ancaman dari ISIS tidak hanya bersifat ancaman lokal melainkan ancaman dunia. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman terhadap ISIS tidak hanya terbatas pada 

geografi suatu negara, melainkan keseluruhan negara. 

ISIS yang mengancam seluruh negara bukanlah satu-satunya faktor yang 

menjadikan Jordania merasa terancam terhadap ISIS. Namun, salah satu faktor 

utama yang menjadikan ISIS merupakan sebuah ancaman bagi Jordania adalah 

karena faktor ideologi, dalam hal ini lebih menekankan pada agama. Menurut 

pemerintah Jordania ISIS adalah Khawarij yakni orang-orang yang keluar dari 

hukum Islam. Sehingga ISIS bukanlah bagian daripada Islam, yang dalam Islam 

disebut juga sebagai takfiri. Bagi pemerintah Jordania, ISIS menjadikan Islam 

sebagai alat untuk melegalkan setiap tindakannya dan berupaya untuk melakukan 

ekspansi terhadap umat Muslim dengan merekrut orang Muslim sebagai anggota. 

Sehingga menjadi suatu tanggungjawab bagi Jordania untuk melawan ISIS 

sebagai suatu ancaman tidak hanya terhadap negara, akan tetapi terhadap agama 

yakni Islam.  

Jordania sendiri merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas 

Muslim di wilayah Timur Tengah, sehingga pemerintahan Raja Abdullah 

memiliki rasa tanggung jawab untuk menghadapi ISIS atau kelompok Khawarij 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Raja Abdullah dalam sebuah 

wawancara dengan CNN bahwa: 
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 “It has been our war for a long time, against these people that, for 
lack of better term, many of us calling Khawarij. These are outlaws of 
Islam that have been trying to use expansionist policy the minute that 
they set up and tried expand their domination over Muslim. They try 
to make themselves look as the victims. That it is you know, us 
Muslims picking on them…”26 
 

ISIS dalam serangannya berakibat pada banyaknya korban, akan tetapi jika 

diperhatikan maka korban terbanyak dari setiap serangan ISIS adalah umat 

Muslim sendiri, terutama dalam serangannya di Irak dan Suriah. Jordania yang 

merupakan negara dengan penduduk Muslim sebagai mayoritas memiliki moral 

dan tanggung jawab terhadap Muslim tersebut dengan cara melindungi para 

korban dan melakukan perlawanan terhadap ISIS dengan perang.27 Dalam hal ini, 

Jordania memiliki keharusan untuk berperang melawan ISIS sebagai Negara 

Arab, Muslim bahkan sebagai bagian daripada global. Menteri Luar Negeri 

Jordania, Nasser Judeh menyatakan bahwa “this is our war. This is a war that has 

to have a Muslim/Arab stan, but without the support of our international friends, 

our partners in the coalition, we cannot do it and we cannot eradicate this evil.”28 

Raja Abdullah Juga mengatakan bahwa: 

 “extremism as manifested in the practice of ISIS and similar terror 
groups, is particularly a chllange for the Arab and Islamic words…. I 
personally believe that we, as Arab and Muslims countries, as I said 
to our parliament, on the opening of our Parliement two month ago, 

                                                           
26 Fareed Zzakaria, Op.Cit. 
27  Ibid. 
28 The Embassy of The Hashemite Kingdom of Jordan, 2015, Remarks with Minister of Foreign 
Affairs His Axcellency Nasser Judeh and U.S. Secretary of State John Kerry, diakses dalam 
http://jordanembassyus.org/news/remarks-minister-foreign-affairs-his-excellency-nasser-judeh-
and-us-secretary-state-john-kerr-0, diakses pada 02/01/2017 WIB 

http://jordanembassyus.org/news/remarks-minister-foreign-affairs-his-excellency-nasser-judeh-and-us-secretary-state-john-kerr-0
http://jordanembassyus.org/news/remarks-minister-foreign-affairs-his-excellency-nasser-judeh-and-us-secretary-state-john-kerr-0
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this is a Muslim problem. We need to take ownership of this. We need 
stand up and say what is right and what is wrong”29 

 

Berdasarkan pada pernyataan dari Raja Abdullah dan Menteri Luar Negeri 

Jordania dapat terlihat bahwa Jordania merasa tindakan perlawanan terhadap ISIS 

sudah seharusnya dilakukan oleh Jordania dilihat dari berbagai aspek. Selain itu, 

ISIS sendiri menjadikan Jordania sebagai musuhnya. ISIS memiliki konsep “Far 

Enemy” dan “Near Enemy”. “Far Enemy” merujuk pada Amerika Serikat, Eropa 

dan negara-negara aliansinya  yang dinilai sebagai zionis, sementara “Near 

Enemy” merujuk pada pada rezim atau pemerintahan Islam yang sekuler dan juga 

pro-barat. 30 Jordania sendiri merupakan salah satu negara dengan Muslim 

mayoritas yang mendukung dan memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. 

Sehingga secara tidak langsung menjadikan Jordania sebagai salah satu “near 

enemy” bagi ISIS, hal ini kemudian menjadikan Jordania berupaya untuk 

mengajak seluruh negara terlibat dalam perlawanan tersebut karena ISIS bukanlah 

hanya musuh Islam ataupun bangsa Arab, akan tetapi menjadi musuh global. ISIS 

menjadi ancaman global karena ISIS menargetkan seluruh orang tanpa 

memperhatikan ras atau keyakinan dari korbannya.  

