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Pengantar Editor

 Menentukan sebuah kebijakan, tak ubahnya mengkolaborasikan 
sejumlah kepentingan dan kewenangan. Tak terkecuali kebijakan-
kebijakan yang terkait dengan perlindungan wilayah perbatasan, 
kebijakan ekonomi maupun kebijakan dalam pengaturan sistem sosial di 
masyarakat. Sebagai contoh adalah kebijakan terkait kawasan perbatasan. 
Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis, karena 
merupakan wilayah suatu negara yang menjadi batas kedaulatan negara 
dan juga merupakan wilayah yang merefl eksikan halaman depan suatu 
negara. Namun berbagai peristiwa dan permasalahan yang terjadi di 
perbatasan sangat kompleks mulai dari yang bersifat sosial budaya, 
ekonomi, politik dan keamanan yang dapat mengancam stabilitas 
perbatasan, nasionalisme dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan 
perbatasan adalah akibat ketertinggalan pembangunan dengan negara 
tetangga. Oleh karena itu peran negara sangat dibutuhkan dalam 
pengelolaan, pembangunan dan menjaga keamanan kawasan perbatasan 
dalam rangka mempertahankan nasionalisme dan kedaulatan NKRI.

Para pelaku kebijakan di arena publik, dalam hal ini pemerintah, 
menghadapi banyak pilihan dan memiliki dampak yang bervariasi, atau 
multiple equilibria, keseimbangan yang beragam. Hubungan antara pelaku 
dan pilihan-pilihan kebijakan senantiasa diliputi oleh ketidakpastian. 
Dalam kondisi seperti ini sangat sulit bagi para pelaku kebijakan untuk 
memahami apa kepentingan mereka, atau bila memahaminya, tidak 
mudah mengetahui kebijakan macam apa yang harus diambil agar 
kepentingan bisa tercapai. Disinilah muncul pentingnya peran ide. 
Ide membantu para pelaku mendefi nisikan kepentingan mereka dan 
menghubungkannya dengan berbagai sarana untuk mencapainya. 

Kasus lain adalah kebijakan pemilihan kepala daerah harus sensitif 
gender. Secara kuantitas calon kepala dan wakil kepala pemimpin daerah 
dari jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya. Fenomena ini tentunya cukup mengejutkan, karena secara 
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realitas masyarakat Indonesia selama ini masih mempermasalahkan 
keberadaan kaum perempuan dalam politik apalagi sebagai pemimpin. 
Secara realitas politik, perempuan kurang memiliki kesempatan 
dibanding laki-laki bahkan keberadaanya dipandang sebagai liyan (orang 
lain).  Pandangan ini cukup beralasan karena secara kultural, perempuan 
selama ini diposisikan dalam wilayah domestik dan laki-laki di ranah 
publik, sehingga keterlibatannya dalam politik pun tidak diharapkan.

Berbicara tentang kebijakan pemerintah tentu tak bisa dilepaskan 
dengan upaya menguatkan kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah 
sangat diperlukan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Masyarakat 
internasional mengakui apa yang dinamakan sebagai kedaulatan suatu 
negara sehingga setiap negara didunia ini dilarang untuk melanggar 
kedaulatan negara lain. Disisi lain, inilah yang menjadi sumber masalah 
yang membatasi ruang gerak masyarakat internasional jika terjadi suatu 
masalah kemanusiaan disuatu negara. Kondisi tersebut diatas akhirnya 
melahirkan suatu ide tentang prinsip ‘R2P’ yang awalnya diinisiasi oleh 
Francis Deng seorang mantan diplomat asal Sudan yang pernah menjadi 
perwakilan khusus PBB untuk masalah pengungsi internal. Francis 
Deng berpendapat bahwa ide mengenai ‘kedaulatan negara’ seharusnya 
bukan menjadi dasar bagi semua negara untuk melakukan apapun yang 
dikehendakinya dan melarang adanya campur tangan internasional. 
Disisi lain, seharusnya kedaulatan negara didasarkan pada perlindungan 
terhadap rakyatnya. Kedaulatan negara harusnya didasarkan atas konsep 
‘kedaulatan sebagai tanggung jawab’ (sovereignty as responsibility). Jadi, 
jika suatu negara dianggap tidak dapat menerima tanggung jawab untuk 
melindungi warga negaranya maka tekanan internasional dapat masuk ke 
negara tersebut.

