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Analisis Perluasan Aktivitas Terorisme Kelompok Militan Al-Shabaab di 

Afrika Timur pada tahun 2010 – 2014  

Oleh: 

Niswatuz Zahroh 

125120407121030 

 

ABSTRAK 
 

Fenomena terorisme dalam hubungan internasional telah berkembang pesat 

menembus batas-batas negara mengancam stabilitas keamanan kawasan maupun 

global. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor yang 

melatarbelakangi perluasan aktivitas terorisme suatu kelompok militan. Fokus 

penelitian ini adalah kelompok militan Al-Shabaab yang telah bertransformasi dari 

kelompok berbasis nasional menjadi kelompok teroris transnasional di Afrika 

Timur pada tahun 2010 hingga 2014. Sebelum akhirnya berkembang dan 

melakukan perluasan aktivitas terorisme, terdapat beberapa hal yang kemudian 

mendorong Al-Shabaab melakukan langkah besar tersebut terutama dalam aspek 

politik. Penelitian ini menggunakan Political Model yang ditulis oleh Phil Williams 

dan Roy Godson. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan 

menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab 

dilatarbelakangi oleh lemahnya negara dalam mengatur legitimasi dan kepatuhan 

terhadap peraturan hukum, rezim kuat yang berubah menjadi lemah dengan 

karakteristik kepemimpinan yang terpusat, minimnya transparansi, hubungan 

patron-client, korupsi dan ketidakstabilan masa transisi, dan negara lemah yang 

dikarakteristikkan dengan konflik etnis dan aktivitas terorisme. 

 

Kata Kunci: Terorisme, Al-Shabaab, Afrika Timur, Kondisi Politik  
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The Analysis of Terrorism Activities Expansion of Al-Shabaab Militant 

Group in East Africa, 2010 – 2014 

By: 

Niswatuz Zahroh 

125120407121030 

 

ABSTRACT 
 

The phenomenon of terrorism in international relations have been growing rapidly 

penetrate national borders threaten the stability of the regional and global security. 

This research aims to explain the factors behind the expansion of terrorism activity 

of militant group. The focus of this research is the Al-Shabaab militant group which 

has been transformed from a national-based group into transnational terrorist group 

in East Africa from 2010 until 2014. Before finally developing and expanding 

terrorism activities, there are some reason that pushed Al-Shabaab made a great 

move, especially in the aspect of politics. This research uses a Political Model that 

is written by Phil Williams and Roy Godson. This research is explanative study 

using secondary data, through the study of literature. The results of this research 

demonstrate that the expansion of terrorism activities by Al-Shabaab militant group 

motivated by the weakness of the state in regulating the legitimacy and adherence 

to the rule of law, a strong regime change become weak with the characteristics of 

centered leadership, lack of transparency, patron-client relationship, corruption and 

instability of the transition period, and the weak states that characterized by ethnic 

conflict and terrorist activities. 

 

Keywords: Terrorism, Al-Shabaab, East Africa, Political Condition  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 

Memasuki abad 21 isu terorisme telah menyebar luas ke seluruh dunia 

mengingat aktor dan aksi mereka telah menembus batas-batas negara hingga 

menjadi fenomena global yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Tiga hal yang 

kemudian menjadi faktor meluasnya aksi terorisme global, pertama, disebabkan 

oleh perkembangan teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya 

transportasi. Kedua, mobilisasi gagasan atau ide yang melintasi batas negara yang 

didukung dengan teknologi komunikasi yang memudahkan satu kelompok 

masyarakat dengan yang lain saling berinteraksi. Ketiga, tayangan televisi yang 

menampilkan liputan bahkan yang bersifat langsung mengenai peristiwa atau aksi 

terror ke seluruh khalayak di dunia.1 Contoh nyatanya adalah teroris Japanese Red 

Army yang melatih anggota mereka di suatu negara kemudian melaksanakan 

aksinya di negara lain seperti dalam kasus Lod Airport di Israel tahun 1972, 

kemudian kelompok-kelompok islam radikal atau kelompok Irish Republican Army 

(IRA) dan Euzkadi Ta Askatasuna (ETA) yang melakukan kerjasama dan 

pertukaran terbatas dalam hal ideologi politik.2 

Afrika memiliki ciri khas tersendiri dengan adanya kelompok non negara 

yang ideologinya terinspirasi oleh kekerasan. Dari segi pendirinya, Afrika telah 

                                                           
1 Kiras (2005) dalam Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD, Isu-Isu Global Kontemporer, 2011, 

CAPS. Yogyakarta  
2 Ibid 
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tercatat memiliki peran besar dalam beberapa kejadian dan gerakan teroris yang 

terjadi di negara lain.3 Dalam artikel yang ditulis oleh Richard Sosis dan Candace 

S. Alcorta menyebutkan bahwa jenis terorisme yang terinspirasi oleh agama 

dianggap lebih mematikan dibanding jenis terorisme yang lain.4 Tidak dipungkiri 

selama ini di beberapa literatur aktivitas terorisme seringkali dikaitkan dengan 

agama, termasuk kelompok militan terorisme di Afrika yang banyak terinspirasi 

oleh nilai-nilai religius. Beberapa diantaranya telah menarik perhatian media seperti 

Lord’s Resistance Army di Uganda, Al-Shabaab di Somalia atau Al-Qaeda in the 

Islamic Maghreb di Afrika Utara.5 

Somalia, salah satu negara di Afrika Timur dikenal sebagai sebuah negara 

yang sangat menjunjung tinggi sistem klan di setiap sendi kehidupannya termasuk 

aspek sosial dan pemerintahannya. Meskipun penduduk Somalia homogen dari segi 

etnis, bahasa dan agama namun adanya klan membuat mereka cenderung 

mengutamakan kepentingan masing-masing diatas segalanya. Hasilnya banyak 

kemudian bermunculan kelompok atau organisasi dari berbagai macam klan dengan 

tujuan menguasai masing-masing bagian wilayah yang mereka kuasai. Beberapa 

diantaranya yaitu Somali National Movement (SNM), Somali Patriot Movement 

(SPM), United Somalia Congress (USC), Somali Democratic Front (SDF), Somali 

                                                           
3 Richard Sosis, Candace S Alcorta, Militants and Martyrs: Evolutionary Perspectives on Religion 

and Terrorism, University of California Press, DOI:10.1525/california/9780520253476.003.0007, 

hlm 2, tersedia di 

http://www.overcominghateportal.org/uploads/5/4/1/5/5415260/militants_and_martyrs.pdf. 