Raja Jordania kemudian menyebut tindakan perlawanan atau perang 

melawan tindakan atau aksi terorisme ISIS adalah bentuk dari Perang Dunia 

Ketiga, “It‟s clearly a fight between good and evil. I think it‟s a generational 

                                                           
29 His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein, King Conducts Interview with Charlie Rose, 
diakses dalam http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/news/view/id/11973.html, diakses pada 
02/01/2017 WIB. 
30Fawaz A. Gerges, ISIS and the Third Wave of Jihadism, Current History, hal. 340 diakses dalam 
http://currenthistory.com/Gerges_Current_History.pdf, diakses pada 11/01/2017, 11:58 WIB.  

http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/news/view/id/11973.html
http://currenthistory.com/Gerges_Current_History.pdf
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fight… I think this is a Third World War by other means”31 Disebut sebagai 

Perang Dunia Ketiga, maka semua negara harus mengambil tindakan dalam 

mengahadapi ISIS, sama halnya dengan Jordania. Sehingga Jordania dalam hal ini 

mengeluarkan berbagai tindakan perlawanan terhadap ISIS yang terealisasi dalam 

kebijakan counterterrorism terhadap tindakan teror dari ISIS dan juga terhadap 

pandangan ekstrimis ISIS. 

 

2.3. Ancaman ISIS terhadap Jordania 

Ancaman eksistensi ISIS terhadap Jordania tidak hanya dilihat dari 

pandangan pemerintah Jordania bahwa ISIS adalah ancaman global ataupun 

ancaman negara Arab dan Muslim, akan tetapi ISIS telah mengancam secara 

langsung terhadap masyarat dan wilayah Jordania. ISIS di Jordania sejak tahun 

2014 setelah Abu Bakar al-Baghdadi mendekalarasikan berdirinya Negara Islam 

telah mempunyai wilayah-wilayah yang menjadi basis dukungannya.  

2.3.1. Pendukung ISIS  

Jordania memiliki letak geografis yang sangat dekat dengan Irak dan Suriah 

sehingga mudah mendapatkan pengaruh dari keberadan ISIS. Pengaruh ini 

berdampak pada munculnya dukungan terhadap ISIS di Jordania. Sehingga 

beberapa wilayah di Jordania dijadikan sebagai wilayah dukungan ISIS. Wilayah 

dukungan ini menunjukkan bahwa ISIS memiliki pendukung dalam negeri di 

beberapa kota yang mengancam masyarakat dan pemerintah Jordania. Beberapa 

wilayah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

                                                           
31 His Majesty King Abdullah II Ibn Al Hussein, Op.Cit.  
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Gambar.2.3. Peta wilayah pendukung ISIS di Jordania 

Sumber : http://www.worldmap1.com/jordan-map.asp 

 
Beberapa wilayah yang menjadi basis dukungan ISIS berdasarkan peta di 

atas ialah wilayah Ma’an, Zarqa, Irbid, As Salt dan al Karak. Berdasarkan dari  

peta di atas tersebut, dapat juga terlihat bagaimana jaringan ISIS yang ada di 

Jordania melalui para pendukungnya. Wilayah tersebut dijadikan sebagai wilayah 

yang menjadi dukungan ISIS karena terlihat dari dukungan yang diberikan yakni, 

aksi protes mendukung ISIS, melakukan janji setia, promosi ideologi ISIS melalui 

media sosial dan bergabungnnya masyarakat Jordania ke dalam ISIS. 

a.  Aksi Protes Mendukung ISIS 

Eksistensi ISIS di Suriah dan Irak memberikan ancaman yang serius bagi 

Jordania. Ancaman tersebut ialah ancaman internal. Perkembangan ekstremisme 

di Jordania dari kalangan kaum muda semakin meningkat dan menjadikan 

Jordania berpotensi untuk terjadi peningkatan dalam serangan di dalam negeri. 

Berkembangnya pendukung ISIS dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang 

terjadi.  

http://www.worldmap1.com/jordan-map.asp
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Salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya dukungan terhadap ISIS 

secara nyata di dalam domestik Jordania adalah peristiwa protes yang terjadi di 

Ma’an dan Zarqa. Pada pertengahan tahun 2014 terjadi protes di wilayah Ma’an 

yang mengindikasikan adanya para pendukung ISIS. Ma’an dikenal sebagai salah 

satu kota pemberontak di Jordania di mana terjadi konfrontasi antara pihak oposisi 

