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BAB III 

KEBIJAKAN DOMESTIK JORDANIA MENGHADAPI ISIS 

 

Bab ini menguraikan mengenai berbagai kebijakan domestik atau kebijakan 

internal pemerintah Jordania dalam menghadapi ISIS dari tahun 2014-2016. 

Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yang terdiri dari, 

penguatan hukum yakni amandemen UU Terorisme No 55 Tahun 2006 pada 

tahun 2014, kebijakan yang berorientasi pada ideologi dan proses de-radikalisasi 

yang terdiri dari tiga program yakni kampanye Islam moderat, Central Mosque 

Program dan The Community Peace Center Program. Selain penggunaan hukum 

dan ideologi, pemerinah Jordania juga melakukan kebijakan yang menekankan 

pada penggunaan militer yaitu dengan peningkatan kekuatan militer di wilayah 

perbatasan.  

 

3.1.  Penguatan Hukum Melalui Amandemen UU Anti-Terorisme Tahun 

2014 

Jordania dalam menghadapi ISIS melakukan perubahan pada Undang-

Undang Terorisme. Jordania sebelumnya telah memiliki Undang-Undang yang 

membahas mengenai terorisme yakni UU anti-terorisme No 55 Tahun 2006. UU 

ini muncul akibat berbagai peristiwa serangan terorisme yang terjadi di Jordania 

pada tahun 2005-2006. Namun, pada tahun 2014 muncul kelompok radikal dan 

ekstremisme ISIS yang memiliki jumlah lebih banyak dan berada di Irak dan 

Suriah. Sementara di sisi lain, Undang-Undang anti-terorisme Jordania yang 
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membahas mengenai terorisme masih memiliki kelonggaran sehingga mudah 

memberikan celah bagi setiap tindakan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah 

Jordania melakukan sebuah revisi pada undang-undang anti-terorisme No. 55 

tahun 2006 untuk memperluas lagi tindakan yang dikategorikan sebagai terorisme. 

Hal ini karena tindakan terorisme yang dilakukan sekarang menggunakan 

instrumen dan cara yang berbeda, begitupun dengan ISIS, seperti penggunaan 

media sosial dan beberapa tindakan lainnya, sehingga dibutuhkan amandemen.  

Selain itu, amandemen juga dilakukan pada pasal 7 untuk menambah 

hukuman bagi pelaku tindakan terorisme, sehingga dapat meminimalisir aksi 

teroris di Jordania karena hukuman yang semakin berat. Amandemen UU sebagai 

salah satu respon pemerintah Jordania dalam menghadapi ancaman ISIS. Hal ini 

dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Jordania, Salameh Hammad bahwa 

Jordania menghadapi ancaman dari kelompok khawarij, yang dalam hal ini adalah 

ISIS seperti yang disampaikan oleh Raja Abdullah yang dijelaskan pada BAB II. 

Kelompok khawarij ini menargetkan Jordania dengan berbagai tindakannya, maka 

pemerintah melakukan amandemen terhadap beberapa pasal dalam UU Anti-

Terorisme 2006 agar dapat dengan mudah memberikan hukuman kepada pelaku 

teroris, termasuk ISIS.1 

Amandemen terhadap UU anti-terorisme No 55 Tahun 2006 dilakukan pada 

tahun 2014 melalui berbagai pertimbangan yang berdasar pada kondisi Jordania, 

yang menghadapi ancaman kelompok ekstremis atau kelompok teroris, ISIS. Pada 

21 April 2014 Majelis Rendah atau Parlemen Jordania menyetujui untuk 
                                                           
1 Jordan Times, Anti-Terrorism Law amendment a warning to terrorists – Hammad, diakses dalam 
http://www.jordantimes.com/news/local/anti-terrorism-law-amendment-warning-terrorists-
%E2%80%94-hammad, diakses pada 21/02/2017, 15:56 WIB. 

http://www.jordantimes.com/news/local/anti-terrorism-law-amendment-warning-terrorists-%E2%80%94-hammad
http://www.jordantimes.com/news/local/anti-terrorism-law-amendment-warning-terrorists-%E2%80%94-hammad
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melakukan revisi pada UU terorisme No 55. Setelah parlemen memberikan 

persetujuan, UU ini dilanjutkan ke Senat dan  Senat atau Majelis Tinggi Jordania 

pada 1 Mei memberikan persetujuan pula di bawah Ketua Senat Faisal al-Fayez. 

Suatu UU bisa dikatakan berlaku jika mendapat penegesahan dari kepala negara 

dalam hal ini di Jordania ialah Raja, sebagai proses akhir dari suatu amandemen 

UU. Oleh karena itu, Raja Abdullah pada 1 Juni 2014 memberikan pengesahan 

terhadap amandemen UU Terorisme No 55 Tahun 2006.2 

Amandemen UU anti-terorisme No 55 dilakukan hanya pada beberapa 

pasal, sehingga tidak mengalami perubahan secara keseluruhan. Perubahan hanya 

terjadi pada 3 pasal yakni pasal 2, pasal 3 dan pasal 7. UU anti-terorisme tahun 

2006 terdapat 9 pasal namun dalam amandemen 2014 hanya menyebutkan 3 pasal 

yang diamandemen di mana pada pasal 4 dari UU tahun 2014 merupakan 

pergantian dari pasal 7 dari UU anti-terorisme tahun 2006. Lebih lanjut, 3 pasal 

yang mengalami perubahan merupakan pembahasan mengenai definisi dari 

terorisme yang terletak pada pasal 2. Selanjutnya, mengenai karakteristik dari 

tindakan terorisme yang terdapat pada pasal 3 dan hukuman atau sanksi yang 

diterima bagi para pelaku terorisme pada pasal 4.  

a. Pasal Dua (2) 

Definisi dari terorisme dalam amandemen tahun 2014 memiliki pengertian 

yang lebih luas dibandingkan pada UU anti-terorisme tahun 2006. Pasal 2 dari UU 

anti-terorisme tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme 

adalah : 
                                                           
2 Human Right Watch, Jordan: Terrorism Amendments Threaten Rights, diakses dalam 
https://www.hrw.org/news/2014/05/17/jordan-terrorism-amendments-threaten-rights, diakses pada 
07/02/2017, 13:21 WIB. 

https://www.hrw.org/news/2014/05/17/jordan-terrorism-amendments-threaten-rights
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Tabel 3.1. Perbandingan pasal 2 UU Anti-Terorisme Tahun 2006 dan 

Hasil Amandemen Tahun 2014 

Pasal 2 UU Anti-Terorisme Tahun 2006 

Setiap tindakan disengaja yang dilakukan dengan cara apapun dan menyebabkan 

kematian atau cidera fisik terhadap seseorang, kerusakan publik, swasta, sarana 

transportasi, infrastruktur, fasilitas internasional, dan misi diplomatik Jordania. 

Selain itu, berniat mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan 

dan keamanan masyarakat, menyebabkan penangguhan dalam penerapan 

konstitusi dan hukum, memengaruhi kebijakan negara atau pemerintah atau 

memaksa mereka untuk melakukan sesuatu tindakan atau menahan diri dari 

sesuatu, mengganggu keamanan nasional dengan cara mengancam, intimidasi 

dan kekerasan.3 

Pasal 2 Amandemen UU Anti-Terorisme No.55 tahun 2014 

Setiap tindakan yang disengaja atau tindakan abstain (tidak menentukan sikap), 

atau sebuah ancaman dari sebuah tindakan terlepas dari penyebab,penggunaan 

atau 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 atau membahayakan kehidupan atau menyebabkan 

kerusakan terhadap lingkungan atau fasilitas, properti publik atau swasta, 

fasilitas internasional atau misi diplomatik atau menempati salah satu diantara 

mereka, atau membahayakan sumber daya nasional atau menimbulkan resiko 

ekonomi atau memaksa legitimasi otoritas atau organisasi regional atau 

internasional untuk melakukan sesuatu atau abstain dari melakukan sesuatu, 

menonaktifkan aplikasi konstitusi, hukum atau peraturan. 

Sumber: Jordan Anti-Terrorism Law No 55 of Year 2006 dan Law Amandement to 

the Anti-Terrorism Law as Approved By The Parliament 

                                                           
3 UNODC, Jordan Anti-Terrorism Law No 55 of Year 2006, diakses dalam 
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Jordan/Laws/Jordan%20Anti-
terrorism%20law%202006.pdf, diakses pada 30/01/2017, 17:13 WIB. 

http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Jordan/Laws/Jordan%20Anti-terrorism%20law%202006.pdf
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Jordan/Laws/Jordan%20Anti-terrorism%20law%202006.pdf
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Definisi terorisme yang terdapat dalam UU anti-terorisme No 55 tahun 2014 

memiliki perubahan yang tidak secara keseluruhan, akan tetapi hanya mengalami 

penambahan. Perbedaan mendasar dari definisi terorisme yang diamandemen 

ialah setiap tindakan yang mengancam dan mengintimidasi terlepas dari penyebab 

dari terjadinya tindakan tersebut dikatakan sebagai terorisme. Selain itu, dalam 

UU anti-terorisme No 55 tahun 2014 juga memberikan penjelasan bahwa 

terorisme merupakan tindakan pidana baik yang dilakukan secara perorangan 

maupun kelompok. UU tahun 2014 tidak hanya menjelaskan tindakan kerusakan 

terorisme terbatas pada kerusakan publik atau sarana prasarana negara, akan tetapi 

dalam hal ini pemerintah Jordania juga mencantumkan bahwa kerusakan terhadap 

lingkungan, tindakan yang membahayakan sumber daya nasional dan 

menimbulkan resiko ekonomi juga dianggap sebagai tindakan terorisme.  

Adapula perubahan lainnya dari definisi terorisme pada UU anti-terorisme 

2014 yang terletak pada penggunaan sikap memaksa terhadap pemerintah untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. UU tahun 2006  hanya 

membatasi paksaan tersebut pada pemerintah Jordania, akan tetapi pada tahun 

2014 lebih diperluas lagi tidak hanya pada pemerintah Jordania melainkan juga 

organisasi atau otoritas regional dan internasional untuk melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu. Sehingga perubahan pada pasal 2 lebih menekankan 

pada alasan, jumlah orang yang melakukan tindak kejahata terorisme, objek 

kerusakan, serta tindakan intimidasi terhadap berbagai komponen negara 

domestik dan juga internasional. Perluasan definisi terorisme menjadikan tindakan 

yang termasuk dalam kategori terorisme semakin sempit. Hal ini agar mencegah 
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tindakan kejahatan terorisme yang semakin meluas di wilayah Jordania, serta 

tidak mengancam kepentingan Jordania baik kepentingan dalam negeri maupun 

kepentingan luar negeri Jordania. Salah satu kelompok teroris yang mengancam 

kepentingan Jordania ialah ISIS dengan berbagai tindakan mengancam yang telah 

dijelaskan pada bab II. 

b. Pasal Tiga (3) 

Perubahan selanjutnya ialah pada pasal 3 mengenai berbagai tindakan yang 

termasuk dalam kategori terorisme. UU anti-terorisme tahun 2006 menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan tindakan terorisme ialah orang yang 

mengumpulkan atau menyediakan dana untuk tindakan terorisme, memobilisasi 

orang baik di dalam negeri Jordania maupun di luar negeri untuk bergabung 

dengan kelompok terorisme atau melakukan tindakan terorisme, dan mendirikan 

sebuah organisasi atau kelompok untuk melakukan tindakan terorisme.4 Ketiga 

tindakan tersebut dikatakan sebagai tindakan terorisme baik yang dilakukan di 

dalam kerajaan atau melawan kepentingan nasional serta kepentingan luar negeri 

Jordania. Perubahan dalam UU tahun 2014 ialah adanya penambahan beberapa 

poin mengenai hal-hal yang termasuk dalam tindakan terorisme. Tiga poin dalam 

pasal 2006 yang ada dalam amandemen tetap memiliki persamaan, hanya memilki 

perbedaan letak dan adanya penambahan seperti pada masalah pendanaan, bahwa 

tidak hanya mengumpulkan dana untuk terorisme sebagai tindakan terorisme, 

akan tetapi juga mengatur aliran dana teroris dikategorikan pula sebagai tindakan 

teroris. 