Diakses pada 13 Juni 2016 
4 Ibid 
5 Ibid 
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Salvation Democratic Front (SSDF) dan Somali Salvation Alliance (SSA) cabang 

dari USC.6 

Pada tahapan berikutnya mulai bermunculan organisasi berbasis agama di 

Somalia yang memegang peran penting dalam perpolitikan, diantaranya yang 

paling berpengaruh adalah Islamic Union (Al-Ittihad Al-Islamiya, IU) dan Islamic 

Courts Union (Ittihad Al-Mahakim Al-Islamiya, ICU) yang kemudian berperan 

dalam pembentukan Al-Shabaab. Terdapat tiga dasar evolusi dari IU, ICU hingga 

Al-Shabaab. Pertama, secara ideologis ketiganya berusaha mengimplementasikan 

hukum syariah, meski pada praktiknya terdapat perbedaan dimana pemimpin IU 

dan ICU memiliki visi yang berfokus terhadap bangsa Somalia sendiri termasuk 

wilayah di dalam batas Somalia dan negara tetangga yang dihuni oleh kelompok 

berbahasa etnis Somalia seperti wilayah Ogaden di Ethiopia. Sedangkan pemimpin 

Al-Shabaab berkomitmen terhadap ideologi jihad global dengan cakupan aktivitas 

kelompok yang lebih luas. Kedua, Al-Qaeda yang hadir sejak lama di Somalia 

kerap dihubungkan dengan keberadaan IU dan Al-Shabaab. Al-Qaeda pernah 

mengirim pelatih untuk membantu IU dalam perlawanan di Mogadishu tahun 1993 

yang menewaskan 18 tentara Amerika Serikat.7 Kemudian setelah Al-Shabaab 

berkembang, pemimpin mereka juga mendeklarasikan aliansi dengan Al-Qaeda.8 

Ketiga, kelompok Islamis tersebut memiliki kesempatan dan kemampuan untuk 

                                                           
6 Nations Encyclopedia, Somalia – The Fall of Siad Barre and Descent into Civil War, tersedia di 

http://www.nationsencyclopedia.com/World-Leaders-2003/Somalia-THE-FALL-OF-SIAD-

BARRE-AND-DESCENT-INTO-CIVIL-WAR.html. Diakses pada 13 Juni 2016 
7 Karen A. Mingst dan Margaret P. Karns (2006) dalam Daveed Gartenstein-Ross, The Strategic 

Challenge of Somalia’s Al-Shabaab, Middle East Quaterly, tersedia di 

http://www.defenddemocracy.org/media-hit/the-strategic-challenge-of-somalias-al-shabaab/. 

Diakses pada 10 Januari 2017 
8 Nick Grace (2008) dalam Ibid 
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memerintah. Sejak ketiganya berdedikasi untuk menerapkan hukum syariah, 

mereka secara idealis berperan sebagai aparatur pemerintahan melalui penerapan 

hukum islam. IU tidak dapat mengontrol semua wilayah Somalia selain Kota Luuq. 

Sedangkan ICU dan Al-Shabaab mampu mengontrol wilayah Somalia yang lebih 

luas dan strategi pemerintahan mereka menempatkan keduanya berhasil menjaga 

dan memperluas kekuasaan di wilayah strategis.9 

Aktivitas terorisme di Somalia sendiri berawal dari kedatangan empat 

instruktur Al-Qaeda untuk melatih anggota yang tergabung dalam Islamic Union 

(IU).10 IU adalah kelompok ekstremis Islam di Somalia yang dibentuk antara 1982 

dan 1984 yang berniat menurunkan pemerintah di Somalia.11 Pendiri IU melakukan 

berbagai macam agenda mulai dari pelayanan sosial dan pendidikan untuk kegiatan 

pemberontakan di wilayah Ogaden Ethiopia Timur. Beberapa Syaikh sebelumnya 

dikaitkan dengan IU mendukung versi fundamentalis Islam dengan penekanan 

khusus pada hukum syariah Islam, pandangan ini sering bertentangan dengan 

identitas klan Somalia.12 IU memulai aliansinya dengan Al-Qaeda di tahun 1993. 

Dukungan Al-Qaeda terhadap IU saat itu mendukung tujuan pengembangan basis 

operasi Al-Qaeda disana. Dalam kesempatan tersebut, Al-Qaeda melatih taktik 

perang gerilya dan operasi pertempuran. Hubungan kedua pimpinan Al-Qaeda dan 

                                                           
9 Ibid 
10 Daniel Agbiboa, Shifting the Battleground: The Transformation of 

Al-Shabaab and the Growing Influence of Al-Qaeda in East Africa and the Horn, Politikon, 42:2, 

DOI: 10.1080/02589346.2015.1005791, 2015, hlm 177-194, tersedia di 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02589346.2015.1005791?needAccess=true. Diakses 

pada 14 Juni 2016 
11 Terrorism Research & Analysis Consortium, Al Ittihad Al Islamiyya (IU), tersedia di 

https://www.trackingterrorism.org/group/al-ittihad-al-islamiyya-IU. Diakses pada 10 Januari 2017 
12 US Department of State (2005) dalam The Investigative Project on Terrorism, Al-Ittihad Al-

Islami (IU), tersedia di http://www.investigativeproject.org/profile/145/al-ittihad-al-islami-IU. 