dan pihak keamanan negara. Hal ini karena Ma’an adalah salah satu kota di 

pedalaman Jordania yang memiliki masalah ekonomi, politik dan sosial yang 

tidak dapat diselesaikan. Hal ini juga diperparah dengan penggunaan kekuatan 

yang berlebihan oleh pihak keamanan sehingga menimbulkan konfrontasi.32 

Sehingga pada protes yang terjadi pada 20 Juni 2014 di Ma’an muncul para 

pendukung ISIS. Jumlah dari pendukung ISIS dalam protes tersebut sekitar 

50.000 orang.33 Dalam protes tersebut mereka mendeklarasikan kota Ma’an 

sebagai “Fallujah of Jordan”.34 Selain itu, ada beberapa pemuda menggunakan 

masker hitam mengibarkan bendera hitam ISIS dan spanduk berlogo ISIS serta 

prasasti ISIS di sepanjang jalan sambil berteriak “Down, Down with Abdullah”35  

Pengibaran bendera hitam ISIS tidak hanya dilakukan di jalan namun di 

beberapa tempat dan menggunakan atribut lainnya untuk mendukung ISIS. Hal ini 

menunjukkan adanya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Abdullah 

dan menjadikan ISIS dengan konsep Negara Islam sebagai solusi dari persoalan 
                                                           
32 The Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), 2016, Jordan Country Report 2016, 
Hal. 5, 11, 27, diakses dalam http://www.bti-
project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Jordan.pdf, diakses pada 
05/12/201, 11:49 WIB. 
33 Salim Abbadi, Op.Cit., hal. 8. 
34 Ibid., hal. 8 
35 William Booth dan Taylor Luck, 2014, Jordan Fears Homegrown ISIS more than Invasion from 
Iraq, diakses dalam https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-fears-
homegrown-isis-more-than-invasion-fropm-iraq/2014/06/27/1534a4ee-f48a-492a-99b3-
b6cd3ffe9e41_story.html?utm_term=.9d827fafce8b, diakses pada 05/12/2016, 12:01 WIB.  

http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Jordan.pdf
http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Jordan.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-fears-homegrown-isis-more-than-invasion-fropm-iraq/2014/06/27/1534a4ee-f48a-492a-99b3-b6cd3ffe9e41_story.html?utm_term=.9d827fafce8b
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-fears-homegrown-isis-more-than-invasion-fropm-iraq/2014/06/27/1534a4ee-f48a-492a-99b3-b6cd3ffe9e41_story.html?utm_term=.9d827fafce8b
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-fears-homegrown-isis-more-than-invasion-fropm-iraq/2014/06/27/1534a4ee-f48a-492a-99b3-b6cd3ffe9e41_story.html?utm_term=.9d827fafce8b
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yang mereka alami. Lebih lanjut, protes ini tidak hanya terjadi di Ma’an namun 

berdampak pula di wilayah Zarqa, tempat lahirnya al-Zarqawi. Zarqa merupakan 

salah satu kota yang menghasilkan banyak para pemikir radikal dan esktrimis, 

sehingga dengan mudah melakukan perlawanan terhadap pemerintah.  

Pada bulan Agustus 2014, setelah melakukan ibadah di salah satu mesjid di 

Zarqa, para kelompok Jihadis melakukan aksi protes terhadap pemerintah. 

Kelompok-kelompok tersebut adalah pendukung dari Jabhah al-Nusro, ISIS dan 

kelompok radikal lainnya.36 Para pendukung ISIS dalam protes tersebut membawa 

atribut-atribut untuk menyatakan dirinya sebagai pendukung ISIS dengan 

membawa bendera hitam yang menjadi ciri khas dari ISIS.  

Berbagai peristiwa di atas menunjukkan bahwa kelompok radikal dan 

ekstremisme di Jordania memiliki jumlah yang tidak sedikit sehingga dengan 

mudah memberikan dukungan kepada ISIS. Selain itu, para ekstremis ini juga 

menyebarkan pandangannya kepada masyarakat untuk memberikan dukungan 

kepada ISIS karena menganggap pembentukan Negara Islam adalah sistem negara 

yang ideal. Sebagian masyarakat dengan mudah menerima pandangan tersebut 

karena pemerintah Jordania tidak mampu mengatasi problematika yang dihadapi 

masyarakat. Mohammed Kresihan, salah seorang demonstran di Ma’an 

mengatakan bahwa “We no longer trust or respect the government and have been 

searching for an alternative that ensures our basic rights… In the Islamic State, 

we have found our alternative”37 

                                                           
36 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. 
37  William Booth dan Taylor Luck, Op.Cit, 

http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-supporters-rally-openly-jordan


58 
 

b.  Melakukan Janji Setia (Bai’at) kepada ISIS 

Melakukan pembaiatan dan janji setia kepada ISIS menunjukkan bahwa 

orang tersebut merupakan bagian daripada ISIS. Hal ini yang terjadi di Jordania 

dengan semakin bertambahnya orang yang menyatakan baiatnya kepada ISIS 

sejak pendeklarasian berdirinya Negara Islam. Kelompok radikal pertama di 

Jordania yang menyatakan baiatnya kepada ISIS adalah “Sons of The Call For 

Tawhid and Jihad”.38 Selain itu, ada pula beberapa pemimpin kelompok Jihadis 

yang menyatakan baiatnya untuk mendukung ISIS seperti Abu Mohammed al-

Tahtawi dan Abu Sayyaf. Pada awal tahun 2015, ahli Islamis Jordania 

memperkirakan ada sekitar 9.000 sampai 10.000 pendukung ISIS di Jordania.39 

Sementara pada tahun 2016 menurut Abu Rumman, seorang ahli ekstremisme di 

Jordania mengatakan bahwa ada sekitar lebih dari 10.000 orang Jordania adalah 

bagian dari kelompok Jihadis dan sebagian besar mendukung ISIS.40 Rangkuman 

dari data di atas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:41 

Tabel.2.1. Data Jumlah Pendukung ISIS dan Kelompok Jihad di Jordania 

Tahun 
Jumlah Kelompok Jihadis dan 
Pendukung ISIS di Jordania 

(2014-2016) 