                                                           
4 Ibid. 
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Sementara itu, terdapat penambahan 5 poin dalam pasal 3 yang menjelaskan 

tindakan terorisme. Pertama, dikatakan sebagai sebuah tindakan terorisme jika 

membuat kerajaan dalam hal ini pemerintah Jordania untuk melakukan tindakan 

bermusuhan dengan suatu objek tertentu atau merusak hubungan kerajaan dengan 

negara lain. Kedua, setiap orang yang menggunakan sistem informasi atau internet 

untuk memfasilitasi tindakan terorisme dan mendukung kelompok terorisme 

tertentu dianggap sebagai teroris.  

Masyarakat Jordania yang memposting beberapa pernyataan di beberapa 

media sosial seperti Facebook dan Twitter yang memberikan dukungan secara 

langsung terhadap suatu kelompok teroris tertentu atau mengecam tindakan 

pemerintah yang melakukan perlawanan terhadap terorisme dianggap pula sebagai 

tindakan terorisme. Hal ini karena beberapa kasus di Jordania di mana masyarakat 

Jordania memberikan dukungan secara terbuka kepada ISIS dan kelompok teroris 

lainnya. Ketiga, ialah tindakan menciptakan bahan peledak atau bahan sejenisnya 

yang digunakan untuk tujuan tindakan terorisme maka dikatakan sebagai 

terorisme. Namun, tidak hanya sebatas pada menciptakan, akan tetapi melakukan 

distribusi barang tersebut juga dianggap sebagai terorisme. Keempat, melakukan 

sebuah tindakan serangan kepada keluarga kerajaan Jordania dikatakan sebagai 

teroris. Kelima, tindakan pemberontakan terhadap otoritas pemerintah yang sah, 

upaya untuk melakukan perubahan pada konstitusi dengan cara membentuk 

kelompok-kelompok penentang terhadap pihak otoritas dan melakukan tindakan 
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perampokan, pemerasan terhadap masyarakat Jordania dikatakan sebagai perilaku 

terorisme.5 

Sehingga dari pasal 3 terdapat penambahan bahwa yang dimaksud tindakan 

terorisme ialah tindakan yang mengancam kerajaan, penggunaan internet dalam 

menyebarkan ideologi teroris, pembuatan senjata untuk tindakan teroris dan 

tindakan pemberontakan terhadap pemerintah atau otoritas yang sah. Hal ini 

terlihat bahwa pemerintah Jordania berupaya untuk memperluas definisi dari 

kategori terorisme, sehingga dapat meminimalisir kegiatan terorisme di Jordan. 

Contohnya pada poin pembuatan bahan peledak dan pendistribusiannya. 

Sebelumnya, seorang dikatakan sebagai terorisme jika telah melakukan suatu 

peledakan yang berakibat pada kerusakan atau kematian, akan tetapi  UU hasil 

amandemen pada pasal 3 lebih berupaya untuk mencegah tindakan peledakan 

terjadi dengan mencantumkan bahwa tindakan memproduksi dan distribusi bahan 

peledak secara ilegal telah dikatakan sebagai tindakan terorisme. Adanya UU ini 

maka proses pendistribusian uang dan bahan peledak milik ISIS di Jordania dapat 

mengalami kesulitan karena dianggap sebagai tindakan terorisme dan diberikan 

sanksi sesuai pada pasal 7. Hal ini karena Jordania sendiri merupakan salah satu 

negara yang menjadi sumber keuangan bagi ISIS melalui cara yang ilegal dan 

pasar gelap. 

Perbedaan karakteristik dari pasal 3 UU Anti-Terorisme tahun 2006 dan 

hasil amandemen dapat dilihat dari tabel dibawah: 

 
                                                           
5 Law Amandement to the Anti-Terrorism Law as Approved By The Parliament, diakses dalam 
https://www.scribd.com/document/221134040/Proposed-Amendments-Law-on-Anti-Terrorism-
Law-2006-Jordan, diakses pada 02/02/2017, 21:01 WIB. 

https://www.scribd.com/document/221134040/Proposed-Amendments-Law-on-Anti-Terrorism-Law-2006-Jordan
https://www.scribd.com/document/221134040/Proposed-Amendments-Law-on-Anti-Terrorism-Law-2006-Jordan
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Tabel 3.2. Perbandingan Pasal 3 UU Anti-Terorisme Tahun 2006 dan Hasil 

Hmandemen Tahun 2014 

Pasal 3 UU Anti-Terorisme No. 55 
Tahun 2006 

Pasal 3 Amandemen UU Anti-
Terorisme No. 55 Tahun 2014 

Tanpa mengurangi ketentuan dari 
KUHP, tindakan teroris dilarang dan 
mereka merupakan tindakan sebagaia 
berikut : 

a. Terlibat baik secara langsung atau 
tidak langsung dalam 
menyediakan, mengumpulkan atau 
membuat tersedianya dana, yang 
bertujuan menggunakan dana 
tersebut untuk melakukan tindakan 
teroris meskipun mereka 
melakukan hanya sebagian atau 
secara keseluruhan, baik yang 
dilakukan di dalam kerajaan atau 
melawan kepentingan nasional dan 
kepentingan luar negeri. 

b. Memobilisasi orang baik di dalam 
atau di luar kerajaan untuk 
bergabung dan berniat melakukan 
tindakan teroris di dalam kerajaan 
atau melawan kepentiingan 
nasional dan kepentingan luar 
negeri. 

c. Mendirikan sebuah kelompok, 
organisasi atau asosiasi atau 
bergabung dengan sesuatu yang 
sama yang bertujuan untuk 
melakukan tindakan teroris di 
dalam kerajaan atau melawan 
kepentingan nasional dan 
kepentingan luar negeri. 

Artikel 3 ada beberapa revisi, yang 
mempertimbangkan beberapa ketentuan 
lain dari efektivitas  UU pidana  atau 
hukum lainnya, tindakan-tindakan 
berikut merupakan tindakan teroris 
yang dilarang : 

a. Melakukan seacara langsung 
maupun tidak langsung dalam 
menyediakan, atau mengumpulkan 
atau mengatur dana dengan berbagai 
cara untuk tujuan melakukan 
tindakan teroris atau membiayai 
teroris tanpa memerhatikan apakah 
tindakan ini dilakukan di dalam 
kerajaan dan melibatkan masyarakat 
atau kepentingan negara.  

b. Melakukan tindakan yang akan 
menjadikan kerajaan untuk 
melakukan tindakan bermusuhan, 
atau merusak hubungan kerajaan 
dengan negara lain, atau menjadikan 
masyarakat Jordan atau dana mereka 
untuk pembalasan yang berbahaya. 

c. Terlibat atau melakukan tindakan 
bergabung ke dalam kelompok 
militer atau organisasi teroris atau 
rekrutmen atau tindakan merekrut 
orang untuk bergabung dengan 
mereka atau melatih mereka untuk 
tujuan ini (aksi terorisme), baik di 
dalam atau di luar kerajaan. 

d. Mendirikan badan amal, atau 
bergabung ke dalamnya atau 
kelompok lain, organisasi atau 
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badan atau bentuk lainnya untuk 
melatih sebuah aksi atau tindakan 
yang bertujuan untuk melakukan 
tindakan teorisme di dalam kerajaan 
atau melawan masyarakat atau 
kepentingan luar negeri. 

e. Menggunakan sistem informasi atau 
internet atau cara lain dari publikasi 
atau media atau membuat sebuah 
website untuk memfasilitasi 
tindakan teroris atau mendukung 
kelompok atau mengambil sebuah 
aksi yang membahayakan 
masyarakat jordania atau 
menempatkan properti mereka pada 
sebuah resiko bermusuhan atau 
tindakan pembalasan. 

f. Memiliki atau membuat atau 
memanufaktur, atau mengimpor, 
atau mengekspor, atau mengangkut  
atau menjual atau mengantar 
(mengirim) bahan peledak, atau gas 
beracun, atau bahan kimia, bahan 
biologi, atau radiologi, atau korosif, 
atau bahan pembakar atau sesuatu 
yang sangat mirip atau senjata, atau 
amunisi atau penanganan salah satu 
dari mereka dalam berbagai cara 
yang berniat untuk 
menggunakannya dan melakukan 
tindakan teroris atau tujuan yang 
ilegal. 

g. Menyerang kehidupan Raja atau 
kebebasannya atau Ratu atau 
warisan untuk tahta atau penjaga 
tahta 

h. Setiap tindakan yang disengaja 
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dengan niat melakukan 
pemberontakan melawan otoritas 
konstitusional yang berlaku atau 
mencegahnya  dari pembentukan 
tugas konstitusional atau mengubah 
kosntitusi dengan cara yang tidak 
sah seperti membentuk gerembolan 
dengan niat merampok setiap orang 
yang lewat, atau menyerang orang 
atau merebut uang atau melakukan 
tindakan lainnya dari pencurian. 

Sumber: Jordan Anti-Terrorism Law No 55 of Year 2006 dan Law Amandement to 

the Anti-Terrorism Law as Approved By The Parliament 
 

c. Pasal Empat (4) 

Selanjutnya, pasal 4 dari UU anti-terorisme No 55 Tahun 2014 merupakan 

perubahan dari pasal 7 UU anti-terorisme tahun 2006. Pasal ini lebih menekankan 

pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para pelaku terorisme. Sanksi 

yang terdapat pada amandemen tahun 2014 memiliki hukuman atau sanksi yang 

lebih berat dibandingkan dengan UU anti-terorisme tahun 2006. Sanksi yang 

diberikan memiliki empat kategori yakni kerja paksa, bayar denda, dipenjarakan 

dan hukuman mati. Hal yang membedakan dari keduanya ialah adanya hukuman 

mati bagi pelaku teroris. Pasal 4 UU anti-terorisme No 55 tahun 2014 

menyebutkan bahwa seseorang diberikan sanksi kerja paksa jika melakukan 

tindakan kerusakan pada fasilitas publik dan swasta serta menghalangi sistem 

komunikasi dan komputer di Jordania. Sementara itu, hukuman mati diberikan 

kepada pelaku teroris yang menyebabkan adanya kematian, kerusakan secara 

keseluruhan atau sebagian yang dimiliki oleh satu orang atau lebih serta tindakan 

teroris yang menggunakan bahan peledak atau bahan amunisi yang sejenisnya dan 
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menyebabkan kerusakan dan kematian.6  Perbedaan antara sanksi yang diberikan 

pada UU anti-terorisme tahun 2006 dan hasil amandemen dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 3.3. Perbandingan Pasal  7 dan 4 UU Anti-Terorisme tahun 2006 

dan Hasil Amandemen Tahun 2014 

UU Anti-Terorisme No.55 Tahun 

2006 

Hasil Amandemen UU Anti-

Terorisme tahun 2014 

a. Harus berada dibawa pengetahuan 
Jaksa Agung bahwa setiap orang 
atau kelompok terlibat dalam 
tindakan teroris, ia berhak 
mengeluarkan salah satu dari 
keputusan ini : 

1. Ditempatkan dibawah 
pengawasan domisili, bergerak 
dan sarana komunikasi dari 
tersangka 

2. Melarang setiap tersangka dari 
perjalanan 

3. Mencari tempat tersangka dan 
menahan setiap tindakan yang 
berkaitan dengan tindakan teroris 
seperti yang telah di tentukan 
dalam hukum yang disediakan. 

4. Melatih pencegahan dengan 
melakukan penyitaan dari setiap 
pendanaan yang diduga terlibat 
dalam aktivitas teroris 

b. Keputusan yang berada di bawah 
paragraf (a) dari pasal ini berlaku 
selama satu bulan 

c. Tersangka berhak menantang 

a. Seseorang akan dihukum dengan 
hukuman bekerja paksa selama 
seumur hidup jika tindakan teroris 
yang dilakukannnya berakibat pada 
beberapa hal : 

1. Menyebabkan kerusakan baik itu 
sebagian, untuk publik, atau 
swasta, atau institusi industri, atau 
sebuah kapal, pesawat atau 
institusi lainnya. 