Diakses pada 10 Januari 2017 
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IU semakin erat, hingga kemudian para aktor kunci IU mendapatkan giliran untuk 

ikut berlatih di Afghanistan pasca perpindahan basis Al-Qaeda di tahun 1996. 

Sepulang dari pelatihan militernya di Afghanistan, salah satu dari anggota senior 

Aden Hashi Farah Ayro mencoba membawa perubahan dengan menerapkan 

doktrin, strategi Al-Qaeda yakni pandangan tentang didirikannya negara islam dan 

ide jihad. Anggota IU diketahui terlibat dalam beberapa serangan yang dipimpin 

oleh Al-Qaeda di wilayah Afrika Timur seperti pemboman di Kenya dan Tanzania 

tahun 1998 dan 2002.13 

Anggota angkatan muda IU kemudian memutuskan untuk melepaskan diri 

dari organisasi besarnya dan bergabung dengan Islamic Courts Union (ICU) yang 

dibentuk pada tahun 2004, terdiri atas koalisi sebelas pengadilan syariah di Somalia. 

ICU berkomitmen menggunakan hukum Islam dalam sistem peradilan yang efektif 

demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi setelah puluhan tahun mengalami 

kekosongan pemimpin.14 ICU sendiri memiliki sayap militer bernama Al-Shabaab.15 

Pasca invasi Ethiopia dalam menumpaskan ICU, Al-Shabaab mulai 

memperlihatkan eksistensinya sebagai kelompok militan yang melawan penginvasi 

asing dengan menguasai beberapa wilayah di Somalia. Berdasarkan data yang 

                                                           
13 Terrorism Research & Analysis Consortium, Loc.cit 
14 Marcin Buzanski, Turning Somalia Around: Could a New Federal Order Overcome Clan 

Politics, regional Rivalries, and Al-Shabaab Extremists?, Cairo Review, hlm 87, tersedia di 

https://thecairoreview.com/wp-content/uploads/2015/10/CR19-Buzanski.pdf. Diakses pada 21 

November 2016 
15 Dikenal juga dengan istilah Al Shabab, Al Shabaab Al Islaam, Al Shabaab Al Islamiya, Al 

Shabaab Al Jihaad Al Shabaab, As Sahab, Ash Shabaab, Hizbul Shabaab, Harakat Al Shabaab Al 

Mujahideen (HSM), Harakat Shabaab Al Mujahidin, Mujahideen Youth Movement (MYM), Hezb 

Al Shabaab, Husb’ul Shabaab, Hizbul Shabaab, Movement of Warrior Youth, Mujahidin Al 

Shabaab Movement, Shabaab, The Party of Youth, The Popular Resistance Movement in the Land 

of the Two Migrations (PRM), The Youth, Unity of Islamic Youth, Youth Wing, Mujahiroon 

Brigade (Division made up of foreign fighters) 
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dikeluarkan oleh Global Terrorism Database (GTD), Somalia menjadi salah satu 

dari sekian negara asal gerakan terorisme berbahaya di dunia hingga menduduki 

posisi ke-delapan teratas disebabkan aktivitas Al-Shabaab yang tercatat menjadi 

salah satu dari lima kelompok terorisme yang paling aktif dan berbahaya di dunia 

pada tahun 2014.16 

Beberapa tahun belakangan Al-Shabaab cukup meresahkan bukan hanya di 

negara basis itu sendiri namun juga negara-negara tetangganya di kawasan Afrika 

Timur diantaranya Kenya, Uganda, Ethiopia dan Djibouti.17 Al-Shabaab mampu 

bertransformasi dari hanya sekedar kelompok berbasis di satu negara menjadi 

kelompok terorisme transnasional yang memiliki kapabilitas merekrut tentara asing 

dari negara barat sekalipun termasuk komunitas diaspora Somalia yang berada di 

Amerika Serikat dan Inggris.18 Titik awal serangan Al-Shabaab ke luar wilayah 

Somalia terjadi pada tahun 2010 di Kampala, Uganda. Penyerangan bom tersebut 

menewaskan lebih dari 70 orang.19 Di tahun 2011, Federal Government of Somalia 

(FGS) dibantu oleh African Union Mission in Somalia (AMISOM) berhasil merebut 

Mogadishu dan Kismoyo sebagai wilayah kekuasaan Al-Shabaab.20 Dampaknya, di 

                                                           
16 Institute of Economics and Peace, Global Terrorism Index 2015: Measuring and Understanding 

the Impact of Terrorism, 2015, hlm 46, tersedia di http://economicsandpeace.org/wp-

content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. Diakses pada 21 Maret 2016 
17 Background Report: Al-Shabaab Attack on Garissa University in Kenya. START, tersedia di 

https://www.start.umd.edu/pubs/STARTBackgroundReport_alShabaabGarissaU_April2015.pdf 

Diakses pada tanggal 22 Maret 2016 
18 Tristan McConnell, Al Shabaab Branches Out Beyond Somalia, Global Post, tersedia di 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/120907/al-qaeda-al-shabaab-somalia. 