2014 50.000 

2015 9.000-10.000 

2016            >10.000 

                                                           
38 Sons of The Call For Tawhid and Jihad adalah kelompok jihad yang merupakan bagian dari 
kelompok Tawhid Wel Jihad yang didirkan oleh al-Zarqawi di Jordania.  
39 Counter Extremism Jordan, Jordan: Extremism and Counter-Extrimism, diakses dalam 
https://www.counterextremism.com/countries/jordan diakses pada 05/12/2016, 19:57 WIB. 
40 Karin Laub, 2016, Jordan Broadens Crackdownon ISIS as Home-grown Extremism Rises, 
Haaretz, diakses dalam http://www.haaretz.com/middle-east-news/jordan/1.727847, diakses pada 
05/12/2016, 19:21 WIB. 
41 Data diolah dari berbagai sumber 

https://www.counterextremism.com/countries/jordan
http://www.haaretz.com/middle-east-news/jordan/1.727847
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Pada tahun 2014 data menunjukan jumlah pendukung ISIS adalah 50.000 

yang merupakan orang yang terlibat dalam aksi protes di Ma’an. Data tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah pendukung ISIS di Jordania pada tahun 2014 

memiliki jumlah yang tinggi namun pada tahun 2015 mengalami penurunan dan 

pada tahun 2016 mengalami peningkatan pada jumlah pendukung ISIS. Melalui 

gerakan-gerakan Jihadis di Jordania membuat semakin meningkatnya dukungan 

terhadap ISIS. Hal ini dipertegas oleh Walikota Ma’an, Majed al-Sharari bahwa 

“The Salafi jihadi movement has been in Jordan for years, not just in Ma‟an but 

also in other cities… if this movement in Iraq or Syria declares a war on Jordan, 

they will not hesitate to carry out operations in Jordan”42 Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa pemerintah Jordania perlu mengambil tindakan yang serius 

terhadap ISIS, karena jika ISIS mendeklarasikan perang di Jordania maka para 

pendukung ISIS di Jordania akan dengan siap melakukannya. 

c. Promosi Ideologi ISIS Melalui Media Sosial 

Dukungan terhadap ISIS di Jordania saat ini tidak hanya berupa penyebaran 

ideologi dengan mengajarkannya secara langsung, akan tetapi juga dengan 

mempromosikan ideologi ISIS melalui sosial media seperti facebook, twitter dan 

youtube. Media sosial sendiri telah menjadi salah satu sarana bagi ISIS untuk 

menyebarkan ideologinya dan melakukan rekrutmen anggota. Pemerintah 

Jordania memiliki pandangan tersendiri mengenai ancaman akan ISIS melalui 

media sosial. Beberapa di antaranya yang dianggap mengancam ialah jika warga 

Jordania mendukung secara terbuka tindakan ISIS, menyalahkan tindakan 
                                                           
42 Samira Said dkk, Pro ISIS Sympathies Simmer in Jordanian City, CNN, diakses dalam 
http://edition.cnn.com/2014/09/30/world/meast/jordan-isis-supporters/, diakses pada 05/12/2016, 
20:12 WIB 

http://edition.cnn.com/2014/09/30/world/meast/jordan-isis-supporters/


60 
 

pemerintah Jordania yang melakukan serangan terhadap ISIS dan pernyataan yang  

memberikan dukungan terhadap ISIS.43  

Hal ini dapat terlihat pada beberapa contoh kasus.  Pertama, pemilik dan 

editor dari berita Saraya News memuat sebuah berita yang menurut pemerintah 

Jordania media ini mempromosikan pandangan ISIS terhadap masyarakat 

Jordania.44 Kedua, sekelompok hacker melakukan hack terhadap akun-akun di 

Twitter yang merupakan pendukung ISIS di Jordania. Peristiwa ini menujukkan 

bahwa banyak pengguna Twitter asal Jordania merupakan pro-ISIS. Ketiga, 

seorang remaja Jordania, Wassim Abu Ayesh ditangkap pihak keamanan Jordania 

karena mempromosikan ideologi ISIS, melakukan propaganda dan menyebarkan 

video ISIS di akun Facebooknya.45 Kasus yang disebutkan hanya beberapa kasus 

yang menunjukkan adanya dukungan orang Jordania terhadap ISIS melalui media 

sosial dan hal ini menjadi salah satu faktor perhatian khusus pemerintah Jordania 

dalam merumuskan kebijakannya dan lebih berfokus pada penggunaan media 

sosial dalam menyebarkan ideology teroris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