2. Menghalangi komunikasi dan 
sistem komputer atau inflitrasi 
jaringan. 

b. Seseorang yang melakukan tindakan 
teroris harus dihukum dengan 
hukuman mati jika berada dalam 
kasus berikut: 

1. Jika tindakan teroris berakibat 
pada tewasnya orang lain 

2. Jika tindakan teroris berakibat baik 
secara keseluruhan atau sebagian, 
kerusakan dari bangunan yang 
memiliki satu orang atau lebih. 

3. Jika tindakan teroris menggunakan 
bahan peledak atau bahan mudah 

                                                           
6 Ibid. 
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kuputusan yang diberikan kepadanya 
dibawah ketentuan paragraf (a) dari 
pasal ini sebelum dibawa ke 
Pengadilan Keamanan Negara. 
Seandainya ada penolakan, 
tersangka berhak untuk menantang 
keputusan dalam waktu tiga hari 
sejak pemberitahuan kepada 
Pengadilan Kasasi yang harus puas 
dengan keputusan dalam waktu satu 
minggu dari keputusan itu diterima 
padanya. 

d. Penolakan keputusan oleh 
Pengadilan Keamanan Negara 
setelah adanya tujukan dapat di 
tantang oleh tersangka sebelum ke 
Pengadilan Kasasi dalam waktu tiga 
hari sejak diberitahukan dan 
pengadilan harus mengakhiri 
tantangan dalam waktu satu minggu 
setelah diterima. 

menguap, atau prodik beracun, 
atau epidemiologikal, atau 
bakteriologika, atau senjata 
radiologikal, atau oleh amunisi 
atau sesuatu lain yang mirip 
dengan material tersebut. 

c. Seseorang melakukan tindakan yang 
diatur dalam paragraf a,b,c,d,e dari 
pasal 3 dari UU ini akan dihukum 
dengan kerja paksa sementara, dan 
pelaku dari tindakan yang diatur 
dalam paragraf f dan e dari pasal yang 
sama akan dihukum dengan kerja 
paksa sementara dalam sebuah 
periode yang tidak kurang dari 10 
tahun di penjara. 

d. Seseorang yang melakukan tindakan 
yang diatur dalam paragraf g pasal 3 
dari UU ini akan dihukum dengan 
hukuman mati, dan dan mendapat 
hukuman kerja paksa seumur hidup 
jika serangan tidak mengancam 
kehidupan. 

e. Seseorang yang melakukan tindakan 
di paragraf h dari pasal 3 UU ini akan 
di beri hukuman kerja paksa selama 
seumur hidup 

f. Sesorang yang bermitra dengan setiap 
tindakan kriminal dalam pasal 3 dari 
UU ini terlepas dari tipe 
keterlibatannya, termasuk campur 
tangan dalam tindak kriminal, atau 
hasutan dari kriminal, atau membantu 
kriminal, akan dihukum dengan 
hukuman yang sama dengan orang 
yang melakukan tindakan kriminal, 
baik tindakan tersebut dilakukan di 
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dalam negeri atau di luar wilayah 
kerajaan dan tindakan teroris akan 
dipertimbangkan sebagai tindakan 
yang penuh meskipun dia melakukan 
hanya sebagian, penuh atau hanya 
sebuah usaha.  

g. Bagi yang merencankan untuk 
melakukan sesuatu yang diatur dalam 
undang-undang akan diberi hukuman 
yang sama dengan hukuman 
melakukan tindakan itu sendiri 

h. Seseorang yang melannggar pasa 5 
dari UU ini akan diberi hukuman 
penahanan dnegan periode tidak 
kurang dari 3 bulan dan tidak lebih 
dari 3 tahun. Hukuman akan 
didapatkan dua kali lipat jika 
pelakunya adalan pegawai negeri. 

i. Seseorang yang melakukan tindakan 
teroris yang lain akan di hukum 
dengan hukuman sebagai kerja paksa 
untuk setidaknya 5 tahun. 

Sumber: Jordan Anti-Terrorism Law No 55 of Year 2006 dan Law Amandement to 

the Anti-Terrorism Law as Approved By The Parliament 
 

Undang-undang hasil amandemen ini juga menjelaskan sanksi yang akan 

diterima oleh pelaku yang melakukan berbagai tindakan yang tercantum dalam 

pasal 3. Pelanggaran seperti dalam pasal tiga poin a,b,c,d dan e yakni penyediaan 

dana, merusak hubungan kerajaan dengan negara lain, bergabung dalam kelompok 

militer, mendirikan kelompok teroris dan menggunakan sistem informasi atau 

internet untuk mendukung terorisme merupakan kejahatan teroris yang diberikan 

sanksi berupa kerja paksa sementara. Sementara itu, pada poin e dan f yakni 
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mendukung kelompok teroris melalui media sosial serta memproduksi dan 

mendistribusikan bahan peledak, mendapat hukuman  penjara tidak kurang dari 10 

tahun.7 

Tindakan teroris yang menyerang kehidupan kerajaan yang di dalamnya 

terdapat komponen raja, ratu, pewaris tahta kerajaan dalam pasal 3 (g) 

mendapatkan hukuman mati setelah terjadinya amandemen tahun 2014. 

Sementara itu, poin (h) dalam pasal 3 yakni tindakan yang disengaja untuk 

melakukan pemberontakan terhadap pemerintah atau otoritas yang sah akan 

mendapatkan hukuman kerja paksa seumur hidup. Keseluruhan tindakan yang 

dijelaskan dalam pasal 3 akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil amandemen, 

baik tindakan tersebut dilakukan di dalam negeri Jordania atau di luar negeri 

Jordania apabila tindakan teror tersebut mengancam kepentingan Jordania. 

Selain itu, amandemen juga memberikan sanksi terhadap pelaku yang  

melanggar pasal 5 UU Anti-Terorisme 2006, yang sebelumnya belum dijelaskan 

mengenai sanksi yang diterima bagi pelanggar dari UU tersebut. Bunyi pasal 5 

UU anti-terorisme No 55 Anti-Terorisme ialah: 

“Setiap orang yang mengetahui rencana teroris atau memiliki 
informasi yang relevan dengan tindakan terorisme untuk melawan 
kerajaan, masyarakat Jordania dan kepentingan luar negeri Jordania 
harus melapor kepada Jaksa Agung atau aparatur keamanan sejenis.”8  
 

UU anti-terorisme tahun 2006 tidak menjelaskan sanksi yang diterima bagi 

orang yang melanggar pasal tersebut, sehingga pada UU hasil amandemen 

dijelaskan bahwa orang yang melanggar pasal 5 diberi hukuman penahanan tidak 

                                                           
7 Ibid. 
8 UNODC, Op.Cit. 
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kurang dari 3 bulan dan tidak lebih dari 3 tahun. Namun, jika pelakunya ialah 

pegawai negara, maka hukumannya akan diberikan dua kali lipat dari hukuman 

yang sebenarnya. Hasil amandemen UU Anti-Terorisme juga menambahkan 

tindakan teroris lainnya yang tidak dijelaskan dalam UU hasil revisi akan diberi 

hukuman kerja paksa setidaknya 5 tahun. Namun, sanksi yang diberikan juga 

tergantung dari putusan hakim di pengadilan Jordania terhadap suatu kasus 

terorisme, tetapi tetap berpedoman pada UU anti-terorisme No 55 tahun 2014. 

Sehingga terlihat bahwa UU di amandemen oleh badan legislatif Jordania dan 

kemudian dilaksanakan oleh badan pengadilan Jordania dan pihak keamanan 

Jordania. 

Perubahan dalam UU anti-terorisme bertujuan untuk menghadapi aksi 

terorisme yang semakin meningkat dan mengancam, salah satunya sejak adanya 

keberadaan ISIS. Juru bicara pemerintah Jordania, Mohammed al-Momani 

mengatakan bahwa “adanya amandemen ini membantu pemerintah Jordania untuk 

mengatasi masalah terorisme yang ancamannya berasal dari kembalinya para 

pejuang asing asal Jordania yang melakukan peperangan di Irak dan Suriah.”9 

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Jordania mengalami salah satu 

ancaman dengan kembalinya para pejuang asing yang tergabung dalam ISIS. Hal 

ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Jordania untuk 

mengamandemen UU anti-terorisme No 55 tentang anti-terorisme agar mengatasi 

terorisme ISIS di Jordania. Sehingga dapat terlihat bahwa UU ini merupakan 

                                                           
9 Human Right Watch, Op.Cit. 
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respon dari pemerintah Jordania terhadap semakin berkembanganya ISIS dan 

menargetkan simpatisan dari ISIS di dalam negeri Jordania.  

Sejak diberlakukannya amandemen UU anti-terorisme, muncul berbagai 

kasus yang berkaitan dengan ISIS dan diberi hukuman sesuai dengan hasil 

amandemen. Pada bulan September 2014, beberapa bulan setelah disahkannya 

UU amandemen anti-terorisme, pihak keamanan Jordania menangkap 11 orang 

yang merupakan anggota ISIS yang berencana untuk melakukan sebuah serangan 

di dalam negeri Jordania.10 Selanjutnya, pemerintah Jordania juga telah 

menangkap beberapa orang pendukung ISIS di dalam negeri yang mendukung 

ISIS di sosial media.11 Selain itu, setelah diberlakukannya UU amandemen pada 

bulan Juni hingga Oktober, pihak keamanan Jordania telah menangkap sekitar 60 

sampai 90 orang Jordania yang menyatakan baiatnya kepada ISIS.12 

Pada awal tahun 2015, pemerintah Jordania melarang media untuk 

mencetak foto atau menyebarkan isu mengenai ISIS yang berkaitan dengan kasus 

al-Kasasebeh dan melarang mempublikasikan pernyataan kritis mengenai 

keterlibatan militer Jordania dalam koalisi Amerika Serikat menyerang ISIS. Jika 

melanggar maka media tersebut dianggap melanggar UU amandemen pasal 3.13 

Hal ini terjadi pada salah satu media di Jordan yakni Saraya News, di mana Seif 

                                                           
10 Al-Arabiya, Jordan arrests 11 alleged ISIS members over “terror plan”, diakses dalam 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/21/Jordan-arrests-11-alleged-is-
members-over-terror-plan-.html, diakses pada 05/02/2017, 17:44 WIB. 
11 Salim Abbadi, Jordan in the shadow of ISIS, Counter Terrorist Trends and Analysis, Vol, 7, 
Issue, 2 (March, 2015), Singapore: Nanyang Technological University, hal. 10. 
12 William Booth dan Taylor Luck, Jordan cracks down on Islamic State on Facebook and Twitter, 
The 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=.5ea5649e813d, diakses pada 06/02/2017, 05:48 WIB 
13 Human Right Watch, Jordan: Journalists, Writers Facing Terrorism Charges, diakses dalam 
https://www.hrw.org/news/2015/07/15/jordan-journalists-writers-facing-terrorism-charges, diakses 
pada 05/02/2017 18:00 WIB. 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/21/Jordan-arrests-11-alleged-is-members-over-terror-plan-.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/21/Jordan-arrests-11-alleged-is-members-over-terror-plan-.html
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=.5ea5649e813d
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=.5ea5649e813d
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=.5ea5649e813d
https://www.hrw.org/news/2015/07/15/jordan-journalists-writers-facing-terrorism-charges


87 

 

al-Obeidat dan Hashem al-Khalid yang merupakan jurnalis dari media tersebut 

memuat sebuah artikel tentang negosiasi antara Jordan dan ISIS dalam pelepasan 

al-Kasaesbeh. Artikel tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Jordania lebih 

mementingkan melakukan pertukaran tahanan antara Sajida al-Rishawi seorang 

pelaku terorisme pada tahun 2006 dengan seorang tahanan asal Jepang kepada 

ISIS dibandingkan dengan pilot asal Jordania, al-Kasaesbeh. Jurnalis tersebut 

kemudian ditangkap dan diadili di pengadilan Jordania.14  

Selain itu, pihak keamanan Jordania juga menangkap Wassim Abu Ayesh 

seorang pemuda berusia 20 tahun karena menyebarkan ideologi ISIS di sosial 

media dengan mengupload video ISIS di Youtube dalam akun Facebooknya, 

sehingga diberi hukuman 15 tahun penjara.15 Pemerintah Jordania menyatakan 

melalui Menteri Urusan Media, Mohammad al-Momani bahwa “setiap orang yang 

melanggar UU akan ditangkap dan dipenjarakan…ISIS beserta pendukungnya di 

Jordania tidak akan menemukan lingkungan yang damai di Jordan”.16  Adanya 

perubahan hukuman pada aksi terorisme, memberikan pengadilan Jordania 

wewenang untuk memberikan hukuman mati kepada Sajida al-Rishawi, seorang 

tahanan yang ingin ditukarkan oleh ISIS dengan al-Kasaesbeh. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya amandemen UU anti-terorisme, maka ISIS 

tidak dapat bebas melakukan aksinya di Jordania karena setiap tindakan yang 

dilakukan akan diberikan sanksi sekecil apapun tindakan tersebut.  