Diakses pada 23 Maret 2016 
19 Ibid 
20 Diego Cordano, The Conflict between Al-Shabaab and the Federal Government of Somalia, 

Bradburys, 2015, hlm 3, tersedia di http://www.bradburys.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/The-

conflict-between-al-Shabaab-and-the-Federal-Government-of-Somalia.pdf. Diakses pada 23 Maret 

2016 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/120907/al-qaeda-al-shabaab-somalia


7 
 

tahun 2014 Al-Shabaab semakin kehilangan wilayah kekuasaannya, namun di 

tahun yang sama juga menjadi tahun penyerangan Al-Shabaab terparah dimana 

menjatuhkan korban tewas sebanyak 1.021 jiwa dari sejumlah hampir 500 

serangan.21 Al-Shabaab diketahui menyumbang 84 persen serangan di Somalia dan 

16 persen serangan terjadi di Kenya. Ditambah satu insiden di Djibouti yang 

menewaskan 5 orang dan satu insiden lain di Ethiopia.22 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Shabaab telah diakui menjadi 

kelompok militan terorisme yang berbahaya. Pada tanggal 29 Februari 2008, 

Pemerintah AS mendeklarasikan Al-Shabaab sebagai Organisasi Teroris Asing di 

bawah Bab 219 dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan (sesuai 

amandemen) dan sebagai entitas teroris global di bawah Bab 1(b) dari Executive 

Order 13224 (sesuai amandemen). Pada tahun 2012, mereka juga berinisiatif 

memberikan imbalan kepada siapapun yang berhasil mendapatkan informasi terkait 

pemimpin Al-Shabaab.23 

Meski begitu, tahun 2014 menjadi momentum besar bagi Al-Shabaab dimana 

pemimpin tertinggi Al-Shabaab yang paling berpengaruh yakni Ahmed Abdi 

Godane tewas akibat serangan udara AS, yang kemudian digantikan oleh Sheikh 

Ahmed Umar Abu Ubaida.24 Semasa kepemimpinannya, Godane seringkali 

                                                           
21 Institute of Economics and Peace (2015), Op.cit, hlm 46 
22 Ibid 
23 Counter Terrorism Guide, Al-Shabaab, National Counterterrorism Center, tersedia di 

https://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html. Diakses pada 12 Juni 2016 
24 Counter Extremism Project, Al-Shabaab, 2016, hlm 12, tersedia di 

http://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat_pdf/Al-Shabab-09142016.pdf. Diakses 

pada 29 Oktober 2016 
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berbeda pandangan dengan pemimpin lain akibat visinya yang mengadopsi agenda 

global jihad.25 Namun, eksistensinya sebagai pemimpin berhasil membentuk Al-

Shabaab menjadi kelompok militan yang tangguh hingga mampu menjadi sorotan 

sebagai ancaman teroris di mata dunia, terutama Amerika Serikat.  

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa keputusan Al-Shabaab untuk 

bertransformasi menjadi organisasi teroris transnasional di Afrika Timur pada tahun 

2010 – 2014 menjadi urgen untuk diteliti lebih mendalam, terutama dengan 

pendekatan Political Model. Melalui pendekatan tersebut, penulis ingin melihat 

faktor-faktor yang melatarbelakangi Al-Shabaab membuat suatu langkah 

perubahan yang awalnya hanya menjadi kelompok terorisme lokal kemudian 

bertransformasi dan berevolusi menjadi kelompok terorisme transnasional dengan 

melakukan penyerangan ke negara-negara lain di Afrika Timur meskipun target 

operasinya di negara bukan mayoritas muslim sekalipun dan sempat beberapa kali 

mengalami keterpurukan di kurun waktu tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berangkat dari urgensi latar belakang munculnya masalah diatas, muncul 

pertanyaan dan keinginan penulis untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi 

kelompok militan Al-Shabaab memperluas aktivitas terorisme di Afrika 

Timur pada tahun 2010 – 2014? 

 

                                                           
25 Brett M. Butler, Precipitating the Decline of Al-Shabaab: A Case Study in Leadership 

Decapitation, Thesis: Naval Postgraduated School, 2015, hlm 40, tersedia di 

http://calhoun.nps.edu/handle/10945/47912. Diakses pada 29 Oktober 2016 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah diatas penulis dapat menyimpulkan tujuan dari adanya 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor determinan yang 

melatarbelakangi Al-Shabaab dapat bertransformasi menjadi organisasi terorisme 

transnasional di Afrika Timur pada tahun 2010 hingga 2014.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan 

pemahaman mengenai Political model Phil Williams dan Roy Godson pada proses 

transformasi Al-Shabaab menjadi organisasi terorisme transnasional di Afrika 

Timur pada tahun 2010 – 2014. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan turut 

berkontribusi memberikan pemahaman faktor-faktor pendorong suatu aktor non 

negara yaitu kelompok terorisme memperluas jaringannya dari skala nasional ke 

transnasional, dalam hal ini karakteristik kelompok militan Al-Shabaab yang dapat 

digunakan dalam menganalisa upaya counterterrorism pada penelitian selanjutnya. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan, 

referensi maupun pertimbangan bagi pemangku kebijakan ataupun para stakeholder 
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dalam menentukan kebijakan yang rasional maupun melakukan refleksi terkait 

implementasi program di lapangan sesuai dengan topik yang diamati penulis. 

Selain itu, bagi peneliti lainnya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya. Dengan membaca penelitian ini, pembaca 

atau peneliti mengetahui analisis kondisi organisasi teroris yang sangat dinamis 

sekaligus mendapatkan gambaran perluasan aktivitas gerakan terorisme Al-

Shabaab sebagai salah satu dari sekian kelompok terorisme yang mengancam 

keamanan regional maupun global.  
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini dan pemahaman tentang isu 

terkait serta konsep yang sesuai, penulis menggunakan dua studi terdahulu. 