Dalam bidang kebijakan perekonomian pada level internasional 
dan nasional, kebijakan dalam perdagangan internasional menjadi janji 
‘liberalisme’ untuk memajukan pembangunan sebuah negara secara 
umum dan kesejahteraan individu secara khusus. Ditambah lagi, para 
pakar ekonomi melihat adanya ‘invisible hand’ (tangan-tangan tak terlihat) 
sebagai mekanisme pasar yang menjamin masing-masing pelaku bisnis 
mendapatkan keuantungan sesuai dengan usaha yang dimaksimalkan 
-- the matter of productivity and effi  ciency. Logikanya, jika produsen 
memiliki keunggulan komparatif (comparative advantages) diyakini 
produk yang dihasilkan mampu mencapai akses pasar secara kompetitif.
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Namun kenyataannya, era globalisasi menuntut persaingan pasar 
yang lebih ‘ketat’. Ditambah lagi, perayaan ‘open market’ di negara-
negara berkembang dan kemajuan industrialisasi negara-negara maju 
yang berbasis teknologi tinggi membuat perdagangan internasional 
seolah rimba yang tidak berujung. Siapa pihak yang kuat akan bertahan, 
sementara pihak yang tidak mampu berinovasi akan tergusur. Sistem 
perdagangan memuat serangkaian peraturan dan mekanisme kebijakan 
yang melibatkan berbagai aktor dan multi-sektoral. 

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, masyarakat 
sebagai konsumen memiliki permintaan yang beragam dalam konteks 
jenis produk dan lebih spesifi k serta detil dalam hal kualitas. Sebagai contoh 
dalam industri makanan dan minuman, konsumen ingin memastikan 
bahwa bahan yang digunakan merupakan pilihan para ahli, melalui 
proses yang higienis, dan sudah sesuai dengan standar kesehatan. Belum 
lagi, bagi komunitas muslim label ‘halal’ menjadi sebuah kebutuhan. 

Kebijakan perekonomian ini sejatinya memberikan satu gambaran 
yang sangat jelas tentang kuasa kapital dalam interaksi sosial. Kapital 
menjadi thing yang memaksa keseluruhan relasi tersedot dalam makna  
yang lebih bersifat kuantitatif.  Maksudnya, ukuran relasi adalah jelas 
tentang tanda material. Tidak ada kapital, tidak ada barang yang bisa 
singgah di tangan. Tapi jangan khawatir, meski tanpa kapital, sebenarnya 
kita juga masih diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh penguasa 
ruang untuk menikmati keindahan ruang tersebut. Sebut saja Malang 
Town Square (Matos), sebuah mall populer di Kota Malang. Kita bisa 
jalan-jalan dengan penuh gaya, pura-pura memilih barang, bertanya 
sambil seakan-akan mau membeli, lalu pergi tanpa merasa bersalah ke 
etalase lain. Sang penguasa ruang tidak marah, justru bangga karena “yang 
tidak punya uang tadi” telah belajar tentang mata kuliah “pengenalan 
akan barang-barang konsumsi”. Inilah hal yang penting, karena itulah 
“stock of knowledge” baru yang menjadi chip yang akan selalu melekat 
di otaknya. Dalam tradisi Post- Modernisme, telah terjadi perpindahan  
tentang realitas khayali ke dalam mind. Realitas itu akan menumpuk 
sebagai chip-chip kecil di otak, dan sewaktu-waktu siap ditransfer sebagai 
bentuk tindakan nyata, yaitu “siap belanja saat sudah punya uang”. 

Kontrol dalam konteks ruang merujuk pada batasan yang bersifat 
sosial maupun ekonomi. Batasan secara sosial bisa ditafsir sebagai lahirnya 
aturan-aturan dalam bentuk teks maupun non teks. Teks merujuk pada 
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fungsi penguasa secara administratif. Sebagai contoh, ketika pemerintah 
membangun mall, implikasi logisnya adalah mall akan menjadi pusat 
hubungan sosial baru dalam ritme ekonomi. Benturan “interest” diantara 
aktor adalah hal yang jamak terjadi. Itulah saat teks administratif menjadi 
batasan tentang bagaimana relasi harus dilakukan. Sementara non teks 
adalah social fact yang diproduksi oleh aktor dikarenakan menurunnya 
power pemilik ruang. Munculnya preman maupun pekerja seks komersial 
adalah bukti telanjang manifestasi social fact tersebut. 

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia adalah sebuah negara 
yang memiliki sejumlah kebijakan yang dituangkan dalam program 
pemerintah yang didifusikan kepada masyarakatnya. Adakalanya 
program-program tersebut berupa sebuah inovasi, alias sesuatu yang 
benar-benar baru atau sesuatu yang sudah lama ada namun dianggap baru 
oleh masyarakat setempat. Sebuah program baru atau inovasi yang benar-
benar baru ini tak jarang harus mengalami sejumlah tantangan ketika 
mengalami proses pendifusian atau yang lebih populer disebut sebagai 
proses difusi inovasi. Terlebih jika program-program baru ini diberikan 
pada masyarakat pedesaan yang memiliki karakter khas, misalnya berada 
di lokasi terpencil, low literated atau kurang berpendidikan, sarana 
komunikasinya masih melalui jalur-jalur tradisional, dsb.