d. Bergabungnya Orang Jordania Ke Dalam Organisasi ISIS 

Permasalahan lain yang dihadapi Jordania adalah banyaknya orang Jordania 

yang bergabung dalam organisasi ISIS. Masyarakat Jordania yang bergabung 

dalam ISIS ini kemudian disebut sebagai para pejuang asing. Jumlah orang 

                                                           
43 UU Jordania Anti Terorisme No 55 Tahun 2014. 
44 UNESCO, Assesment of Media Development in Jordan, hal.85, diakses dalam 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002344/234425e.pdf, diakses pada 03/01/2017, 10:02 
WIB. 
45 Willian Booth dan Taylor Luck, Jordan Cracks Down on Islamic State on Facebook and 
Twitter, Washington Post, diakses dalam  
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-cracks-down-on-islamic-state-on-
facebook-and-twitter/2014/10/12/6c4ed348-415a-4395-9e3d-
7ec0377543df_story.html?utm_term=.8fae76de6721, diakses pada 03/01/2017, 10:08 WIB. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002344/234425e.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-cracks-down-on-islamic-state-on-facebook-and-twitter/2014/10/12/6c4ed348-415a-4395-9e3d-7ec0377543df_story.html?utm_term=.8fae76de6721
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-cracks-down-on-islamic-state-on-facebook-and-twitter/2014/10/12/6c4ed348-415a-4395-9e3d-7ec0377543df_story.html?utm_term=.8fae76de6721
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-cracks-down-on-islamic-state-on-facebook-and-twitter/2014/10/12/6c4ed348-415a-4395-9e3d-7ec0377543df_story.html?utm_term=.8fae76de6721
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Jordania yang menjadi foreign fighter di Suriah semakin meningkat dari tahun 

2014 ke 2015. Pada tahun 2014 jumlah orang Jordania yang bergabung dalam 

ISIS dan menjadi foreign fighter  berkisar pada angka 1.800 sampai 2.000 orang.46 

Sementara itu, menurut data dari International Centre for The Study of 

Radicalization  (ICSR) pada bulan Juni 2015 jumlah orang Jordania yang 

tergabung dalam ISIS untuk berperang adalah sekitar 1.500 orang.47 Data dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:48 

        Tabel.2.2. Data Bergabungnya Orang Jordania ke ISIS 

Tahun Foreign Fighter asal Jordania di 
ISIS 

2014 1.800-2.000 

2015 
Juni           : 1.500 
September : 2.000-2.500 

 

Data dari The Soufan Group pada September 2015 menyatakan bahwa data 

resmi orang Jordania yang ikut bergabung dalam perang di Irak dan Suriah adalah 

lebih dari 2000 orang, dan data secara tidak resmi ada sekitar 2.500 orang 

Jordania yang ikut berperang.49 Data mengenai jumlah orang Jordania yang 

tergabung dalam ISIS hanya bisa diperoleh dari lembaga-lembaga riset karena 

pemerintah Jordania sendiri tidak memberikan data statistik mengenai jumlah para 

pejuang Jordania ke Irak dan Suriah karena tidak memiliki jumlah yang tetap. 

                                                           
46 Salim Abbadi, Op.Cit., hal. 8. 
47 Federica Cocco, 2015, How Many Foreign Fighters Have Joined Islamic State, The Week 
Magazine, diakses dalam http://www.theweek.co.uk/islamic-state/64120/how-many-foreign-
fighters-have-joined-islamic-state, diakses pada 06/12/2016, 08:44 WIB. 
48 Data diolah dari berbagai sumber 
49 The Soufan Group, 2015, Foreign Fighters: An Updated Assesment of the Flow of Foreign 
Fighters into Syrian and Iraq, hal. 8, diakses dalam http://soufangroup.com/wp-
content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf, diakses pada 06/12/2016, 09:06 WIB. 

http://www.theweek.co.uk/islamic-state/64120/how-many-foreign-fighters-have-joined-islamic-state
http://www.theweek.co.uk/islamic-state/64120/how-many-foreign-fighters-have-joined-islamic-state
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf
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Zarqa, kota kelahiran al-Zarqawi menyumbang sekitar sepertiga dari total 

jumlah pejuang asing yang ke Suriah dan bergabung ke dalam ISIS.50 Sehingga 

kota Zarqa menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah Jordania, karena kota ini 

menghasilkan banyak kelompok Jihadis yang kemudian mulai mendukung ISIS 

baik di dalam negeri Jordania maupun dengan bergabung dengan para pejuang ke 

Suriah dan Irak untuk melakukan perang yang dianggap sebagai jihad. Selain 

Zarqa ada pula wilayah Ma’an, Salt dan Irbid yang masyarakatnya bergabung 

dengan ISIS.  

Para pejuang berpindah ke Suriah melalui Kota Irbid. Irbid menjadi salah 

satu kota penyebrangan para pejuang asal Jordania ke Suriah karena memiliki 

letak geografis yang berbatasan langsung dengan Suriah.51 Beberapa di antaranya 

berhasil melakukan penyebrangan melewati sistem keamanan Jordania di wilayah 

perbatasan, sehingga menjadi permasalahan yang serius di wilayah perbatasan 

sebagai tempat penyebrangan para pejuang asing. 

Orang Jordania yang tergabung dalam ISIS di Irak dan Suriah ini memiliki 

alasan yang berbeda-beda seperti ideologi, jihad, masalah kehidupan sosial dan 

bahkan adapula yang bergabung karena dibayar.52 Namun yang lainnya 

melakukannya dengan sukarela. Bahkan ketika para pejuang tersebut telah di Irak 

dan Suriah, keluarganya tetap melakukan pengiriman uang dari Jordan ke mereka 

                                                           
50 Ben Hubbard, 2014, In Jordan Town Syria War Inspires Jihadists Dreams, New Yorks Times, 
diakses dalam http://www.nytimes.com/2014/04/13/world/middleeast/in-jordan-town-syria-war-
inspires-jihadist-dreams.html, diakses pada 06/12/2016, 09:21 WIB. 
51 Mercy Corps, From Jordan to Jihad: The Lure of Syria‟s Violent Extremist Groups, hal. 3, 
diakses dalam https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9810., diakses pada 
06/12/2016, 09:35 WIB. 
52 Alberto Caballero Diez, 2016, Jordan Foreign Fighter in Syria and Iraq: How did They Become 
Radicalized an How They Can be De-Radicalized, Spanyol: Instituto Espanol de Estudios 
Estrategicos ,hal. 3-4. 