Pertama, penulis memilih jurnal yang dibuat oleh Daniel Agbiboa dengan judul 

“Shifting the Battleground: The Transformation of Al-Shabab and the Growing 

Influence of Al-Qaeda in East Africa and the Horn.”26 Jurnal tersebut menjelaskan 

mengenai transformasi Al-Shabaab dari organisasi nasionalis Somalia menjadi 

kelompok teroris global dengan mengaku bertanggung jawab atas kejadian 

serangan mematikan yang memanfaatkan teknologi informasi seperti sosial media 

twitter dan facebook. Dalam jurnal tersebut juga dipaparkan alasan Al-Shabaab 

melakukan penyerangan terhadap beberapa negara yang berkonstribusi untuk 

membantu AMISOM dalam menghentikan aksi mereka, bagaimana pengaruh Al-

Qaeda dalam mendukung perkembangan Al-Shabaab. Daniel Agbiboa kemudian 

menjelaskan kasus tersebut dengan menggunakan pandangan James Piazza tentang 

tipologi universal/abstract dan strategic, dimana Al-Shabaab berubah dari awalnya 

termasuk dalam kategori ‘partikularistik’ sebagai nasionalis Somalia menjadi 

universal/abstrak yang simbolik sama seperti Al-Qaeda yang mengekspose ideologi 

                                                           
26 Daniel Agbiboa, Op.cit., hlm 177  
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Islamic power yang universal dan bermaksud melawan pengaruh Amerika Serikat 

dan negara barat dengan menggunakan kekerasan yang simbolik.27 

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada persamaan isu 

yang diangkat dimana sama-sama membahas gerakan terorisme Al-Shabaab yang 

kian berkembang dan bertransformasi menjadi kelompok militan transnasional. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada teori atau konsep yang digunakan, dimana 

penulis menggunakan Political Model. Dari sini yang dapat penulis tawarkan dalam 

penelitian ini adalah menjelaskan secara spesifik faktor atau kondisi yang 

mendorong Al-Shabaab memutuskan untuk memperluas aktivitas terorisme di 

Afrika Timur selama periode 2010 – 2014 sehingga mendukung eksistensinya 

sebagai kelompok militan terorisme transnasional. 

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah jurnal yang dibuat oleh 

Phil Williams dan Roy Godson dengan judul “Anticipating Organized and 

Transnational Crime”. Jurnal ini menjelaskan mengenai cara identifikasi 

pemerintah dan jajaran hukum dalam usaha mengantisipasi kejahatan terorganisir.28 

Phil Williams dan Roy Godson mengidentifikasi beberapa metode dan model 

meliputi political, economic, sociological, strategic dan composite model. Model-

model tersebut terbagi dalam dua jenis, model of conditions yang terdiri dari 

political, economic dan social; model of operations yang terdiri dari hybrid atau 

composite model dan strategic model. Kelima model tersebut merupakan dasar 

untuk memahami karakteristik, dan mengantisipasi perkembangan, inovasi atau 

                                                           
27 Ibid., hlm 182 
28 Phil Williams dan Roy Godson, Anticipating Organized and Transnational Crime. Crime, Law 

& Social Change, 37: 311-355, Kluwer Academic Publisher, 2002, hlm 340 
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perubahan yang dapat kita lihat pada kejahatan terorganisir (baik level domestik 

dan transnasional) di masa depan.29 Indikator-indikator didalamnya juga dapat 

menjadi sebuah peringatan tentang kemungkinan yang dapat terjadi dalam 

kejahatan terorganisir, hal ini dikarenakan banyak organisasi kriminal yang tidak 

hanya menjadi transnasional secara ruang lingkup namun juga menjadi lebih 

fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan metode perlawanannya.30 

Penggunaan terminologi model digunakan sebagai landasan berpikir secara 

sistematis mengenai kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejahatan 

terorganisir.31 Kesulitan dalam mengantisipasi organized crime dan transnational 

organized crime adalah ketika mereka menyembunyikan aktivitasnya dalam 

transaksi legal, bergerak secara luas untuk mendapatkan kesempatan yang baru dan 

mengatur ulang struktur organisasi sebagai refleksi dari kesuksesan pelaksanaan 

hukum.32 

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada model yang akan 

digunakan pada penjabaran kasus, dimana penulis akan menggunakan salah satu 

model yaitu political model. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yang 

dipaparkan. Dalam jurnal tersebut, Phil Williams dan Roy Godson memaparkan 

kasus yang berbeda di setiap penjelasan variabel modelnya. Untuk itu, kontribusi 

yang akan penulis berikan dari adanya jurnal tersebut adalah mengaplikasikan suatu 

model dalam satu kasus dengan pemahaman dan penjelasan yang lebih kongkrit. 

 

                                                           
29 Ibid., hlm 311 
30 Ibid 
31 Ibid., hlm 313 
32 Ibid., hlm 314 
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2.2 Tingkat Analisis 

 

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan alasan atau 

kondisi yang melatarbelakangi Al-Shabaab memutuskan untuk memperluas 

aktivitas terorisme di Afrika Timur pada tahun 2010 – 2014. Penulis kemudian 

meletakkan Al-Shabaab sebagai aktor yang perilakunya hendak penulis amati, 

dimana mengindikasikan posisi unit analisa di level kelompok. 