Ketika program-program baru tersebut mengalami proses difusi 
inovasi, tentu banyak pihak atau hal yang harus dilibatkan. Salah satu 
pihak yang berperan besar dalam proses difusi inovasi ini adalah 
pemimpin opini atau biasanya disebut sebagai opinion leader. Selain 
berupa program-program pemerintah, kedigdayaan opinion leader ini 
bisa kita lihat pada sejumlah fenomena lain. Seperti misalnya fenomena 
almarhum Mbah Maridjan. Mbah Maridjan adalah tokoh yang sangat 
dihormati oleh masyarakat di sekitar lereng Merapi. Status sosialnya 
sebagai juru kunci Merapi memang membuatnya terlihat ’sangat sakti’. 
Apa yang diucapkan oleh Mbah Maridjan ini bahkan melebihi power yang 
dimiliki pemerintah ketika turun instruksi pemerintah agar masyarakat 
lereng Merapi segera mengungsi.

Masyarakat sebagai entitas sosial juga memiliki gerakan sosial sebagai 
manifestasi social power. Gerakan-gerakan sosial ini mengekspresikan 
usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan 
keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat 
untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. 
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Dengan demikian, gerakan sosial terkait dengan dimensi perlawanan 
atau penentangan. Jika gerakan sosial lama menekankan pada isu-isu 
determinisme ekonomi, gerakan sosial baru menekankan pada isu-isu non 
ekonomi, seperti: identitas, kultur, gender dan lingkungan. Teori gerakan 
sosial baru melihat logika tindakan berdasar pada politik, ideologi, kultur 
dan sumber-sumber identitas (etnis, gender dan seksualitas). Gerakan ini 
menekankan proses yang mempromosikan otonomi dan penentuan diri 
(self determination) dari pada strategi untuk memaksimalkan pengaruh 
dan kekuasaan

Dalam membuat kebijakan, banyak aspek yang harus diperhatikan. 
Tak hanya aspek kepentingan semata namun kajian lintas sektor perlu 
dilakukan untuk memperkaya esensi kebijakan tersebut. Perlu adanya 
pengaturan atau kebijakan dalam hal kehidupan sosial masyarakat, agar 
kebebasan yang dimiliki tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. 
Kebebasan tanpa batas ini rawan menimbulkan penyakit sosial. Dalam 
kajian psikologi sosial, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri 
dan kurang peka pada lingkungannya dinamakan dengan sosiopat 
(penyakit sosial). Istilah ini diturunkan dari kata psikopat berarti sakit 
jiwa (psyche=jiwa, pathos=penyakit). Pengidap penyakit itu tak peduli di 
atas bisa disebut sosiopat (sosio=berarti sosial, phatos=penyakit) karena ia 
anti sosial dan cenderung merugikan orang disekitarnya. 

 Orang yang anti sosial cenderung lebih mementingkan dirinya 
sendiri. Konsekuensi dari perkembangan teknologi menjadi penyebab 
utama fenomena anti sosial ini.  Orang yang termasuk kelompok anti 
sosial ini bisa jadi membela diri, bukankah ini konsekuensi teknologi 
modern? Teknologi memang diciptakan untuk membantu manusia dalam 
mempermudah pekerjaan, bukan membuat manusia lupa daratan lantaran 
teknologi itu. Seorang peneliti bernama Robert D Hare (Universitas 
Columbia) secara ekstrem bahkan pernah mengatakan bahwa mereka 
yang termasuk sosiopat sering melakukan  tindakan komufl ase. Penderita 
pernyakit itu akan berkomufl ase, mudah memutarbalikkan fakta, 
cenderung menyebar kebohongan dalam media sosial untuk keuntungan 
dirinya. Hal ini tentu membahayakan, tidak hanya dalam konteks 
hubungan sosial manusia, lebih jauh lagi dalam konteks mempertahankan 
kedaulatan negara dan kondusivitas negara.

Buku ini merupakan sebuah bunga rampai dari berbagai kajian ilmu 
sebagi bentuk analisis mendalam terkait kebijakan dan hubungan sosial 
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dilihat dari aneka sisi. Berupaya untuk menjembatani kegelisahan para 
pemikir yang mencoba untuk melihat kajian-kajian sosial dari perspektif 
sosiologi, hubungan internasional, komunikasi, dan ilmu pemerintahan. 

Kajian dalam buku ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait 
dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Meskipun tidak 
secara detail menggambarkan bagaimana cara menghadapi, apa kiat-kiat, 
perangkat apa yang perlu disiapkan tetapi setidaknya memberikan bekal 
informasi. Diharapkan, kita bisa terbuka wawasan bahwa MES adalah 
sebuah keniscayaan yang perlu disiapkan sarana dan prasarananya. 