 

3.2. Kampanye Ideologi dan De-Radikalisasi 

                                                           
14 Ibid. 
15 William Booth dan Taylor Luck, Op.Cit. 
16 Ibid.. 



88 

 

Ancaman ISIS di Jordania tidak hanya berupa ancaman militer, akan tetapi 

juga berupa ancaman ideologi. Penyebaran ideologi ISIS yang berkaitan dengan 

esktremisme Islam dengan membentuk sebuah Negara Islam menjadi sebuah 

ancaman serius bagi Jordania. Melalui ideologi inilah ISIS kemudian mampu 

mendapatkan banyak pendukung di Jordania. Berbagai kasus telah terjadi di 

Jordania pada tahun 2014. Salah satunya ialah kasus Abu Omar, seorang ulama 

asal Amman dalam khutbahnya yang disampaikan pada 3 Oktober 2014. Dalam 

khutbahnya tersebut Abu Omar menyeru jamaahnya untuk menunjukkan 

solidaritasnya kepada ISIS dan melawan koalisi Amerika Serikat dalam 

menyerang ISIS.17 Beberapa kejadian seperti kasus Abu Omar kemudian direspon 

oleh pemerintah Jordania dengan mengeluarkan kebijakan berupa program-

program yang menekankan kampanye ideologi atau upaya untuk mencegah 

penyebaran ideologi ekstremisme serta proses de-radikalisasi.  

 

3.2.1. Kampanye Islam Moderat 

Keberadaan ISIS di Jordania menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah 

Jordan, terutama pada ancaman ideologi sehingga menjadikan pendukung ISIS 

terus bertambah hingga menembus angka 2.000. Kampanye ideologi yang 

dilakukan pemerintah Jordania dilakukan melalui berbagai media atau sarana 

yakni: 

1. Kampanye Ideologi Melalui Ulama dan Penceramah 

                                                           
17 William Booth dan Taylor Luck, In Bid to Conter ISIS’ rise, Jordan gives new marching orders 
to clerics: Preach Moderate Islam- or else, National Post, diakses dalam 
http://news.nationalpost.com/news/world/israel-middle-east/in-bid-to-counter-isis-rise-jordan-
gives-new-marching-orders-to-clerics-preach-moderate-Islam-or-else, diakses pada 05/02/2017, 
20:32 WIB. 

http://news.nationalpost.com/news/world/israel-middle-east/in-bid-to-counter-isis-rise-jordan-gives-new-marching-orders-to-clerics-preach-moderate-islam-or-else
http://news.nationalpost.com/news/world/israel-middle-east/in-bid-to-counter-isis-rise-jordan-gives-new-marching-orders-to-clerics-preach-moderate-islam-or-else
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Salah satu ancaman ISIS terbesar di Jordania adalah ancaman ideologi, 

karena melalui idoelogi ISIS kemudian mampu memengaruhi masyarakat 

Jordania menjadi anggotanya. Penyebaran ideologi ini dilakukan oleh ISIS 

melalui para penceramah dan ulama-ulama ISIS lainnya. Berbagai Ancaman ISIS 

terhadap Jordania kemudian membuat pemerintah Jordania di bawah Kementrian 

Wakaf dan Urusan Islam melakukan sebuah pertemuan antara pemerintah, para 

ulama dan penceramah di Jordania pada bulan November 2014 sebagai upaya 

untuk melawan terorisme salah satunya ISIS.18 Menteri Wakaf dan Urusan 

Agama, Hayel Dawood mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa “ulama 

adalah pasukan darat Jordania dalam melawan terorisme”.19 Sehingga para ulama 

memiliki peran yang besar dalam menghadapi ISIS melalui ideologi dan dalam 

pertemuan tersebut pemerintah menyebutkan bahwa ada aturan baru bagi para 

ulama dan para penceramah di Jordania. Pemerintah memberikan arahan kepada 

para imam dan pengkhutbah untuk menahan dirinya dalam setiap khutbah agar 

tidak menggunakan isi yang melawan Raja Abdullah II, membuat fitnah terhadap 

pemimpin-pemimpin negara Arab tetangga, hasutan terhadap Amerika Serikat dan 

Eropa, sektarianisme dan dukungan terhadap jihad serta pemikiran ekstremisme.20  

Para ulama yang memberikan khutbahnya terutama pada khutbah Jum’at 

harus menekankan penyampaiannya pada “Islam Moderat” yang mengandung 

pesan-pesan positif mengenai Islam, saling menghormati, toleransi, mengutuk 

                                                           
18 William Booth dan Taylor Luck, To counter rise of Islamic State, Jordan imposes rules on 
Muslim clrecics, The Wahington Post, diakses dalam 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/to-counter-rise-of-the-Islamic-state-jordan-
imposes-rules-on-muslim-clerics/2014/11/09/4d5fce22-5937-11e4-bd61-
346aee66ba29_story.html, diakses pada 05/02/2017, 21:09 WIB. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/to-counter-rise-of-the-islamic-state-jordan-imposes-rules-on-muslim-clerics/2014/11/09/4d5fce22-5937-11e4-bd61-346aee66ba29_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/to-counter-rise-of-the-islamic-state-jordan-imposes-rules-on-muslim-clerics/2014/11/09/4d5fce22-5937-11e4-bd61-346aee66ba29_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/to-counter-rise-of-the-islamic-state-jordan-imposes-rules-on-muslim-clerics/2014/11/09/4d5fce22-5937-11e4-bd61-346aee66ba29_story.html
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ekstremisme, menyeru agar adanya persatuan nasional dan hak asasi manusia serta 

melarang mengkritik koalisi negara anti-ISIS.21 Isi dari kampanye ideologi yang 

dilakukan oleh pemerintah Jordania tetap berdasar  pada “Amman Message” yang 

merupakan sebuah pernyataan dari Raja Abdullah II yang memperkenalkan apa 

itu Islam dan bagaimana sifat dasar dari Islam dan tindakan yang 

mempresentasikan Islam.22 Pesan yang disampaikan dalam “Amman Message” 

ialah hidup bertoleransi, adanya persaudaraan dan humanitas, melakukan yang 

diperintah agama dan melarang apa yang salah.23 Amman Message juga 

menjelaskan mengenai Islam moderat, sehingga tindakan yang tidak sesuai Islam 

dan yang tertera dalam Amman Message bukan merupakan Islam melainkan 

musuh Islam yang harus diperangi. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat Jordania untuk melihat dengan jelas mana yang 

merupakan perintah agama dan yang bukan perintah agama, seperti tindakan ISIS 

yang dianggap bukanlah sesuai dengan ajaran Islam melainkan hanya menjadikan 

Islam sebagai label dari tindakannya.  

Oleh karena itu, dalam menyebarkan pemahaman ideologi Islam moderat  

pemerintah Jordania memberikan beberapa topik yang harus  digunakan oleh para 

ulama dalam khutbahnya, topik ini dapat diakses oleh masyarakat Jordania di situs 

                                                           
21 Ala’ Alrababa’h, 2014, Fighting Fire With Fire: Jordan’s Risky Strategy Against the Islamic 
State, Canegie Middle East Center, diakses dalam http://carnegie-mec.org/diwan/57486?lang=en, 
diakses pada 06/02/2017, 06:26 WIB. 
22 Amman Message, The Amman Message: Summary, diakses dalam http://ammanmessage.com/, 
diakses  pada 06/02/2017, 06:51 WIB. 
23 Jordan Ambassy, Amman Message, hal. 1, diakses dalam 
http://www.jordanembassy.de/Amman%20Message%20English.pdf, diakses pada 06/02/2017, 
06:58 WIB. 

http://carnegie-mec.org/diwan/57486?lang=en
http://ammanmessage.com/
http://www.jordanembassy.de/Amman%20Message%20English.pdf
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facebook resmi pemerintah. Contoh beberapa topik yang  dijadwalkan pada bulan 

Oktober 2014 sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Jadwal dan Topik Khutbah Bulan Oktober 2014 

Waktu Topik 

17 oktober 2014 Keamanan dan stabilitas : kebutuhan untuk 
sebuah persatuan di Masa Kritis 

24 Oktober 2014 Tahun Baru Hijriah : Lessons Derived From 
the Prophet’s Flight From Mecca 

31 Oktober 2014 Awal musim hujan : kegiatan keselamatan 
dalam persiapan menghadapi musim dingin 

Sumber :The Washington Post 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pemerintah Jordania hanya 

memberikan topik umum dan yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-

hari bukanlah masalah-masalah politik ataupun permasalahan ideologi ekstremis 

dan tindakan-tindakan terorisme. Hal ini untuk mencegah meningkatnya 

pendukung ISIS dan kelompok teroris lainnya. Pemerintah Jordania dalam upaya 

kampanye ideologi tidak hanya menekankan pada topik atau isi yang harus 

disampaikan oleh seorang ulama, akan tetapi pemerintah juga melakukan 

pengawasan terhadap setiap ulama, yang memberikan khutbah atau ceramah di 

seluruh masjid di Jordania. Untuk mengawasi khutbah yang disampaikan oleh 

para ulama maka pemerintah menempatkan badan intelijen di setiap masjid di 

Jordania.  

Masjid yang berada di Jordania sendiri ada sekitar 7.000 masjid dan pada 

tahun 2014 telah ada sekitar 60 monitor untuk mengawasi sekitar 5.500 masjid di 
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Jordania yang menjadi tempat dilakukannya khutbah Jum’at.24 Sementara masjid 

yang lainnya masih berupa penempatan intelijen karena masalah anggaran.  Jika 

ditemukan ada imam yang melakukan pelanggaran dengan memberikan isi 

khutbah yang mendukung ISIS atau aksi ekstremisme, maka orang tersebut tidak 

boleh lagi melakukan khutbah di manapun dan diberi hukuman sesuai undang-

undang anti terorisme Jordania. Sebaliknya, bagi yang patuh terhadap kebijakan 

pemerintah akan mendapatkan keistimewaan dengan diberi gaji setiap bulannya, 

mendapatkan workshop agama, bantuan untuk naik haji dan bimbingan 

mingguan.25 

Upaya kampanye ideologi ini tidak hanya terlepas dari isi dan juga 

pengawasan intelijen, akan tetapi untuk mencegah para imam yang 

menyampaikan khutbahnya keluar dari aturan yang telah berlaku maka 

pemerintah melakukan proses penyeleksian bagi yang ingin menjadi imam, atau 

penceramah dalam setiap kegiatan agama di Jordania. Oleh karena itu, setiap 

imam dan penceramah di Jordania harus terlebih dahulu mendaftar di Direktorat 

Kementrian Agama dan akan mendapat pemeriksaan keamanan serta harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari intelijen. Setelah melewati proses 

tersebut, maka seoranga ulama atau penceramah dapat menyampaikan khutbah 

atau ceramah. Hal ini agar menghindari imam atau ulama yang menyampaikan 

ajaran ekstremisme.  