2.3 Kerangka Konseptual 

 

2.3.1 Transnational Organized Crime 

 

Organized crime bisa dimaknai sebagai suatu rangkaian aktivitas yang 

menghasilkan barang atau pelayanan ilegal dimana dilakukan oleh suatu entitas 

baik dalam sektor publik maupun swasta dan dengan tujuan ekonomis maupun 

politis. Aktivitas tersebut menyebabkan dampak pada sistem sosioekonomis 

dengan menyediakan barang dan jasa ilegal untuk suatu permintaan tersembunyi.33 

Dalam suatu transnational organized crime ditandai dengan adanya suatu entitas 

yang terlibat dalam aktivitas kejahatan terorganisir transnasional. Selain itu, 

organized crime dipahami sebagai aktivitas atau entitas yang memiliki dampak di 

level internasional, dimana kejahatan terorganisir dapat terpicu kapanpun kejahatan 

terorganisir memiliki efek transnasional.34 Karakteristik Transnational Organized 

Crime diantaranya yaitu, Pertama, di dalam Transnational Organized Crime ada 

                                                           
33 Ethan A. Nadelmann (1990), R. Thomas Naylor (1995), Monica Serrano (2002) dalam James 

Cockayne, Transnational Organized Crime: Multilateral Response to a Rising Threat, 

International Peace Academy, 2007, hlm 2, tersedia di 

https://www.files.ethz.ch/isn/126969/transnational_organized_crime_04_2007.pdf. Diakses pada 

15 Juni 2016 
34 Ibid 
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unsur elemen internasional di dalamnya, Kedua, mereka beroperasi secara 

terstruktur, Ketiga, aktivitasnya tentu beroperasi melewati batas negara, Keempat, 

implikasinya menciptakan jaringan kejahatan yang luas.35 

Dalam beberapa literatur, terorisme seringkali diklasifikasikan ke dalam 

Transnational Organized Crime atau kejahatan transnasional terorganisir. Namun 

sebenarnya keduanya memiliki perbedaan mendasar, kemunculan terorisme 

biasanya memiliki motif untuk mengubah bahkan merusak sistem yang sudah 

berjalan, sedangkan kejahatan transnasional memandang sistem yang ingin diubah 

tersebut sebagai sarana untuk meraup keuntungan baginya. Meski begitu dalam 

praktiknya keduanya memiliki kesamaan karakteristik.36 Di lain sisi, terorisme 

dengan keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda, Organized Crime 

Group biasanya melakukan aksi kejahatan demi mendapatkan profit sedangkan 

terorisme semata-mata melakukannya atas dasar ideologi.37 Persamaan dan 

perbedaan ini membuat keduanya saling berkolaborasi dalam pengoperasiannya, di 

satu sisi mereka membuat gerakan untuk berusaha mewujudkan cita-cita ideologi 

yang mereka inginkan, di sisi lain mereka juga berusaha meraup keuntungan dari 

aksi yang mereka lakukan untuk menjamin eksistensi gerakan terorisme yang 

dibuat.38 Sedangkan berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Heather S. Gregg, 

                                                           
35 Massari (2003) dalam Sasa Dordevic, Understanding Transnational Organized Crime as a 

Security Threat and Security Theories, Western Balkan Security Observer, No. 13 April-June 

2009, hlm 42, tersedia di 

http://www.bezbednost.org/upload/document/0912211712_western_balkans_sec.pdf. Diakses 

pada 16 Juni 2016 
36 Gyarmati (2001) dalam Jharna Chatterjee, Ph.D, The Changing Structure of Organized Crime 

Groups, Royal Canadian Mounted Police, 2005,hlm 23, tersedia di 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.499.1090&rep=rep1&type=pdf. Diakses 

pada 16 Juni 2016 
37 Shelley dan Picarrelli (2002) dalam Ibid 
38 Sanderson, 2004, UK Secretary of State (2003) dalam Ibid., hlm 22 
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pemahaman terorisme secara umum berarti suatu taktik untuk mencapai tujuan 

dengan menggunakan kekerasan sebagai cara memberi efek ketakutan kepada pihak 

yang menjadi sasaran gerakannya, tujuan tersebut berupa keinginan untuk merubah 

sistem politik, sosial, militer dan agama.39 Tujuan dari pemimpin kelompok 

terorisme sendiri ingin menyerang kelemahan dari lawannya. Cara yang diterapkan 

kelompok terorisme demi menyukseskan aksinya adalah dengan memperhitungkan 

ruang lingkup waktu dan lokasi, legitimasi dan dukungan.40 Hal tersebut yang 

merefleksikan kondisi unik suatu konflik. 

2.3.2 Political Model 

 

Berdasarkan pandangan Phil Williams dan Roy Godson seperti yang telah 

dipaparkan penulis sebelumnya, dalam memahami bagaimana kondisi dan operasi 

kejahatan terorganisir, terdapat lima model yang perlu dipahami. Pertama, political 

model, melihat bagaimana kecenderungan aksi kejahatan terorganisir dengan 

melihat kondisi kekuatan atau kelemahan suatu negara diantaranya berada di 

kepemimpinan pemerintah yang otoriter atau demokrasi, apakah berada di rezim 

yang kuat menjadi lemah, negara lemah yang memiliki karakter konflik etnik atau 

aktivitas teroris, atau negara demokratis yang memiliki legitimasi tinggi untuk 

melawan kejahatan.41 Kedua, economic model, terdiri dari market model yang fokus 

terhadap dinamika permintaan dan penawaran pasar ilegal dan enterprise model 

                                                           
39 Gregg, Heather S, Defining and Distinguishing Secular and Religious Terrorism, tersedia di 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/336/html. Diakses pada tanggal 17 

Juni 2015 
40 James D. Kiras, Irregular Warfare: Terrorism and Insurgency, hlm 189, tersedia di 

http://www.indianstrategicknowledgeonline.com/web/baylis3e_ch09.pdf. Diakses pada 17 Juni 

2016 
41 Phil Williams dan Roy Godson, Op.cit., hlm 315-316 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/336/html
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yang mengutamakan dimensi bisnis daripada kriminal, baik melalui perusahaan 

yang legal namun caranya atau barangnya ilegal dan sebaliknya, mencari 

kesempatan bisnis baru dan melihat strategi memaksimalkan profit.42 Ketiga, social 

model, melihat bagaimana keterikatan kultural antara keluarga dengan pola korupsi, 

jaringan etnik yang terhubung dengan komunitas imigran, jaringan sosial adalah 

bentuk organisasi yang canggih.43 Keempat, strategic atau risk management model, 

memahami bahwa kejahatan terorganisir bukan hanya mengutamakan bertahan 

hidup dan memaksimalkan profit tetapi juga meminimalisasikan resiko aturan 

hukum.44 Kelima, hybrid atau composite model yang terdiri atas transnational 

organized crime model yang memahami peningkatan organisasi kriminal 

transnasional dan transhipment model yang menjelaskan mengapa suatu negara 

dapat menjadi transit point organisasi penyelundupan obat-obatan terlarang.45 

Untuk kebutuhan analisis penelitian ini, penulis berasumsi model yang sesuai untuk 

menjelaskan kasus yang diangkat adalah political model.  