Buku ini sebuah hasil pemikiran dari dosen-dosen Fisip Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). Memang buku ini bukan sebuah 
pemikiran yang brilian, tetapi pemikiran yang tidak terdokumentasikan 
akhirnya akan menguap. Tulisan ini juga bentuk dari keberanian dosen-
dosen Fisip UMM dalam mempertanggungjawabkan buah pemikirannya. 
Meskipun sederhana, akan lebih baik daripada bahasa lisan yang tidak 
tertulis dan tak bisa dinikmati dalam jangka panjang. Kelamahan yang 
terasa bisa jadi antar tulisan tidak nyambung, tetapi tetap ada benang 
merah dalam kajian sosial politik. Juga, data masing-masing tulisan juga 
akan terulang, namun demikian setiap tulisan data punya nuansanya 
sendiri sehingga tetap punya relevansinya. Selamat membaca.

Malang, Januari 2015
Editor 
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Ancaman ISIS dan Respons Pemerintah Kota Malang 
Oleh Najamuddin Khairur Rijal

Sebagaimana dipahami, ISIS menjadi perhatian dunia internasional 
karena eksistensinya menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan 
keamanan dunia melalui tindakan radikal, ekstrem, dan anarkis yang 
dilakukannya. ISIS bercita-cita untuk mendirikan Negara Islam (Islamic 
State) dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Syria (Suriah). 
Upaya untuk mencapai tujuan politisnya tersebut, salah satunya, 
dilakukan dengan menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh 
umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka 
dalam mendirikan Negara Islam. Propaganda ISIS disebarkan melalui 
beragam instrumen teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu 
menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad 
dan bergabung menjadi bagian ISIS. 

Pemanfaatan berbagai fi tur teknologi komunikasi berbasis internet 
sebagai instrumen propaganda menjadikan ISIS bukan sekadar gerakan 
lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional. 
Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya ribuan pejuang asing (foreign 
fi ghters) yang berasal dari berbagai negara di dunia dan juga ideologinya 
mampu tersebar serta memperoleh simpati di berbagai negara.

Terlepas dari berbagai pendapat dan perdebatan tentang sejarah dan 
perkembangan ISIS, faktanya kelompok pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi 
tersebut menjadi ancaman bagi stabilitas internasional. International 
Criminal Court menyebut ISIS telah melakukan kejahatan kemanusiaan 
(crimes against humanity) melalui pemenggalan leher korbannya, 
pembantaian, perbudakan, dan lainnya (Crawford, 2015). Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan memasukkan ISIS sebagai organisasi 
terorisme internasional atau terorisme global yang harus dilawan oleh 
setiap negara.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, selain bergerak di Irak dan 
Suriah, ideologi ISIS juga tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. 
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Dalam konteks Indonesia, pada 23 Juli 2014 beredar video di Youtube 
berjudul “Join the Ranks” yang berisi seruan jihad untuk mendukung ISIS, 
yang kemudian diikuti dengan banyaknya simpatisan yang mendukung 
ISIS di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Sebagai respons, sejak 4 
Agustus 2014 pemerintah Indonesia yang saat itu di bawah pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi melarang ISIS di 
Indonesia, baik secara formal maupun informal. Pemerintah memandang 
bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan kondisi 
keberagaman yang ada di Indonesia (Martel, 2015)

Sikap pemerintah pusat tersebut kemudian direspons oleh 
pemerintah di level provinsi. Provinsi Jawa Timur, misalnya, mengeluarkan 
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2014 tentang larangan 
keberadaan ISIS di wilayah Jawa Timur. Karenanya, menjadi menarik 
untuk mengkaji bagaimana respons pemerintah lokal (local government) 
di level kabupaten/kota dalam menyikapi ancaman ISIS. Pemerintah lokal 
yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Pemkot Malang. 

Lebih lanjut, oleh karena ancaman ISIS cenderung lebih bersifat 
ideologis (non-fi sik) yang disebarkan melalui propaganda via internet 
dan media sosial, maka upaya counter-ISIS perlu dengan berbagai cara. 
Menurut Martin, perlunya mengintegrasikan beragam cara dan upaya 
sebagai usaha counterterrorism karena, “no single counterterrorist measure 
can be applied in the same manner to every terrorist environment.” Salah 
satu cara adalah melalui pendekatan persuasif (persuasive approach), 
atau oleh Forest (2007) disebut pendekatan soft  power, yang selanjutnya 
terwujud dalam respons Pemkot Malang terhadap ancaman terorisme 
global ISIS di level lokal. 