Pemerintah Jordania mempekerjakan sekitar 3.400 pengkhutbah Muslim, 

2.000 ulama, dan 1.400 pengasuh untuk 7.000 masjid di Jordania. Selain itu, 

                                                           
24 William Booth dan Taylor Luck, Op.Cit. 
25 Ibid. 
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pemerintah Jordania juga memberikan izin kepada ulama resmi, sheikh, kepala 

suku, dan warga negara biasa untuk melakukan ceramah, akan tetapi berada pada 

aturan yang telah ditetapkan.26 Sejak diberlakukannya program tersebut, pada 

tahun 2014 ada sekitar 30 pengkhutbah dilarang melakukan khutbah karena 

menyimpang dari aturan yang berlaku. Sementara pada bulan Oktober 2014 ada 

sekitar 6 orang yang ditangkap dan diadili dipengadilan Jordania karena isi dalam 

khutbahnya mengecam tindakan Jordania terlibat dalam serangan koalisi terhadap 

ISIS, menyebarkan ideologi terorisme dan mengumpulkan dukungan terhadap 

ISIS.27 

2. Kampanye Ideologi Melalui Pendidikan di Sekolah 

Pemerintah Jordania selain menyebarkan ideologi Islam moderat untuk 

melawan ISIS melalui ulama dalam khutbahnya, pemerintah Jordania melakukan 

kampanye ideologi tersebut melalui sekolah atau pendidikan siswa. Hal ini karena 

telah ditemukan konten pelajaran dan buku-buku yang dipelajari siswa di Jordania 

mengajarkan ideologi ekstremisme ISIS dan mendukung Negara Islam yang 

dibentuk ISIS.28 Siswa-siswi kemudian beranggapan bahwa apa yang diajarkan di 

dalam buku seperti berjihad dan pendirian Negara Islam adalah ajaran Islam yang 

harus dipatuhi sehingga membuat para siswa secara tidak langsung memberikan 

dukungan kepada ISIS dan memiliki perubahan pada pemikiran yang radikal. 

Kementrian Pendidikan Jordania kemudian mengambil sebuah kebijakan dengan 

                                                           
26 Loc.Cit. 
27 Ibid, 
28 Z. Harel, 2015, In Light of Jordanians Joining Terrorist Organizations, Calls in Jordan To 
Reform Curricula, The Middle East Research Institute, diakses dalam 
https://www.memri.org/reports/light-jordanians-joining-terrorist-organizations-calls-jordan-
reform-curricula, diakses pada 06/02/2017, 13:23 WIB. 

https://www.memri.org/reports/light-jordanians-joining-terrorist-organizations-calls-jordan-reform-curricula
https://www.memri.org/reports/light-jordanians-joining-terrorist-organizations-calls-jordan-reform-curricula
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melakukan revisi pada setiap buku pelajaran siswa-siswi Jordania dua tahun 

terkahir sejak tahun 2014. 

Menurut Menteri Pendidikan Jordania, Mohammed Thnaibat “revisi buku 

baru akan mengajarkan para siswa mengenai bagaimana menjadi seorang Muslim 

yang moderat, cara menghormati orang lain dan cara hidup seseorang di 

lingkungan yang berbeda etnik, agama dan nasionalisnya.”29 Hal ini agar anak-

anak Jordania dapat bertoleransi dengan orang yang memiliki perbedaan dan 

menjauhi pandangan ekstremis serta pandangan terorisme. Hingga bulan Agustus 

2015 buku untuk siswa untuk kelas 1 sampai 3 telah direvisi dan hingga saat ini 

semua buku telah direvisi sesuai dengan kurikulum. Selain melakukan revisi pada 

buku pelajaran, Kementrian Pendidikan juga melakukan pelatihan kepada ribuan 

guru yang mengajar di berbagi sekolah di Jordan dan memberikan kursus 

mengenai kurikulum baru yang harus diajarkan kepada siswa yang lebih 

menekankan pada pemahaman “Islam Moderat” dan menjauhi pandangan 

ekstremisme ataupun radikalisme.30  

Hal ini kemudian terlihat bahwa pemerintah Jordania berupaya untuk 

menyebarkan ideologi Islam Moderat dalam menghadapi ISIS melalui berbagai 

media yang bertujuan untuk menjauhi masyarakat Jordania dari pandangan 

ekstremis dan radikal dan tidak memberikan dukungan kepada ISIS karena 

dianggap melanggar hukum negara maupun hukum agama. Kampanye ideologi 

ini juga tidak hanya menargetkan masyarakat yang berusia dewasa, akan tetapi 

                                                           
29 Associated Press, Jordan struggling to fight ISIS in schools, mosques, Yedioth Net News, 
diakses dalam http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4688818,00.html, diakses pada 
06/02/2016, 13:34 WIB. 
30 Ibid. 
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seluruh elemen masyarakat baik anak-anak maupun orang tua. Hasilnya, anak-

anak sekolah Jordania mendapatkan pemahaman mengenai Islam yang moderat 

dan cara hidup dilingkungan yang memiliki perbedaan suku, agama, ras dan 

adat.31 

3. Kampanye Ideologi Melalui Figur Jihadis 

Pemerintah Jordania tidak hanya menyebarkan ideologi Islam Moderat 

untuk melawan ISIS melalui ulama di masjid dan pendidikan di sekolah, 

melainkan juga memanfaatkan figur atau tokoh-tokoh penting di Jordania yang 

merupakan anggota kelompok jihadis ataupun salafi dalam memerangi ISIS. 

Metode ini digunakan karena tokoh-tokoh tersebut memiliki pengaruh yang besar 

di Jordania dan memiliki pengikut yang terbilang banyak sehingga mudah untuk 

dipengaruhi agar tidak terlibat dengan kelompok terorisme ISIS. Salah satu tokoh 

yang dijadikan sebagai sarana Jordania dalam mengkampanyekan melawan ISIS 

ialah Abu Muhammad al-Maqdisi,  

Abu Muhammad al-Maqdisi adalah seorang tokoh terkemuka kelompok 

salafi di dunia, bahkan al-Maqdisi sendiri merupakan mentor dari Abu Mus’ab al-

Zarqawi dan pendiri dari kelompok Tawhid Wel Jihad.32 Al-Maqdisi pada tahun 

2005 dipenjarakan karena terlibat dalam tindakan terorisme pengeboman di 

Amman Hotel dan telah keluar masuk penjara karena keterlibatannya dalam aksi 

terorisme di Jordania. Namun, pada tahun 2014 ketika terjadi kasus penahanan 

pilot Jordania, Moath al-Kasaesbeh, pemerintah Jordania dalam hal ini pihak 

keamanan Jordania membebaskan al-Maqdisi pada bulan Oktober 2014 untuk 
                                                           
31 Ibid.  
32 Michael Weiss dan Hassan Hassan, 2015, ISIS The Inside Story , Jakarta: Prenadamedia Group, 
hal.9. 
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mengecam tindakan ISIS dan menyatakan bahwa ISIS bukanlah merupakan 

bagian daripada Islam.33 Setelah pembebasannya, al-Maqdisi dihadirkan dalam 

beberapa stasiun TV lokal Jordania seperti Roya TV untuk melakukan sebuah 

interview secara langsung. Interview ini bertujuan agar al-Maqdisi dapat 

mengeluarkan pendapatnya bahwa ISIS adalah kelompok teroris yang bukan 

bagian dari Islam. Dalam interviewnya al-Maqdisi menyebutkan bahwa: 

“Yes, I thank you for the sake of providing me this interview, and I 
accept your invitation directly to communicate with you. Because 
this is a Jordanian channel and I wanted these words of mine to rach 
the Jordanians people. For whom a lot of reaction have now come 
forth, and the images they have seen in the thing which they saw. So 
that they may know that the group ISIS; does not represent the Salafi 
jihadi’s and Salafi jihadi movement is free from these acts”34

 

 

Pernyataan al-Maqdisi memberikan pengertian bahwa al-Maqdisi ingin 

menunjukkan, ISIS bukanlah kelompok salafi dan juga kelompok jihadis serta 

tindakan yang dilakukan ISIS bukanlah sesuai dengan ajaran agama. Sehingga 

masyarakat Jordania harusnya dengan bijak untuk melihat ISIS dan tidak 

memberikan dukungan kepada ISIS. Al-Maqdisi juga mengkritik tindakan ISIS 

yang menahan dan mebunuh pilot Jordania dan mengecam ISIS dalam mendirikan 

kekhalifahan Islam, karena bagi al-Maqdisi dalam mendirikan Negara Islam maka 

seluruh umat Islam harus bersatu bukan membagi-baginya seperti yang dilakukan 

ISIS, ia juga menyebutkan ISIS sebagai “deviant organization” atau organisasi 

                                                           
33 Counter Extremism Project, Abu Muhammad al-Maqdisi, diakses dalam 
https://www.counterextremism.com/extremists/abu-muhammad-al-maqdisi, diakses pada 
06/02/2017, 17:15 WIB. 
34 Travis Morris, 2017, Dark Ideas: How Neo-NaZi and Violent Jihadi Ideologues Shaped Modern 
Terrorism, London: Lexington Books, hal. 93. 

https://www.counterextremism.com/extremists/abu-muhammad-al-maqdisi
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yang menyimpang dari ajaran Islam.35 Selain itu, pemerintah Jordania juga 

menggunakan al-Maqdisi untuk melakukan upaya negosiasi dalam pertukaran 

Sajida al-Rishawi dengan al-Kasaesbeh, akan tetapi gagal karena al-Maqdisi 

mengetahui bahwa ISIS telah membunuh terlebih dahulu pilot asal Jordania 

tersebut. 

Tidak hanya al-Maqdisi, tetapi adapula Abu Qatada, seorang khatib radikal 

yang ditahan di penjara Jordania.36 Namun sebelumnya, Abu Qatada di tahan 

dipenjara Inggris karena terlibat dalam sebuah peristiwa bom terhadap masyarakat 

Amerika dan Israel dalam perayaan tahunan di Jordan. Sehingga mendapat 

hukuman 15 tahun penjara, akan tetapi pada tahun 2013 Abu Qatada berhasil 

dideportasi kembali ke Jordania dan menghadapi hukuman berdasar hukum yang 

berlaku di Jordania. Selama dipenjara Abu Qatada mulai mmengkritik tindakan 

ISIS yang dianggap sebagai Khawarij. Sehingga pada bulan September 

pengadilan Jordania memberikan keputusan dibebaskannya Abu Qatada dengan 

alasan kurangnya bukti sebagai tersangka.37 

Setelah dibebaskannya, Abu Qatada kemudian bertemu al-Maqdisi dan 

secara aktif bersama al-Maqdisi mengkritik serta mengecam tindakan ISIS di Irak 

dan Suriah. Abu Qatada dalam sebuah wawancara dengan jurnalis The Guardian 

menyebtukan bahwa “ISIS don’t respect anyone” artinya bahwa ISIS tidak 

menghargai manusia yang bukan merupakan bagian dari mereka, sehingga dengan 

mudah bagi mereka untuk membunuh. Abu Qatada juga menyebutkan al-
                                                           
35 Counter Extremism Project, Op.Cit. 
36 Linda al-Maayeh, Abu Qatada cleared of terror charges in Jordan, The Telegraph, diakses 
dalam http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/jordan/11117777/Abu-Qatada-
cleared-of-terror-charges-in-Jordan.html, diakses pada 06/02/2017, 18:42 WIB. 
37 Ibid. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/jordan/11117777/Abu-Qatada-cleared-of-terror-charges-in-Jordan.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/jordan/11117777/Abu-Qatada-cleared-of-terror-charges-in-Jordan.html
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Baghdadi sebagai “pembohong” dan pengikutnya sebagai “orang yang bodoh”, 

selain itu ia juga menyatakan bahwa “ISIS bukanlah saudara atau bagian dari 

kami”.38 Hal ini karena Abu Qatada merupakan seorang al-Qaeda dan dengan 

pernyataan tersebut memberikan arti bahwa ISIS bukanlah bagian dari al-Qaeda 

dan bahkan menyimpang dari Islam sehingga menyebutnya sebagai Khawarij. 