Berikut ini tabel identifikasi kondisi, pemicu dan hasil antisipasi bentuk 

kejahatan kriminal terorganisir yang identik dengan Political Model.46  

 

 

 

 

                                                           
42 Ibid., hlm 322 
43 Ibid., hlm 328 
44 Ibid., hlm 335-336 
45 Ibid., hlm 340 
46 Ibid., hlm 323 



18 
 

Tabel  1 Preposisi Political Model 

 
 

2.4 Definisi Konseptual 

2.4.1 Weak States 

Political model meliputi sekitar kondisi negara dan institusi politik. Dimensi 

kritis muncul seperti kuat atau lemahnya suatu negara, apakah pemerintahannya 

otoriter atau demokratis, dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan hukum 

institusional.47 Salah satu ahli Fransisco Thoumi menyatakan bahwa Kolombia 

menjadi pusat perusahaan perdagangan kokain karena kelemahan negara 

memberikan pelaku perdagangan obat-obatan terlarang Kolombia sebagai relasi 

                                                           
47 Roy Godson (1999) dan National Strategy Information Center (2000) dalam Ibid., hlm 315 
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penting yang menguntungkan dan kompetitif di Peru dan Bolivia.48 Kolombia 

memiliki sistem politik yang memiliki karakteristik tingginya level kekerasan. 

Rendahnya tingkat keefektivitasan dan legitimasi negara berarti organisasi 

perdagangan obat-obatan dapat beroperasi dengan tingkat pengampunan yang 

tinggi. Selama tahun 1990-an, kurangnya dukungan dana untuk kampanye 

pemilihan umum menyediakan jalan sempurna bagi perdagangan obat-obatan 

terlarang dan kelompok organisasi kriminal untuk menghasilkan akses terhadap elit 

politik dan untuk mengembangkan dan mengabadikan kekuasan atau hubungan 

simbiosis politik dan kriminal.  

Pandangan lain yang juga sependapat dengan hal tersebut dikemukakan oleh 

Diego Gambetta, bahwa mafia masuk untuk menyediakan perlindungan privat dan 

pelaksanaan hukum. Mereka muncul ketika negaranya sendiri tidak mampu 

menyediakan perlindungan tersebut, seperti mafia di Sicily yang datang untuk 

memonopoli bisnis dengan menyediakan perlindungan privat dan pelaksanaan 

hukum dengan mengisi kekosongan dan menawarkan pelayanan dimana di negara 

lain umumnya disediakan oleh negara yang bersangkutan. Organisasi kriminal 

tersusun dari sini, dan di periode setelah perang dunia kedua berkembanglah 

hubungan simbiosis dengan Partai Demokratis Kristen sebagai bagian dari bantuan 

mafia dalam memobilisasi pemungutan suara selama pemilihan umum 

berlangsung.49  

 

 

                                                           
48 Fransisco E. Thoumi (1995) dalam Ibid 
49 Ibid., hlm 316 
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2.4.2 Strong Regimes becoming Weak 

 Sementara negara lemah memiliki keterkaitan dengan peningkatan 

organisasi kriminal, terdapat pengakuan lebih terkini bahwa rezim otoriter dapat 

juga beraksi sebagai mesin bagi organisasi kriminal. Rezim tersebut secara umum 

memiliki karakteristik dominasi satu partai politik, kurangnya peraturan para elit 

yang melakukan kesalahan, dan minimnya check and balances diantara pejabat 

institusi dan masyarakat sipil, serta adanya hubungan patron-client. Kondisi 

korupsi dideskripsikan dengan satu analisis yakni ‘monopoli ditambah 

kebijaksanaan yang mengurangi akuntabilitas’ hampir selalu hadir dalam negara 

otoriter dan dieksploitasi oleh pejabat yang sering memperluas aktivitas korupsi 

mereka ke dalam jaringan organisasi kriminal.50 Dampaknya, jenis negara otoriter 

ini mendorong perkembangan organisasi kriminal. Tindak kriminal cenderung 

menyediakan pelayanan dalam penyusunan politik dibanding menjadi ancaman. 