Isu dan Eksistensi ISIS di Kota Malang
Penulis memilah isu dan ancaman ISIS di Kota Malang ke dalam 

dua term waktu, yaitu pasca sosialisasi dukungan kepada ISIS (Juli 2014) 
dan pasca penangkapan tiga anggota ISIS (Maret 2015). Pertama, isu 
ISIS di kalangan masyarakat Kota Malang bermula dari adanya kegiatan 
sosialisasi dan dukungan pada Negara Islam (Daulah Islamiyah). Kegiatan 
itu digelar Ansharul Khilafah (AK) Jawa Timur pada 20 Juli 2014 di sebuah 
masjid di Dusun Sempu, Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten 
Malang, AK disebut-sebut berafi liasi dengan ISIS, apalagi pada akhir acara 
para peserta dibagikan brosur, stiker ISIS, dan Majalah Al Mustaqbal yang 
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berisi propaganda dukungan pada ideologi ISIS.(intelijen,2015) 
Terlaksananya sosialisasi dan deklarasi tersebut selanjutnya 

menjadikan isu ISIS mengemuka di Kota Malang. Sekalipun kegiatan 
tersebut digelar di wilayah administratif Kabupaten Malang, namun 
ada ketakutan tersendiri bahwa pasca deklarasi tersebut ISIS semakin 
menyebar (Noermawan, 2015). Terlebih lagi, rencana awal kegiatan 
tersebut digelar di wilayah administratif Kota Malang, yakni pada sebuah 
masjid di Jalan Veteran, Kota Malang, namun gagal karena pengurus 
masjid menolak memberikan izin.

Lebih dari pada itu, indikasi kehadiran ISIS di Kota Malang sejatinya 
telah ada sejak awal 2014. Indikasi pertama muncul ketika pada sebuah 
lembaga pendidikan pesantren mahasiswa yang terletak di Kelurahan 
Merjosari, Kota Malang diketahui berkibar bendera hitam berlogo ISIS, 
sebelum akhirnya diturunkan (intelijen,2015). Tidak hanya itu, di awal 
2014 juga terdeteksi simpatisan ISIS di sebuah rumah penduduk di 
Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang. Rumah tersebut memasang 
bendera ISIS dan di jendela rumah ditempel stiker ISI.

Kedua, eksistensi jaringan ISIS di Kota Malang semakin dibuktikan 
dengan ditangkapnya tiga anggota jaringan ISIS pada 25 Maret 2015. 
Ketiga orang tersebut adalah Abdul Hakim Munabari (AHM), Helmi 
Alamudi (HA), dan Ahmad Junaidi (AJ) yang ketiganya merupakan warga 
Kota Malang. AHM beralamat di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen; 
HA bertempat tinggal Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun; serta 
AJ beralamat Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (intelijen,2015)

Berdasarkan catatan intelijen, HA merupakan fasilitator bagi 
mereka yang ingin berangkat jihad ke Suriah. Sementara AHM dan AJ 
baru kembali dari Irak dan Suriah setelah berangkat atas fasilitas dan 
peran HA. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Anas Yusuf mengungkapkan 
bahwa terdapat sekitar 18 warga Malang yang berhasil direkrut bergabung 
dengan ISIS atas peran ketiga tersangka, namun belum “dikirim” ke Irak 
dan Suriah (Hamzah, 2015)

Mengenai bagaimana jaringan ISIS dapat masuk ke Kota Malang, 
tidak ada informasi pasti. Apalagi karena pergerakan jaringan ISIS 
tidak tampak di permukaan  serta masuk melalui paham-paham agama 
sehingga sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Patut diduga masuknya 
paham ISIS di Kota Malang dibawa oleh para kombatan atau mereka yang 
pernah melakukan perjalanan ke Irak atau Suriah. Hal itu dibuktikan 
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dengan tiga orang jaringan ISIS yang ditangkap di Kota Malang semuanya 
tercatat pernah berangkat jihad ke Suriah (intelijen, 2015).

 Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang 
Nursalim juga membenarkan paham ISIS dibawa oleh mantan jihadis 
dari Irak dan Suriah. Hal senada diungkapkan Muhadjir Eff endy, bahwa 
umumnya kelompok terorisme di Indonesia dikembangkan oleh para 
“alumni” perang di Timur Tengah (Eff endy, 2015).

Selain itu, paham ISIS juga diduga menyebar melalui persentuhannya 
dengan kelompok-kelompok yang memiliki paham serupa, yakni 
kelompok-kelompok yang memandang perlunya penegakan syariat Islam 
dan khilafah. Oleh intelijen, kelompok yang dimaksud dilabeli sebagai 
“kelompok rentan.” Dalam bahasa penulis, yang dimaksud kelompok 
rentan adalah perkumpulan kelompok atau organisasi yang memiliki 
pemahaman mengenai perlunya kebangkitan Islam atau berafi liasi 
dengan suatu gerakan yang melakukan upaya ishlah (perbaikan atau 
reformasi) tertentu, atau pihak-pihak yang banyak terlibat dalam aktivitas 
dan kajian-kajian yang menginginkan revivalisme Islam. 

Menurut catatan Bakesbangpol, indikasi paham-paham radikal 
(revivalisme Islam) di Kota Malang bukanlah sesuatu yang baru dan 
pergerakannya telah lama dipantau kalangan intelijen. Paham-paham 
itu telah menyatu dengan masyarakat dan bergerak “di bawah tanah” 
sehingga sulit dideteksi (Noermawan, 2015).  Hal yang sama diungkapkan 
oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang Noor Chozin 
Askandar bahwa eksistensi ISIS, khususnya di Kota Malang, tidak berdiri 
sendiri (Askandar, 2015). Banyak paham-paham yang sejalan dengan 
paham ISIS mengenai pendirian Negara Islam. Karena itu, kelompok-
kelompok yang memiliki pemahaman yang sama kemudian menyatakan 
simpati dan dukungannya kepada ISIS.