http://www.nytimes.com/2014/04/13/world/middleeast/in-jordan-town-syria-war-inspires-jihadist-dreams.html
http://www.nytimes.com/2014/04/13/world/middleeast/in-jordan-town-syria-war-inspires-jihadist-dreams.html
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9810
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sehingga menjadi salah satu sumber dana bagi ISIS. Pengiriman ini dilakukan 

melalui sistem transfer yang tidak sah yakni sistem broker atau hawalah53 yang 

sering digunakan oleh teroris.54 Bergabungnya orang Jordania ke ISIS di Irak dan 

Suriah menunjukkan bahwa pendukung ISIS di Jordan tidak lagi hanya 

memberikan dukungan berupa ideologi, akan tetapi juga dengan melakukan 

perang secara langsung di Irak dan Suriah. Hal ini kemudian menjadi ancaman 

jika jumlah pejuang asing tersebut semakin bertambah, karena semakin 

menambah anggota ISIS dan juga memberikan ancaman ketika para pejuang 

tersebut kembali ke Jordania. 

2.3.2. Kembalinya Pejuang Asing ISIS ke Jordania 

Jordania menghadapi ancaman ISIS yang dikatakan sebagai sebuah 

ancaman yang kompleks. Hal ini karena Jordania tidak hanya dihadapkan pada 

ancaman pendukung ISIS yang semakin meningkat di dalam negeri dan 

bertambahnya orang Jordania yang tergabung dalam ISIS, akan tetapi Jordania 

juga menghadapi ancaman lainnya ialah kembalinya para pejuang asing yang 

tergabung dalam ISIS dan ikut berperang di Irak dan Suriah..  

Pada tahun 2015 data terakhir menyebutkan bahwa ada sekitar 2.500 orang 

Jordania yang menjadi foreign fighter di Irak dan Suriah. Para pejuang tersebut 

kemudian bergabung dengan berbagai kelompok ekstremis di Irak dan Suriah, 

salah satunya ialah ISIS. Pada tahun 2014 berkisar angka di bawah 100 kembali 

                                                           
53 Hawalah adalah sistem pengiriman uang tanpa melalui lembaga keuangan resmi melainkan 
melalui jaringan agen – agen dan kelompok bisnis yang bekerjasama di setiap wilayah. Proses 
pengiriman ini juga tidak menyebutkan nama pengirim melainkan hanya menggunakan jumlah 
nominal yang dikirm dan password, dikutip  dalam Center for the Analysis of Terrorism, 
Op.Cit.,hal. 23-24. 
54  Mercy Corps, Op.Cit. 
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ke Jordania.55 Sementara pada tahun 2015 ada 500 orang dari jumlah tersebut 

telah kembali ke Jordania.56 Kembalinya pejuang asing tersebut dianggap oleh 

pemerintah Jordania sebagai sebuah ancaman karena para pejuang asing tersebut 

berpeluang untuk mendirikan kelompok atau sel jihad ISIS dan juga menyebarkan 

paham radikal serta ekstremis ISIS ke masyarakat Jordania.57 Penyebaran ideologi 

ini kemudian berdampak pula pada semakin meningkatnya jumlah pendukung 

ISIS di Jordania. Kembalinya para pejuang ISIS ke Jordania memiliki alasan yang 

berbeda, ada yang kembali sebagai visi untuk menyebarkan ideologi ISIS itu 

sendiri dan adapula yang kembali karena menganggap bahwa tindakan berperang 

di Irak dan Suriah merupakan suatu tindakan kejam dan kondisi di Irak dan Suriah 

tidak seperti apa yang mereka bayangkan sebelum ke negara tersebut.58 

Pemerintah Jordania kemudian menanggapi ancaman tersebut dengan 

mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat. Pada tahun 2015, pemerintah Jordania 

telah menangkap sekitar 120 orang foreign fighters yang kembali dan sebagian 

dari mereka berafiliasi dengan ISIS.59 Penangkapan terhadap foreign fighters ini 

tidak memandang apakah kembalinya para pejuang tersebut karena tidak ingin 

terlibat lagi dengan kelompok radikal atau alasan lainnya. Hal ini karena 

kembalinya para pejuang asing tersebut masih dianggap sebagai sebuah ancaman 

bagi masyarakat maupun pemerintah Jordania. 
                                                           
55 Michael Pizzi, Foreign Fighters Come Home to Rosst in Jordan, Aljazeera, diakses dalam 
http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/5/jordans-foreign-fighters-come-home-to-roost.html, 
diakses pada 31/03/2017, 12:22 WIB. 
56 Alberto Caballero Diez, Op.Cit., hal.2. 
57 Hardin Lang dan Muath Al Wari, 2016, The Flow of Foreign Fighters to The Islamic  State, 
Center for American Progress, hal. 12, diakses dalam https://cdn.americanprogress.org/wp-
content/uploads/2016/03/17132821/ForeignFighters-report.pdf, diakses pada 03/01/2017, 10:55 
WIB  
58 Alberto Caballero Diez, Op.Cit., hal.9 
59 Michael Pizzi., Op.Cit. 