Abu Qatada juga aktif memberikan kritikan kepada ISIS melalui sosial media 

seperti Twitter dan Facebook.  

Pemerintah Jordania memanfaatkan figur-figur tersebut untuk 

menyampaikan pesan yang muatannya ialah untuk tidak mendukung ISIS dan 

pemahaman ISIS bukanlah bagian dari Islam. Pemerintah Jordania melihat 

peluang yang ada, terutama al-Maqdisi karena ia merupakan guru dan pendiri dari 

kelompok Tawhid wal jihad. Ia kemudian dibebaskan dan dibiarkan berbicara di 

depan publik meskipun sebenarnya al-Maqdisi dan Abu Qatada sendiri adalah 

salah satu kelompok jihadis dan otak dari berbagai tindakan terorisme yang terjadi 

di Jordania pada tahun-tahun sebelumnya.  Hal ini dilakukan agar  figur-figur 

tersebut mengeluarkan pernyataan yang menolak ISIS, dan dengan secara 

langsung maka masyarakat dapat memahami bahwa telah terjadi perubahan pada 

kelompok tersebut dan ISIS yang saat ini telah melenceng dari asal 

pembentukannya. Upaya ini lebih menekankan pada perubahan persepsi 

masyarakat mengenai ISIS. Melalui tindakan ini, kelompok Jihad yang berbaiat 

                                                           
38 Mohamed al-Daameh, Abu Qatada directs fierce criticism against ISIS, Asharq Al-Awsat, 
diakses dalam http://english.aawsat.com/2014/12/article55339339/abu-qatada-directs-fierce-
criticism-against-isis, diakses pada 06/02/2017, 19:13 WIB. 

http://english.aawsat.com/2014/12/article55339339/abu-qatada-directs-fierce-criticism-against-isis
http://english.aawsat.com/2014/12/article55339339/abu-qatada-directs-fierce-criticism-against-isis
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kepada ISIS, the sons of the call for tawhid and jihad mengkritik tindakan al-

Madisi dan mennyuruh al-Maqdisi untuk kembali kepada pemamaham ISIS.39 

3.2.2. Central Mosque Program 

Upaya pemerintah Jordania dalam menghadapi ISIS tidak hanya berhenti 

pada kampanye ideologi melalui para ulama dan pendidikan, akan tetapi 

dimunculkan program baru untuk mencegah masyarakat Jordania dari pandangan-

pandangan ekstremis untuk mendirikan Negara Islam. Hal ini karena pada tahun 

2015-2016 masih ada beberapa kasus di mana para imam dan ulama yang 

menyimpang dari aturan dan menyampaikan ceramah yang isinya mengarah 

kepada pandangan ekstremis, bahkan adapula yang secara terbuka memberikan 

dukungan kepada ISIS, dan ceramah ini sering dilangsungkan ketika 

dilaksanakannya khutbah Jum’at.40 

Hal ini kemudian yang menjadikan pemerintah Jordania di bawah 

Kementrian Agama Jordania membentuk suatu program khusus untuk mencegah 

adanya ceramah-ceramah yang memiliki unsur ekstremisme. Pada 11 Juli 2016, 

Kementrian Agama membuat sebuah diskusi yang membahas mengenai peran 

dari para imam dan penceramah dalam melawan esktrimisme, sehingga dalam 

pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kebijakan.41 Kebijakan yang dikeluarkan 

ialah Central Mosque Program yang merupakan kebijakan baru dari pemerintah 

                                                           
39 Ariel Ben Solomon, Local Jordanian Salafi Group Pledges Allegiance to Islamic State, The 
Jerusalem Post, diakses dalam http://www.jpost.com/Middle-East/Local-Jordanian-Salafi-group-
pledges-allegiance-to-Islamic-State-368816, diakses pada 21/02/2017, 17:38 WIB. 
40 The Economist, Muzzling Mosques, diakses dalam http://www.economist.com/news/middle-
east-and-africa/21706521-jordans-novel-approach-Islamist-militancy-muzzling-mosques, diakses 
pada 07/02/2017, 06:59 WIB. 
41 Z. Harel, Jordanian Regime Tackles Problem of Extremist Mosque Sermons, The Middle East 
Media Research Institute, diakses dalam https://www.memri.org/reports/jordanian-regime-tackles-
problem-extremist-mosque-sermons, diakses pada 07/02/2017, 07:11 WIB. 

http://www.jpost.com/Middle-East/Local-Jordanian-Salafi-group-pledges-allegiance-to-Islamic-State-368816
http://www.jpost.com/Middle-East/Local-Jordanian-Salafi-group-pledges-allegiance-to-Islamic-State-368816
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21706521-jordans-novel-approach-islamist-militancy-muzzling-mosques
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21706521-jordans-novel-approach-islamist-militancy-muzzling-mosques
https://www.memri.org/reports/jordanian-regime-tackles-problem-extremist-mosque-sermons
https://www.memri.org/reports/jordanian-regime-tackles-problem-extremist-mosque-sermons
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Jordania pada tahun 2016. Kebijakan ini memiliki kesamaan dengan kebijakan 

sebelumnya pada tahun 2014. Namun, dalam kebijakan ini lebih memfokuskan 

pada pemusatan jamaah. Central Mosque Program adalah program yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Waqaf dan Agama, dalam program ini pemerintah 

menjadikan beberapa masjid sebagai masjid sentral yang dijadikan sebagai tempat 

ibadah pada shalat jum’at.42  

Ketika shalat jum’at masyarakat yang berkewajiban untuk melaksanakan 

ibadah shalat jum’at diharuskan untuk melakukan ibadah tersebut di masjid yang 

telah ditentukan. Sementara untuk ibadah lainnya boleh dilaksanakan di masjid 

masing-masing. Dalam hal ini tidak memberikan makna bahwa masjid-masjid 

lainnya di tutup, akan tetapi dikhususkan untuk shalat jum’at para jamaah harus 

shalat di masjid sentral. Shalat jum’at yang dilakukan di masjid pusat yang besar 

dipimpin oleh seorang imam yang berkualitas. Hal ini agar mencegah para jamaah 

mendapat ceramah dari imam yang tidak berkualitas dan mengajarkan kepada 

ekstremisme. Selain itu, Menteri Wakaf dan Urusan Islam, Wael Arabiyat 

menyebtukan bahwa: 

 “tujuan dari dibentuknya sentral masjid ialah agar menurunkan 
tingkat pembangunan masjid secara sembarangan dan juga agar para 
jamaah dapat mendengarkan ceramah yang bernilai dan berilmu dari 
para penceramah dan imam yang memang berkualitas dengan 
ilmunya”.43 
 

                                                           
42 Ibid. 
43 Ministry of Awqaf Islamic Affairs of Jordan, The Minsitry of Awqaf do (Mosque) to Organiza 
the Friday Sermon, diakses dalam 
http://www.awqaf.gov.jo/DetailsPage/MOA_AR/NewsDetailsAr.aspx?ID=177, diakses pada 
07/02/2017, 07:47 WIB. 

http://www.awqaf.gov.jo/DetailsPage/MOA_AR/NewsDetailsAr.aspx?ID=177
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Ada sekitar seribuan masjid yang dijadikan sebagai masjid sentral dalam 

ibadah shalat Jum’at. Masjid sentral akan menghadirkan para imam atau 

penceramah yang berkualitas yang memiliki khutbah yang berprinsip, berilmu, 

berpengetahuan, moral, dan harus sesuai kualifikasi dari pemerintah Jordania.44 

Untuk mendukung program ini maka pemerintah juga memberikan pelatihan bagi 

para imam dan penceramah mengenai perlawanan terhadap ideologi ekstremisme. 

Salah satu pelatihan telah dilakukan pada tanggal 11 dan 24 Agustus 2016 di 

Provinsi Utara Al-Mafraq Irbid yang disebut dengan kursus al-Mafraq. 45  Kursus 

ini diikuti oleh para imam dan penceramah yang bertujuan untuk mengklarifikasi 

ideologi ekstremis, menyiapkan metode untuk melawan teroris dan kelompok 

ekstremis, menjelaskan peran yang dimainkan oleh imam dan penceramah dalam 

menyampaikan pesan ke masyarakat. Selain memberikan pelatihan kepada para 

penceramah, pemerintah Jordania juga memberikan saran topik apa yang harus 

dibahas oleh para penceramah tersebut agar isi dari khutbah yang disampaikan 

tidak menyimpang. Topik dari khutbah Jum’at dapat diakses oleh masyarakat 

Jordania di akun Facebook Kementrian Waqaf Urusan Agama yakni 

https://www.facebook.com/AwqafJordan, melalui akun ini semua topik untuk 

setiap minggunya dapat dilihat oleh masyarakat Jordania secara langsung. 

Kebijakan ini pertama kali di luncurkan pada shalat jum’at tanggal 15 Juli 

2016 di Ma’an. Pada program ini, khutbah disampaikan oleh kepala pemerintah 

wakaf di Ma’an, Sheikh Bilal Al-Bahri. Dalam khutbahnya tersebut Sheikh 

menyampaikan konsep dari Central Mosque  yang memiliki keterkaitan dengan 

                                                           
44 Ibid, 
45 Z. Harel, Op.Cit. 

https://www.facebook.com/AwqafJordan
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khutbah yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, ia juga mengatakan bahwa 

“adanya Central Mosque bertujuan untuk menghilangkan perselisihan, 

permusuhan, dan kebencian dengan menyatukan seluruh umat Islam”.46 Pada 

awalnya program ini hanya dijalankan di beberapa wilayah, tetapi pada bulan Juli 

dan Agustus, pemerintah Jordania telah melakukan persiapan dan meluncurkan 

program tersebut ke wilayah lainnya sebagai upaya melawan kelompok 

ekstremisme, salah satunya ialah ISIS yang semakin berkembang ancamannya di 

dalam negeri Jordania dengan semakin banyaknya pendukung ISIS. 

 

3.3. The Community Peace Center Program 

Salah satu ancaman yang dialami oleh Jordania adalah kembalinya para 

pejuang asing yang terlibat dalam ISIS dan beberapa kelompok teroris lainnya. 

Oleh karena itu pemerintah Jordania membuat sebuah program untuk mengatasi 

kembalinya para pejuang asing tersebut. kembalinya pejuang asing yang 

merupakan skstremis atau pun anggota teroris maka akan diberikan penahanan 

berdasarkan pada tingkat ekstremismenya. Jika seorang jihadis yang kembali 

memiliki pemikiran ekstremis yang masih keras maka akan dipenjarakan di pusat 

keamanan yang memiliki tingkat keamanan yang lebih ketat. Sementara, bagi 

orang yang kembali karena ingin meninggalkan kelompok jihadisnya dan mampu 

meyakinkan pemerintah Jordania bahwa ia telah berpaling dari ekstremis maka 

dimasukkan ke dalam program de-radikalisasi. 

                                                           
46 Ibid. 



103 

 

Program de-radikalisasi yang dimaksudkan disini ialah The Commuity 

Peace Centre. Program ini dibentuk pada 1 Januari 2015 di bawah Directorate of 

Combating Extremism and Violance yang merupakan direktorat dari Public 

Security Directorate yang berada di bawah naungan Ministry of Interior.47 Selain 

berada dibawah pengawasan Public Security Directorate, program ini juga 

memiliki koordinasi dengan Kementrian Wakaf Urusan Agama dan dan badan 

pengadilan kehakiman Jordan.48 Program ini merupakan adopsi dari program de-

radikalisasi yang dimiliki oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.  