Selain itu, penyebaran paham dan keberadaan jaringan ISIS di Kota 
Malang juga tidak terlepas dari Salim Mubarak Attamimi atau Abu Jandal. 
Salim disebut-sebut sebagai “panglima ISIS” dari Kota Malang. Salim 
bukanlah “orang baru”, aktivitasnya di Kota Malang telah lama dipantau 
oleh intelijen karena afi liasinya dengan kelompok-kelompok teroris 
(Noermawan, 2015). Catatan imigrasi yang dimiliki Polres Kota Malang 
menunjukkan bahwa Salim beberapa kali melakukan perjalanan ke Irak 
dan Suriah. Ketiga anggota jaringan ISIS yang ditangkap di Kota Malang 
juga memiliki hubungan dengan jaringan Salim. 
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Bagaimana Respons Pemkot Malang?
Serangkaian indikasi keberadaan ISIS di Kota Malang yang 

dikemukakan di atas menjadikan ISIS mendapat perhatian serius 
dan  segera direspons oleh Pemkot Malang. ISIS dipandang sebagai 
ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah dan 
bertentangan dengan ajaran Islam mainstream yang dianut oleh mayoritas 
warga Kota Malang. 

Lebih lanjut, kedua term waktu terkait isu dan ancaman ISIS di Kota 
Malang yang diuraikan di atas selanjutnya direspons oleh Pemkot Malang 
bersama berbagai stakeholders dengan kecenderungan pada pendekatan 
persuasif (soft ). Bentuk upaya persuasif antara lain melalui sosialisasi, 
dialog, himbauan, silaturahmi, dan lainnya yang dilakukan baik pada 
term waktu pertama maupun kedua. 

Pertama, dalam merespons terselenggaranya sosialisasi dan deklarasi 
dukungan terhadap ISIS oleh AK, Pemkot Malang melalui Bakesbangpol 
melakukan upaya “counter attack”. Upaya itu dilakukan dengan menggelar 
Deklarasi Penolakan Terhadap Keberadaan ISIS di Kota Malang pada 
18 Agustus 2014 di Hotel Trio Indah 2 Kota Malang. Deklarasi tersebut 
melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, militer, tokoh agama, dan 
tokoh masyarakat sebagai bentuk sinergitas multiaktor dalam merespons 
penyebaran ISIS yang dipandang sebagai ancaman bersama. 

Tindak lanjut dari deklarasi penolakan keberadaan ISIS di Kota 
Malang tersebut adalah aparat kelurahan di seluruh kecamatan diminta 
untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan waspada dini terkait 
keberadaan ISIS serta paham-paham lain yang bertentangan dengan 
NKRI. Hal yang sama berlaku pada para ulama yang diharapkan dapat 
memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait larangan terhadap 
paham ISIS karena bertentangan dengan ajaran Islam mainstream. 

Akan tetapi, sosialisasi dan deklarasi penolakan terhadap keberadaan 
ISIS yang digelar Pemkot Malang, oleh penulis dipandang hanya sebagai 
respons insidental. Artinya, respons itu muncul hanya ketika isu ISIS 
sedang hangat, yakni sekitar Juli-September 2014. Selain itu pula, tindak 
lanjut sosialisasi dan deklarasi penolakan terhadap keberadaan ISIS tidak 
menyentuh keseluruhan elemen masyarakat. Akibatnya, serangkaian 
respons tersebut cenderung tidak berjalan secara berkesinambungan. 
Tampak bahwa pada term waktu pertama respons Pemkot Malang bersifat 
reluctant (setengah hati).
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Pernyataan tersebut sejalan dengan fakta bahwa dalam rentang 
waktu Oktober 2014-Maret 2015, jajaran Pemkot Malang menganggap 
isu ISIS telah mereda (Noermawan,2015). Persepsi tersebut menjadikan 
perhatian Pemkot Malang tidak lagi difokuskan pada upaya counter ISIS. 
Namun demikian, ditangkapnya tiga orang anggota ISIS di wilayah Kota 
Malang pada 25 Maret 2015 menunjukkan bahwa Kota Malang tidak 
bebas dari keberadaan paham dan jaringan ISIS, sekaligus menjadikan 
isu ISIS kembali mengemuka sehingga menuntut Pemkot lebih proaktif 
dan responsif.