http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/5/jordans-foreign-fighters-come-home-to-roost.html
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/03/17132821/ForeignFighters-report.pdf
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/03/17132821/ForeignFighters-report.pdf
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2.3.3. Serangan ISIS Terhadap Jordania 

Ancaman ISIS semakin serius dengan serangkaian serangan ISIS yang 

menargetkan masyarakat Jordania secara langsung. Pembunuhan terhadap warga 

Jordania pertama kali dilakukan pada kasus terbunuhnya pilot Jordania Moath al-

Kasasebeh. Al-Kasasbeh dibunuh pada awal Januari 2015, setelah sebulan hilang 

dan ditahan oleh ISIS. Pembunuhan terhadap al-Kasasbeh dengan cara dibakar 

kemudian diunggah dalam sebuah video di media massa. Hal ini kemudian 

membuat pemerintah Jordania mengecam tindakan ISIS tersebut. Raja Abdullah 

menyatakan bahwa dalam menanggapi tindakan ISIS maka Jordania akan 

memberikan “punishment and revenge” yang terlihat dari berbagai kebijakan 

pemerintah Jordania dalam menghadapi ISIS. Selain itu, Raja Abdullah 

menyatakan Jordania akan bersatu untuk melawan ISIS yang disebutnya sebagai 

“kelompok kriminal yang menyimpang”.60 Pemerintah kemudian memberikan 

respon kepada ISIS dengan mengeksekusi mati dua tahanan al-Qaeda di Jordania, 

yakni Sajida al-Rishawi dan Ziad Karbouli yang merupakan tahanan yang diminta 

oleh ISIS untuk ditukarkan dengan pilot Jordania.61 Namun upaya negosiasi 

tersebut gagal karena ISIS membunuh terlebih dahulu pilot Jordania, al-Kasabeh. 

Sementara itu, srangan ISIS di dalam wilayah Jordania mulai terlihat pada 

tahun 2016, di mana ISIS sebelumnya belum mampu dan berani melakukan 

serangan bom di Jordania. Pada Maret 2016, Jordania menghadapi sebuah upaya 

serangan dalam negeri oleh anggota ISIS di Jordania. Rencana penyerangan 

                                                           
60  BBC, 2015, Jordan Pilot Hostage Moaz al-Kasasbeh „Burned Alive‟, diakses dalam 
www.bbc.com/news/world-middle-east-31121160, diakses pada 13/12/2016, 08:08 WIB. 
61  Greg Botelho dan Dana Ford, 2015, Jordan Executes Prisoners After ISIS Hostage Burned 
Alive, CNN, diakses dalam http://edition.cnn.com/2015/02/03/world/isis-captive/, diakses pada 
13/12/2016, 08:13 WIB. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31121160
http://edition.cnn.com/2015/02/03/world/isis-captive/
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terhadap militer dan masyarakat sipil Jordania terjadi di wilayah Irbid, salah satu 

kota yang berada di perbatasan Jordania dan Suriah. Mengetahui rencana 

penyerangan yang akan dilakukan oleh kelompok ISIS maka Intelijen Jordania 

berusaha menggagalkan tindakan tersebut dan berakibat pada terjadinya saling 

menyerang antara pasukan keamanan dan anggota ISIS. Peristiwa saling serang 

tersebut berakibat pada tewasnya 7 orang anggota ISIS, 1 pasukan keamanan 

tewas, 2 pasukan keamanan luka-luka dan 2 masyarakat sipil lainnya mengalami 

luka-luka.62 Kejadian di Irbid menunujukkan bahwa ISIS mampu melakukan 

serangan di dalam Negeri Jordania, sehingga memberikan ancaman yang serius 

bagi pemerintah Jordania. 

ISIS yang mengancam wilayah Jordania tidak hanya berupa ancaman 

ideologi, akan tetapi juga ancaman fisik berupa serangan yang dilakukan ISIS di 

dalam negeri. Hal ini terlihat dari serangan bom bunuh diri yang dilakukan ISIS 

pada bulan Juni 2016 di Kamp al-Rukban. Kamp al-Rukban sendiri merupakan 

salah satu kamp yang menjadi pembatas antara wilayah Jordania dan Suriah. 

Serangan yang dilakukan ISIS pada bulan Juni 2016, menewaskan 6 orang yang 

terdiri dari 4 orang penjaga perbatasan, satu orang pekerja sipil pertahanan dan 

satu orang pasukan keamanan nasional. Selain itu, kejadian ini juga berakibat 

pada 14 orang yang mengalami luka-luka.63 Serangan ini kemudian diklaim oleh 

ISIS dengan menyatakan bertanggungjawab atas serangan tersebut dan 

                                                           
62 Aljazeera, Jordanian forces „foil ISIL plot‟ in Irbid raids, diakses dalam 
http://www.aljazeera.com/news/2016/03/jordan-troops-raids-foil-isil-attacks-plot-
160302142322702.html, diakses pada 12/12/2016, 21.00 WIB. 
63 Suleiman Al-Khailidi, Suicide attack kills six Jordanian troops at Syria border, Reuters, diakses 
dalam http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-jordan-syria-idUSKCN0Z70HR, diakses 
pada 1212/2016, 21:38 WIB. 