The Community Peace Centre merupakan merupakan program de-

radikalisasi yang menekankan pada penggunaan argumen agama atau bentuk 

dialog terbuka dengan orang-orang yang memiliki ide “ekstremisme atau 

terorisme” oleh para ahli agama dari kalangan pemerintahan.49 Bertujuan untuk 

memyakinkan kepada para ekstremis bahwa penggunaan kekerasan secara tidak 

sah adalah sesuatu yang salah dan melanggar norma agama serta aturan negara. 

Program ini dapat juga dikatakan sebagai program konseling dan rehabilitas bagi 

para ekstremis dan mantan anggota teroris agar mereka mampu untuk 

meninggalkan pandangan tersebut dan kembali menjadi masyarakat Jordania 

dengan kehidupan yang normal.  

                                                           
47 United Nations Development Programme, International Consultant-Examining Key Drivers of 
Radicalization and Violent Extremism in Jordan, diakses dalam http://procurement-
notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=30818, diakes pada 07/02/2017, 10:39 WIB. 
48 Kamil Lutfi, " هذم للذات ٍة: ��ح أم  ً ً السجىى ��رد ٌاصحة" ف ؟الو ”, The New Arab, diakses dalam 
https://www.alaraby.co.uk/supplementyouth/2016/7/31/هذم-للذات ة-��ح-أم- ٍ ً ٌاصحة-فً-السجىى-��رد  , الو
diakses pada 07/02/2017, 10:55 WIB. 
49 Frank Gardner, Inside Jordan’s fight against home-grown extremism, BBC, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32782439, diakses pada 07/02/2017, 11:04 WIB. 

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=30818
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=30818
https://www.alaraby.co.uk/supplementyouth/2016/7/31/المناصحة-في-السجون-الأردنية-إصلاح-أم-هدم-للذات
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32782439
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 Pada awal terbentuknya program ini, pihak keamanan Jordania telah 

memasukkan 69 tahanan dalam program tersebut. Ketika seseorang yang selama 

proses de-radikalisasi menunjukkan perkembangan positif maka akan berdampak 

pada hukuman yang diberikan, misalkan dengan diringankan hukuman penjara 

yang awalnya lima tahun menjadi dua tahun.50 Seorang pemuda yang ditahan di 

al-Rumaimain juga mengikuti program tersebut Pria tersebut diikutkan dalam 

program de-radikalisasi karena telah bergabung dengan ISIS selama dua minggu, 

akan tetapi ia memutuskan untuk kembali ke Jordania karena beranggapan prinsip 

yang dimiliki oleh ISIS tidak sesuai dengan ajaran agama.51 Namun, peraturan di 

Jordania ialah kembalinya orang yang tergabung dalam suatu kelompok teroris 

harus ditahan dan mengikuti program The Community Peace Center, sehingga 

pemuda tersebut mengikuti program yang diberlakukan oleh pemerintah Jordania. 

 Berdasarkan pada program yang implementasikan pada kebijakan dalam 

negeri Jordania, dapat terlihat bahwa Jordania menekankan pula kebijakannya 

pada aspek ideologi. Aspek ideologi ini lebih menargetkan kepada masyarakat 

Jordania secara langsung agar tidak mudah terlibat dalam ISIS atau menjadi 

pendukung ISIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Brigader Jenderal 

Militer Jordania, Aref al-Zaben menyebutkan bahwa : “From my experience in 

Afghanistan, we found that there is another tool that we can fight with when we go 

far the root cause of terror in the world. The voice of moderate Islam… you need 

                                                           
50 Kamil Lutfi, Op.Cit. 
51 Frank Gardner, Op.Cit. 
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to fight the ideology with ideology”52 Selain itu, Raja Abdullah juga telah 

mengatakan bahwa dalam menghadapi ISIS maka dibutuhkan pula instrumen 

ideologi. Prinsip ini yang kemudian diterapkan oleh Jordania dalam 

mengiplmentasikan kebijakannya dalam menghadapi ISIS melalui kampanye 

ideologi, akan tetapi bernuansa Islam Moderat. Hal ini karena salah satu kekuatan 

ISIS yang menjadikannya berkembang pesat adalah ideologi. 

 Melalui pandangan Islam Moderat, pemerintah Jordania mencoba untuk 

memberikan pemahaman kepada masayarakat Jordania bahwa pemikiran Islam 

garis keras yang digunakan oleh ISIS adalah pemikiran yang salah dan tidak 

sesuai degan syariat agama dan bahkan norma kemanusiaan, ISIS kemudian 

diakatakan sebagai Khawarij. Selain itu, melalui konsep “Islam Moderat” 

pemerintah Jordania juga mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat 

Jordania yang merupakan masyarakat heterogen dengan mayoritas Islam untuk 

bagaimana menjalani kehidupan dengan masyarakat yang memiliki perbedaan dan 

saling bertoleransi, sehingga tidak mudah untuk terpengaruh oleh pemikiran-

pemikiran ekstremis dan radikal. Pemerintah Jordania dalam kebijakannya tidak 

hanya berfokus untuk mencegah masyarakat terlibat dalam pandangan ekstremis 

ISIS, akan tetapi juga berupaya pada proses de-radikalisasi kepada mantan 

anggota terorisme seperti ISIS agar tidak kembali lagi kepada kelompok-

kelompok teroris tersebut dan tidak melakukan serangan di dalam negeri Jordania. 

 

3.3.  Peningkatan Kekuatan Militer di Wilayah Perbatasan 

                                                           
52 Robert Siegel, Jordan’s Army Preps For A Bigger Role Against ISIS, National Public Radio, 
diakses dalam http://www.npr.org/sections/parallels/2015/02/23/388456448/jordans-army-preps-
for-a-bigger-role-against-isis, diakses pada 07/02/2017, 11:54 WIB. 

http://www.npr.org/sections/parallels/2015/02/23/388456448/jordans-army-preps-for-a-bigger-role-against-isis
http://www.npr.org/sections/parallels/2015/02/23/388456448/jordans-army-preps-for-a-bigger-role-against-isis
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Ancaman ISIS terhadap Jordania berisfat nayata, ancaman ini tidak hanya 

berupa ancaman ideologi dengan mencoba merekrut masyarakat Jordania agar 

bergabung dengan ISIS, melainkan dengan melakukan serangan di wilayah 

Jordania, terutama wilayah perbatasan. Sejak ISIS berhasil menguasai wilayah 

Irak dan Suriah yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Jordania, 

menjadikan pemerintah Jordania mengambil tindakan untuk melindungi wilayah 

perbatasan. Kekuatan militer kemudian digunakan dalam melindungi wilayah 

perbatasan, hal ini karena ISIS sendiri menyerang wilayah Jordania dengan 

kekuatan senjata. Brigader Jenderal Jordania, Arif al-Zaber juga mengatakan 

bahwa penggunaan militer juga penting dalam memerangi ISIS, artinya ada dua 

elemen yang digunakan yakni “kinetik” dalam hal ini ialah penggunaan militer 

dan “non kinetik” yakni ideologi.53 

Sebelumnya, wilayah Jordania tidak memiliki tanda pembatas yang jelas 

dengan Irak dan Suriah. Hal ini kemudian membuat masyarakat dari dua negara 

terutama masyarakat dari suku Badui di izinkan oleh pemerintah Jordania untuk 

memasuki wilayah Jordania tanpa adanya pengawasan yang ketat.54 Namun, 

pengawasan keamanan terhadap wilayah perbatasan Jordania mengalami 

perubahan ketika ISIS mampu menguasai wilayah barat Irak dan juga wilayah 

Turaibil yang sangat dekat posisinya dengan wilayah Jordan. Ketika ISIS mampu 

menguasai wilayah tersebut pada tahun 2014, pemerintah Jordania langsung 

                                                           
53 Ibid, 
54 Global Security, Jordan Border Security, diakses  dalam 
http://www.globalsecurity.org/military/world/jordan/borders.htm, diakses pada 08/02/2017, 11:10 
WIB. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/jordan/borders.htm
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mengeluarkan kebijakan dengan memindahkan pasukan keamanan ke wilayah 

tersebut untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.55 

Sementara itu, pada 22 Juni 2015, ketika ISIS berhasil menguasai wilayah 

al-Rutbah, Jordania dengan cepat memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan 

dengan menggerakan sejumlah tank, personel keamanan yang disebut sebagai 

Jordanian Armed Force yang terlatih untuk mengamankan wilayah perbatasan, 

dan juga menempatkan pasukan khusus yakni 71st Counter Terrorism Batalion ke 

wilayah perbatasan untuk mengamankan wilayah tersebut agar ISIS tidak 

melakukan penyerangan di wilayah Jordania.56 Brigader Jenderal Jordania, Sami 

kafawin mengatakan bahwa “setengah dari jumlah personel militer dan sumber 

daya militer telah dikerahkan di wilayah perbatasan antara Irak dan Suriah”.57 

Sistem pertahanan jordania terdiri dari wilayah depan perbatasan yang diawasi 

oleh angkatan bersenjata Jordania, setelah itu oleh tentara daerah di wilayah 

masing-masing. Pernyataan Brigader Jenderal, menunjukkan bahwa pemerintah 

Jordania menganggap serius ancaman ISIS di wilayah perbatasan sehingga 

menempatkan personel keamanan dengan jumlah yang banyak di wilayah 

perbatasan.  

Peningkatan keamanan dan pengawasan di wilayah perbatasan pada tahun 

2015 hingga 2016 terus ditingkatkan, hal ini semakin diperketat sejak terjadinya 

                                                           
55 Aron Lund, Defense in Depth: Jordan Eyes Increased Involvement as Borders Crumble, 
Carnegie Middle East Center, diakses dalam http://carnegie-mec.org/diwan/59840, diakses pada 
08/02/2017, 11:21 WIB. 
56 David Schenker, Countering the ISIS Threat to Jordan, The Washington Institute For Near East 
Policy, diakses dalam http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/countering-the-
isis-threat-to-jordan, diakses pada 08/02/2017, 11:40 WIB. 
57 The Associated Press, Jordan boosts border forces amid ISIS threat from Iraq, Syria, Military 
Times, diakses dalam http://www.militarytimes.com/articles/jordan-boosts-border-forces-amid-
isis-threat-from-iraq-syria, diakses pada 09/02/2017, 14:36 WIB.  

http://carnegie-mec.org/diwan/59840
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/countering-the-isis-threat-to-jordan
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/countering-the-isis-threat-to-jordan
http://www.militarytimes.com/articles/jordan-boosts-border-forces-amid-isis-threat-from-iraq-syria
http://www.militarytimes.com/articles/jordan-boosts-border-forces-amid-isis-threat-from-iraq-syria
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peristiwa pembunuhan pilot Jordania, al-Kasaesbeh dan berbagai serangan yang 

dilakukan ISIS di wilayah perbatasan Jordania. Sejak tahun 2015 Kementrian 

Pertahanan Jordania memperbaharui sistem keamanan di wilayah perbatasan 

sebagai suatu respon terhadap ancaman ISIS. Perbaharuan ini dilakukan dengan 

menginstal sebuah sistem kontrol baru yang lebih efektif. Sistem ini berupa 

pengawasan melalui teropong dari menara yang ditempatkan di wilayah 

perbatasan untuk mengawasi pergerakan teroris atau penyelundup dari wilayah 

perbatasan Suriah dan Irak.58 Sistem ini dilengkapi pula dengan jaringan radar 

untuk mendeteksi setiap orang yang menuju wilayah perbatasan Jordania.59 Selain 

itu, adapula kamera yang dapat mendeteksi gerakan di malam hari dari kejauhan 8 

km dari wilayah Irak dan Suriah.60 Pengawasan di wilayah perbatasan oleh pihak 

keamanan Jordania dilakukan di siang hari maupun malam hari, dengan adanya 

kamera pendeteksi gerakan agar mempermudah pihak keamanan dalam 

memonitoring gerak-gerik para penyelundup dan anggota terorisme terutama ISIS 

yang berupaya untuk masuk ke wilayah Jordania. 