Kedua, pasca penangkapan tiga anggota ISIS mendorong Pemkot 
Malang bertindak cepat sebagai bentuk respons aktif terhadap ancaman 
eksistensi jaringan ISIS. Sehari setelah peristiwa penangkapan, Walikota 
Malang Moch. Anton langsung melakukan kunjungan ke lokasi 
ditangkapnya AJ di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang 
guna berkomunikasi dan menghimpun informasi masyarakat mengenai 
aktivitas AJ (Widianto, 2015).

Selanjutnya, pada 31 Maret 2015 dalam rangkaian peringatan Hari 
Jadi Kota Malang ke-101 digelar pertemuan yang mengumpulkan seluruh 
umat beragama di Kota Malang dan secara khusus membahas tentang 
ancaman ISIS. Walikota Malang dan jajarannya bersama Dandim dan 
Kapolres Kota Malang juga memiliki program Sambung Rasa setiap 
dua pekan ke berbagai wilayah di lingkup Kota Malang. Pada beberapa 
kesempatan itu, Walikota memberikan sosialisasi terkait upaya apa yang 
perlu dilakukan oleh masyarakat dalam mengantisipasi keberadaan 
paham dan jaringan ISIS di lingkungan mereka (Widianto, 2015).

Sayangnya, sekalipun kegiatan Sambung Rasa tersebut berlangsung 
rutin, namun penyampaian terkait ancaman ISIS dan upaya yang perlu 
dilakukan masyarakat dalam mengantisipasi keberadaannya hanya 
bersifat insidental dan temporer. Disebut insidental karena isu ISIS hanya 
dibahas secara khusus terutama pasca penangkapan tiga anggota ISIS di 
Kota Malang menjadi trending topic. Selebihnya, dalam kegiatan Sambung 
Rasa, Walikota dan jajarannya membahas isu-isu lain yang sedang hangat 
dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat setempat. 

Selain itu, pasca penangkapan tiga anggota ISIS, cara-cara persuasif 
melalui sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat berusaha digalakkan 
oleh Pemkot Malang. Hal itu diimplementasikan dengan dilaksanakannya 
Sosialisasi Antisipasi Gerakan dan Pengembangan Organisasi Radikal/
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ISIS di level kelurahan. Sosialisasi tersebut mengundang seluruh pengurus 
RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk 
memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait 
ISIS dan bagaimana mengantisipasi lingkungan masing-masing dari 
kemungkinan potensi jaringan ISIS.

Akan tetapi, menurut penulis, kegiatan tersebut masih bersifat parsial 
dan tidak menyeluruh. Pasalnya, hanya dua kecamatan, yakni Kecamatan 
Klojen dan Sukun, yang melakukan sosialisasi formal seperti disebutkan 
di atas. Adapun kegiatan sosialisasi di kecamatan lain lebih berlangsung 
informal dalam bentuk Cangkrukan. Selain itu, sekalipun sosialisasi itu 
terjadwalnya, implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal 
itu dibuktikan dengan pengalaman penulis di lapangan yang berusaha 
menghadiri kegiatan sebagaimana terjadwal. Namun, beberapa kegiatan 
batal digelar dan berdasarkan konfi rmasi ke Bakesbangpol kegiatan 
pengganti belum digelar.

Terkait Cangkrukan, kegiatan tersebut merupakan agenda 
Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk menghimpun aspirasi 
masyarakat dan sekaligus memberikan sosialisasi terkait keamanan dan 
ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam kegiatan itu, dibahas upaya 
antisipasi berkembangnya paham ISIS dan juga hal-hal yang berpotensi 
mengancam Kamtibmas. Bagi Pemkot Malang, sebagaimana ditegaskan 
Widianto, himbauan, sosialisasi, dan cara-cara persuasif yang dilakukan 
tersebut diharapkan dapat menggelinding dan membudaya di masyarakat 
(Widianto, 2015). Namun, perbedaan implementasi dari cara-cara 
persuasif di setiap kecamatan atau kelurahan setidaknya menunjukkan 
bahwa upaya respons yang berusaha dilakukan oleh Pemkot Malang 
belum berlangsung secara utuh dan menyeluruh. 

Selain itu, pada 9 Mei 2015, stakeholders Kota Malang (Bakesbangpol, 
Kodim, Kepolisian, dan FKUB) juga menggelar pertemuan dengan 
takmir masjid, tokoh agama, dan agen biro perjalanan (Noermawan, 
2015). Kegiatan itu membahas mengenai perkembangan paham-paham 
yang berpotensi mengganggu Kamtibmas serta upaya mengantisipasinya, 
terutama terkait ancaman ISIS. Para takmir masjid dan tokoh agama 
diminta untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Adapun biro 
perjalanan diminta untuk waspada dan selektif kepada setiap orang yang 
ingin pergi keluar negeri. Hal itu dimaksudkan sebagai salah satu upaya 
untuk mempersempit ruang gerak anggota dan jaringan ISIS.
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Local Governance dalam Merespons ISIS 
Serangkaian upaya dalam bentuk respons melalui pendekatan 

persuasif yang dilakukan oleh Pemkot Kota Malang di atas menunjukkan 
bahwa isu ISIS tentu tidak bisa dihadapi sendiri oleh aparat Pemkot. 
Butuh sinergitas dan kerja sama antara berbagai aktor dalam merespons 
ancaman ISIS, apalagi ISIS dipandang sebagai ancaman keamanan dan 
ketertiban masyarakat sehingga membutuhkan local governance. 