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/jordan-troops-raids-foil-isil-attacks-plot-160302142322702.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/03/jordan-troops-raids-foil-isil-attacks-plot-160302142322702.html
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-jordan-syria-idUSKCN0Z70HR
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menunjukkan bahwa target dari serangan tersebut adalah basis militer al-Rukban 

milik Amerika-Jordania.64  

Pada 19 Desember 2016, ISIS kembali bertanggungjawab pada sebuah 

serangan di wilayah al Karak, salah satu kota di selatan Jordania. Serangan senjata 

yang dilakukan ISIS ini dilakukan di sebuah kastil prasejarah yang ada di al 

Karak. Serangan terseburt berakibat pada tewasnya 10 orang yang terdiri dari 7 

orang pasukan keamanan, salah satunya ialah Jenderal Pasukan Keamanan, Saad 

Maaytah. Adapula 1orang turis asal Kanada dan dua orang warga sipil Jordania 

juga tewas dalam kejadian tersebut. Selain korban tewas, serangan di al-Karak 

juga mengakibatkan 34 orang mengalami luka-luka.65 Sementara itu, empat orang 

yang melakukan serangan juga tewas setelah terjadinya perselisihan dengan pihak 

kemanan Jordania. Selain serangan dalam negeri, ISIS juga sering melakukan 

serangan di wilayah Turaibil yang secara geografis memiliki perbatasan langsung 

dengan Jordania. Hal ini kemudian menjadi ancaman bagi pemerintah Jordania 

terhadap aksi teroris di wilayah perbatasan. Berdasarkan berbagai serangan 

tersebut maka jumlah korban warga Jordania dari serangan ISIS dapat terlihat 

pada tabel berikut:66 

 

 

                                                           
64  Aljazeera, 2016, ISIL 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 12/12/2016, 21:45 WIB. 
65 Rana F. Sweis, ISIS is Said to Claim Responsibility fo Deadly Attack in Jordan, New York 
Times, diakses dalam http://www.nytimes.com/2016/12/20/world/middleeast/jordan-attack-isis-
karak.html?_r=0, diakses pada 03/01/2017, 11:20 WIB. 
66 Data diolah dari berbagai sumber 

http://www.aljazeera.com/news/2016/06/isil-claims-responsibility-jordan-border-attack-160627044348399.html
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Tabel.2.3. Data Jumlah Korban Tewas dan Luka-Luka Serangan ISIS 
terhadap Masyarakat Jordania 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Bulan 
Korban  

Bulan 
Korban 

Wilayah 
Tewas Luka -

luka Wilayah Tewas Luka-
Luka 

Januari 10 rang - Suriah Maret 8 Orang 4 orang Irbid 

- - -  Juni 6 Orang 14 Orang al-Rukban 

-  -  Desember 10 Orang 34 Orang al-Karak 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa ancaman ISIS telah berakibat 

pada adanya korban tewas dari berbagai serangan ISIS. Serangan terakhir ISIS di 

al Karak, ditemukan pula sebuah penyimpanan berupa  senjata, bahan peledak dan 

perlengkapan bunuh diri lainnya yang merupakan alat persenjataan untuk 

melakukan serangan lanjutan di wilayah Jordania.67  

Ancaman ISIS tidak hanya terlihat dari serangan di dalam negeri Jordania, 

akan tetapi juga pada wilayah yang Irak dan Suriah dan yang berbatasan langsung 

dengan Jordania. Pada tahun 2014, Jordania telah terancam dengan serangan ISIS 

di wilayah Irak dan Suriah yang memiliki perbatasan langsung dengan Jordania, 

salah satunya ialah ketika ISIS berhasil menguasai wilayah Turaibil. Hal ini 

kemudian yang membuat Jordania menjadikan hal tersebut sebagai sebuah 

pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan sebagai upaya counterterrorism 

menghadapi ISIS. 

                                                           
67 Rana F. Sweiss, Cache of Wepoms Suggests Gunmen in Jordan Were Planning Multiple Attacks, 
New York Times, diakses dalam http://www.nytimes.com/2016/12/19/world/middleeast/karak-
jordan-terror-attack.html?_r=1, diakses pada 10/01/2016, 12:02 WIB. 
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http://www.nytimes.com/2016/12/19/world/middleeast/karak-jordan-terror-attack.html?_r=1
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa ISIS telah menjadi 

ancaman bagi Jordania sejak pendekalarasiannya untuk mendirikan Negara Islam. 

Pada awal tahun terbentuknya ISIS, ancaman yang ditimbulkan ISIS kepada 

Jordania masih berupa ancaman ideologi yang terlihat dari berkembangnya 

kelompok radikal dan ekstremis Islam ISIS di Jordania. Namun, pada tahun 

berikutnya, ancaman ISIS tidak hanya berupa ideologi, akan tetapi lebih pada 

ancaman fisik dalam hal ini ialah serangan langsung kepada masyarakat Jordania. 

Hal ini kemudian yang menjadikan Jordania mengeluarkan serangkaian kebijakan 

sebagai perlawanan terhadap ISIS baik ideologi atau pandangan ekstrimis ISIS 

maupun tindakan teror ISIS secara langsung. Berbagai kebijakan counterterrorism 

yang dikeluarkan oleh pemerintah Jordania adalah untuk merespon tindakan ISIS 

baik di dalam negeri Jordania sendiri dan menghadapi ISIS di Irak dan Suriah. 

 