Jordania memoderniasasi perlengkapan militernya menjadi lebih canggih 

agar lebih efektif dalam menangani upaya infiltrasi kelompok teroris ISIS di 

wilayah perbatasan. Selain itu, pihak keamanan juga membuat sebuah tindakan 

pencegahan dengan menggali parit yang besar dua setengah meter untuk 

mencegah masuknya ISIS yang terus berupaya melakukan infiltrasi ke wilayah 

                                                           
58 Jordan Times, Jordan boosts border forces in face of Daesh threat, diakses dalam 
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-boosts-border-forces-face-daesh-threat, diakses 
pada 09/02/2017, 12:48 WIB. 
59 Orient News, ة ٍ ً ة على الحذود ��رد ٍ هزٌك هزاقبة أ ًظوة أبزاج  ة -سرع أ ٌ السىر , diakses dalam 
http://www.orient-news.net/ar/news_show/88413/0/-ة ٍ ً ة-على-الحذود-��رد ٍ هزٌك هزاقبة-أ ًظوة-أبزاج-  سرع-أ
ة ٌ  .diakses pada 09/02/2017, 13:01 WIB ,السىر
60 Jordan Times, Op.Cit, 

http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-boosts-border-forces-face-daesh-threat
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Jordania. Pencegahan ini juga dilakukan dengan menutup 45 titik penyebangan 

ilegal antara Jordania - Suriah dan Irak, sementara 3 lokasi penyebrangan di 

biarkan terbuka untuk aliran perdagangan, akan tetapi dengan tetap berada dalam 

kontrol yang ketat.61 Setelah peristiwa bom yang menewaskan prajurit keamanan 

Jordania di wilayah perbatasan pada tahun 2016, pihak Jordania secara langsung 

menutup perbatasan tersebut dan menjadikannya sebagai zona militer sehingga 

para pengungsi tidak dapat melewati wilayah tersebut.62 Pihak keamanan juga 

memperketat proses penerimaan pengungsi yang masuk ke wilayah Jordania, hal 

ini karena sebelumnya telah terjadi berbagai kasus di mana adanya upaya 

perekrutan anggota ISIS di dalam kamp pengungsi di Jordania.63 

Peningkatan kekuatan milier Jordania juga terlihat dari anggaran belanja 

militer dari tahun 2014-2016 yang mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran 

pertahanan sangat terlihat pada tahun 2015 untuk melindungi perbatasan dan juga 

stabilitas dalam negeri dari pengaruh ISIS. Pada tahun 2015 Menteri Pertahanan 

Jordania memperkirakan dana sebesar $1.4 milyar, akan tetapi menurut 

Directorate of Planning angkatan bersenjata Jordania, Major Jenderal Nael bahwa 

anggaran militer Jordania pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat 

tinggi $ 2,5 milyar. Mayor Jenderal Pilot Jordania menyebutkan pula bahwa 

anggaran pertahanan naik antara 30-40% yang digunakan untuk memodernisasi 

                                                           
61 Deeretna News, هارا ً ة وهزاقبة �� و ٍ  diakses dalam ,قائذ حزس الحذود :حذود الوولكة هحو
http://www.deeretnanews.com/index.php/2013-12-27-06-15-20/15323-2015-08-11-07-47-13, 
diakses pada 09/02/2017, 13:18 WIB. 
62 BBC, Jordand declares Syria and Iraq borders closed military zones, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36593579, diakses pada 09/02/2017, 13:49 WIB. 
63 Ibid. 

http://www.deeretnanews.com/index.php/2013-12-27-06-15-20/15323-2015-08-11-07-47-13
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36593579
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pesawat militer dan pemeliharaannya, pembelian amunisi, bom dan beberapa 

perlengkapan persenjataan lainnnya.64  

Peningkatan anggaran berkaitan dengan modernisasi teknologi yang 

digunakan untuk melawan ISIS terutama dalam pengaman wilayah perbatasan 

dengan adanya sistem kontrol yang lebih efektif. Anggaran ini semakin meningkat 

ketika terjadinya peristiwa pilot al-Kasaesbeh di mana menurut Kepala Komite 

Keunagan Parlemen Jordania, Joseph Qurna, anggaran militer Jordania naik 100% 

sehingga yang awalnya hanya $2,7 milyar menjadi $5,4 milyar.65 Jika 

dibandingkatn pada data Directorate of Planning yang berkisar pada angka  $2,5 

milyar maka data yang disebutkan oleh Komite Keuangan Parlemen Jordania 

memiliki jumlah yang lebih besar sejak adanya peristiwa pembunuhan pilot 

Jordania. Peningkatan ini bertujuan untuk upaya konfrontasi melawan ISIS baik 

melalui serangan udara, pengawasan di daerah perbatasan dan juga ancaman 

dalam negeri. 

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa pemerintah Jordania menjadikan 

militer sebagai salah satu upaya counter-terrorism terhadap ISIS dengan 

meningkatkan kekuatan militer. Kekuatan militer dalam hal ini ialah peningkatan 

kekuatan militer di wilayah perbatasan berupa penempatan pasukan bersenjata 

serta meningkatkan jumlah personel di perbatasan, pengiriman alat perang seperti 

tank dan pesawat militer untuk mengawasi perbatasan, modernisasi perlengkapan 

                                                           
64 Zaid Aldbesah, ة  ٍ ٌو هخصصات الت  Alaraby, diakses dalam ,���اق العسكزي ٌلتهن 
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/7/18/ة ٍ ٌو  diakses ,  ��ردى-���ق-العسكزيٌ-لتهن-هخصصات-الت
pada 09/02/2017, 14:01 WIB.  
65 Zaid Aldbesah, ٍف هضاعفة بعذ الكساسبة ً :تكال ً  Alaaraby, diakses dalam ,��رد
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/2/10/ٍف-هضاعفة-بعذ-الكساسبة ً-تكال ً  diakses pada , ��هي-��رد
09/02/2017, 14:16 WIB. 
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militer dengan menginstal sistem kontrol terbaru yang lebih efektif, serta 

meningkatkan anggaran belanja bagi militer dalam upaya melawan ISIS baik di 

wilayah perbatasan maupun serangan langsung. Berdasarkan penjelasan di atas, 

menunjukkan bahwa kebijakan Jordania dalam counter-terrorism menghadapi 

ISIS di dalam negeri berorientasi pada tiga aspek yakni penggunaan hukum, 

ideologi dan kekuatan militer. Berbagai kebijakan domestik yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Jordania dapat dilakukan pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel.3.5. Rangkuman Kebijakan Domestik Jordania Menghadapi ISIS 

Kebijakan Domestik Alasan Hasil 

 
Amandemen 

UU Anti-

Terrorism 

No.55 

Tahun 2006 

pada tahun 

2004 

Pasal 2 
Definisi 

Terorisme 

Definisi terorisme pada 
UU Anti-Terorisme 2006 

masih memiliki 
kelonggaran, sehingga 
memberikan celah bagi 
tindakan terorisme. Hal 

ini juga karena 
kemunculan ISIS, maka 

dengan adanya perubahan 
pada definisi terorisme 
akan menjadikan ISIS 
dapat dikategorikan 
sebagai terorisme. 

Para pendukung ISIS 
ditangkap 

berdasarkan UU 
amandemen tahun 
2014 karena ISIS 

dikategorikan 
sebagai terorisme. 

Pasal 3 

Karakteristik 
terorisme 

Untuk memperluas lagi 
tindakan yang 

dikategorikan sebagai 
tindakan terorisme. Hal 

ini karena muncul 
instrumen-intrumen baru 

yang digunakan oleh 
terorisme seperti 

penggunaan sosial media 
dalam menyebarkan 

ideologinya. 

Setiap orang yang 
menyatakan baiat 
kepada ISIS dan 

memberikan 
dukungan melalui 

media sosial 
dipenjarakan karena 
melanggar, sehingga 

meminimalisir 
adanya pendukung 
ISIS, terutama di 

media sosial 

Pasal 4 (7) 
Hukuman/sanksi 

Hukuman yang diberikan Memberikan 
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bagi yang 
melanggar 

pada UU tahun 2006 
masih ringan, sehingga 
pada amandemen lebih 
berat agar memberikan 
efek jera dan ketakutan 
bagi para teroris agar 
tidak melakukan tindakan 
terorisme 

legalitas kepada 
pengadilan Jordania 
untuk memberikan 
hukuman mati dan 
beberapa hukuman 
berat lainnya. Salah 
satunya hukuman 
mati kepada anggota 
ISIS, Sajida al-
Rishawi. 

Kampanye 

Ideologi dan 

de-

radikalisasi 

Kampanye Islam 
Moderat 

1. Melalui ulama 
dan penceramah 

 

 

Penyebaran ideologi ISIS 
yang semakin meluas 

sehingga banyak 
masyarakat Jordania yang 

memberikan dukungan 
kepada ISIS dan berbaiat 

padanya. 

Ulama yang 
menyimpang dalam 

berceramah dan 
memberikan 

dukungan kepada 
ISIS ditangkap dan 

diberhentikan dalam 
melakukan ceramah 
kepada jamaahnya. 

Masyarakat Jordania 
juga dapat 

memahami bahwa 
ISIS bukanlah bagian 

dari Islam melalui 
konsep “Islam 

Moderat”. 

2. Melalui 
Pendidikan 

Buku pelajaran yang 
diterima oleh anak-anak 
sekolah Jordania berisi 
pemahaman mengenai 
pendirian negara Islam 
dan Jihad yang sesuai 

dengan pemahaman ISIS 

Buku-buku direvisi 
yang lebih 

menekankan pada 
pemhaman anak-

anak sekolah 
mengenai Islam 

Moderat dan cara 
hidup dalam 

lingkungan yang 
memiliki perbedaan 

kebudayaan, 
kepercayaa, suku dll. 

3. Melalui Figur 
Jihadis 

Hal ini karena para figur 
jihadis memiliki pengikut 
dan pendukung sehingga 

Berupaya untuk 
memengaruhi 

persepsi masyarakat 
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dapat dengan mudah 
memengaruhi mereka 

untuk mengecam tindakan 
ISIS. 

yang mendukung 
ISIS, serta para 

pendukungnya tidak 
melakukan 

pembaiatan kepada 
ISIS. 

Central Mosque 
Program 

Beberapa mesjid masih 
dijadikan sebagai tempat 
untuk menyampaikan  isi 
pesan dukungan terhadap 

ISIS dan pandangan 
esktremisme 

Masyarakat Jordania 
lebih tersentralisasi 

dalam mendengarkan 
khutbah dari para 

ulama yang 
kompeten  dan 
menyampaikan 

pandangan-
pandangan yang 
sesuai. Sehingga 
tidak terpengaruh 
dengan pandangan 

ekstremis 

Peace Central 
community 

Banyaknya para pejuang 
asing asal Jordania yakni 
pejuang ISIS kembali ke 
Jordania dan juga mantan 

anggota ISIS, sehingga 
mengancam dan 

dibutuhkan program de-
radikalisasi 

Beberapa anggota 
ISIS yang merupakan 
pejuang asing telah 

diberikan bimbingan 
de-radikalisasi dan 

mampu 
meininggalkan ISIS. 

Peningkatan 

kekuatan 

militer 

 - Adanya upaya infiltrasi 
ISIS ke wilayah 
Jordania di wilayah 
perbatasan 

- ISIS melakukan 
serangan di wilayah 
perbatasan 

- Mencegah ekspansi 
ISIS ke Jordania karena 
Jordania memiliki 
perbatasan langsung 
dengan Irak dan Suriah. 

- Wilayah 
perbatasan 
Jordania dijaga 
dengan sistem 
keamanan yang 
ketat.  

- Dapat mengatasi 
dan menggagalkan 
infiltrasi ISIS ke 
Jordania. 

- Masih terjadi 
serangan 
dibeberapa wilayah 
perbatasan 

 