Local governance merupakan bentuk upaya penguatan koordinasi 
dan kerja sama antara pemerintah (aktor publik) dan non-pemerintah 
(aktor non-publik) untuk merespons kebutuhan masyarakat pada hal-hal 
yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan usaha pemerintah sendiri (Shah 
dan Shah, 2006). Maksudnya, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan 
sendiri oleh pemerintah sehingga membutuhkan keterlibatan aktor lain 
untuk goes hand by hand. Dalam konteks ini, local governance merupakan 
koordinasi vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh pemerintah lokal 
sebagai usaha penguatan upaya counter-ISIS dengan melibatkan local 
multi-agency. 

Konsepsi local governance tersebut termanifestasi dalam model 
hybrid security governance yang merujuk pada integrasi antara aktor 
publik (pemerintah) dan aktor non-pemerintah untuk menciptakan 
keamanan dalam konteks dan dimensi yang lebih luas (Daase dan 
Friesendorf, 2010). Model hybrid dalam security governance melibatkan 
adanya share kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah (aktor 
publik) dengan organisasi, badan, dan institusi (aktor non-publik) dalam 
merespons isu dan ancaman keamanan bersama (NIST, 2011).

Dalam konteks ini, keterlibatan aktor publik (pemerintah dan 
aparatur negara) dan aktor non-publik (civil society, perguruan tinggi, 
pebisnis) menjadi penting dalam upaya merespons isu dan ancaman 
ISIS yang berkembang. Implementasinya dibuktikan dari respons 
Pemkot Malang (Bakesbangpol) yang melibatkan instansi samping 
(TNI, Kepolisian, dan Kantor Kementerian Agama) dari aktor publik 
serta beragam stakeholders aktor non-publik seperti FKUB, MUI, NU, 
Muhammadiyah, dan kalangan perguruan tinggi. 

Penutup
Serangkaian respons yang dilakukan Pemkot Malang dan berbagai 

stakeholders menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan persuasif 
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dalam merespons ancaman ISIS. Hal tersebut karena ancaman ISIS lebih 
merupakan ancaman ideologis dibanding sebagai ancaman fi sik, sehingga 
upaya counter yang dilakukan juga melalui dimensi ideologis dengan 
cara-cara persuasi. Respons tersebut selanjutnya menunjukkan adanya 
sinergitas antara Pemkot Malang, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat 
dalam merespons dan menyikapi ancaman ISIS. 

Respons dan sikap yang ditunjukkan oleh Pemkot Malang setidaknya 
merupakan tindak lanjut dari sikap pemerintah pusat dan himbauan 
Pemprov Jatim. Sinergitas tersebut juga terbangun dengan keterlibatan 
aparat pemerintah (aktor publik) di seluruh level mulai dari RT/RW, 
kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga pusat dalam merespons ISIS. 
Hal itu menggambarkan the whole-of-government approach mengenai 
keterlibatan pemerintah di semua level dalam merespons isu tertentu.

 Sinergitas respons tersebut sejalan pula dengan arah kebijakan 
dan komitmen pemerintahan Joko Widodo yang menyatakan bahwa 
Indonesia memiliki pendekatan keagamaan (religion approach) dan 
pendekatan budaya (cultural approach) dalam menyikapi ISIS, yang 
kemudian dapat dirangkum sebagai pendekatan persuasif. Indonesia 
menolak ajakan masyarakat internasional untuk memerangi ISIS dengan 
cara kekerasan menggunakan pendekatan keamanan (security approach) 
(Sa’diyah, 2014). Apalagi ancaman ISIS lebih didefi nisikan sebagai 
ancaman ideologis, bukan ancaman fi sik seperti aksi-aksi terorisme yang 
terjadi sebelumnya di Indonesia. 

Hal ini pula menunjukkan, meminjam pendapat Fink, bahwa dalam 13 
tahun terakhir landscape terorisme global telah berubah secara signifi kan 
yang juga mempengaruhi perubahan upaya dalam meresponsnya (Fink, 
2014).  Artinya, ancaman terorisme tidak lagi sekadar secara fi sik tetapi 
yang lebih laten adalah ancaman secara ideologis, seperti ISIS. Dengan 
demikian, dalam meresponsnya, pendekatan persuasif menjadi penting 
dan bukan lagi sekadar cara-cara militeristik dan koersif. Pasalnya, 
merespons terorisme dengan mengedepankan langkah militeristik semata 
justru hanya menciptakan lingkaran kekerasan dan bahkan menjadi teror 
baru bagi masyarakat. 
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