Hal ini terjadi di Meksiko dan Uni Soviet yang mengalami situasi yang sama.51 

Kedua negara tersebut memiliki organisasi kriminal, namun mereka tidak ingin 

mengekspose jati diri, bidang operasi mereka disekitaran kekuasaan dan 

kewenangan negara dengan mekanisme kontrol sosial yang kuat. Terdapat 

hubungan kolusi antara kriminal dengan negara atau anggota partai tetapi mereka 

tetap berada di bawah kendali pejabat dibanding kriminal.52 

 Dengan transisi dari bentuk pemerintahan otoriter ke lebih demokratis di 

tahun 1990-an, bagaimanapun juga tidak hanya menjalankan pola perubahan 

                                                           
50 Robert Klitgaard (1998) dalam Ibid., hlm 316 
51 Stanley Pimentel dan Louise Shelley (1999) dalam Ibid 
52 Ibid 
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mendasar tetapi juga keseimbangan yang terkontrol dibinasakan. Pemicu naiknya 

organisasi kriminal adalah lemahnya struktur negara yang tidak dapat mengikuti 

proses transisi. Dalam kasus Rusia, runtuhnya negara Soviet dengan mekanisme 

kontrol sosial dan politik serta pergerakan menuju struktur dan prosedur demokratis 

merubah hubungan kekuasaan antara pejabat dan kriminal. Tanpa pelaksanaan 

aparatur yang kuat untuk memastikan kriminal tetap dalam batas negara, organisasi 

kriminal dapat memperluas jangkauan aktivitasnya dengan cara yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Perubahan itu terlihat dalam pola korupsi yang tidak lagi 

dimaksudkan untuk memperkaya diri tetapi untuk memastikan kriminalitas dapat 

beraksi dengan pengampunan yang kekal. Hasilnya tentu perluasan organisasi 

kriminal di Rusia dan negara baru merdeka lainnya.53  

 Prosesnya dipercepat dengan hiperinflasi, pengangguran dan keruntuhan 

umum di kondisi ekonomi dimana disebabkan oleh insentif dan tekanan untuk 

aktivitas kriminal yang dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan perbaikan di 

lingkungan ekonomi baru. Memang ciri-ciri khusus negara bekas Soviet adalah 

“transisi ganda” mereka, dari otoriter ke demokrasi dan dari kontrol ekonomi 

tersentralisasi ke pasar bebas. Dengan perubahan politik yang diikuti oleh reformasi 

ekonomi dan tidak adanya peraturan hukum untuk bisnis baru tentu memberikan 

kesempatan besar bagi kelompok kriminal untuk memperluas aktivitas mereka. 

Kebutuhan akan perlindungan, koleksi debit, dan perjanjian kontrak untuk bisnis 

menyediakan sebuah rangkaian kesempatan bagi kelompok kriminal Rusia. Dengan 

gagalnya negara menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat, kelompok 

                                                           
53 Ibid 
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kriminal bermain sebagai pemeran signifikan dalam perekonomian Rusia. Di saat 

yang sama, minimnya penjagaan dalam proses privatisasi menjamin anggota 

kriminal dan pejabat saling diuntungkan.54 

 Terdapat variasi dalam topik ini di Meksiko. Korupsi politik dan sistem 

penyuapan dan korupsi telah ada setidaknya sejak hukum spanyol. Kondisi ini 

berkelanjutan di abad 20. Kondisi politik dan sosial selama periode tersebut 

berdasarkan hubungan patron-klien dan hubungan antara pemerintah dengan 

kelompok kriminal. Pemimpin pemerintahan dan partai politik menggunakan 

kelompok kriminal untuk memperkaya diri dan menyediakan pendanaan untuk 

aparatur kontrol sosial.55 Pada gilirannya, mereka mengizinkan kelompok kriminal 

beroperasi dengan jaminan pengampunan yang tinggi. Kasus-kasus tersebut 

menjadi contoh lemahnya negara otoriter dengan implikasi yang jauh tercapai untuk 

tingkat kelompok kriminal. Meski beberapa negara dengan sistem demokratis 

plural yang kuat sekalipun mereka dapat mendorong atau memfasilitasi aktivitas 

kriminal. Di New York misalnya, dimana menjadi bagian dari negara dengan 

mekanisme yang kuat tetapi dengan sedikit akuntabilitas yang nyata, minim 

transparansi atau lemahnya peraturan hukum kemudian muncul sebagai 

karakteristik dan insentif terhadap kriminalitas seperti yang terlihat dalam sistem 

otoriter. Pada tahun 1990-an, bagaimanapun juga perubahan dalam akuntabilitas 

dan perkembangan mekanisme peraturan hukum yang lebih efektif di suatu negara 

seperti New York rupanya mengurangi keberadaan mafia.56 

                                                           
54 Ibid 
55 Ibid., hlm 317 
56 Robert Kelly (2000) dan James J. Jacobs (1999) dalam Ibid., hlm 318 
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2.4.3 Weak States Characterized by Ethnic Conflict or Terrorist Activity 

 Tempat yang aman untuk pertumbuhan kelompok kriminal juga ditemukan 

di negara yang terdampak dan dihancurkan. Rendahnya tingkat legitimasi beberapa 

negara dapat terbentuk baik dari gerakan pemisahan etnis maupun usaha 

menghasilkan pengendalian aparatur sosial dengan melarang klan yang bersaing 

masuk. Hasilnya adalah disintegrasi negara seperti di Yugoslavia, dimana terdapat 

peningkatan dalam aktivitas kriminal yang disebabkan beberapa alasan.57  

 Pertama, runtuhnya kekuasaan terpusat yang diikuti oleh jatuhnya sistem 

peradilan kriminal dan hilangnya batasan bertingkah laku. Perang kriminal dan 

kelompok kriminal terkadang memiliki pelaku yang sama. Kedua, Persaingan klan 

atau separatis sering mengarah ke tindakan kriminal untuk membiayai usaha politik. 

Misalnya Tentara Pembebasan Kosovo yang dilaporkan menggunakan keuntungan 

melalui keterlibatan Albania Kosovo dalam perdagangan heroin di beberapa negara 

di Eropa Barat.58 Ketiga, Kondisi keruntuhan negara juga menyediakan lahan yang 

subur bagi pengusaha kriminal dan suplai barang legal yang permintaannya tinggi 

tetapi penawarannya rendah. Mereka yang dapat mensuplai barang-barang yang 

tidak tersedia akan mendapat penghargaan. Ironisnya, kesempatan untuk 

keuntungan kriminal di wilayah konflik etnis meningkat signifikan dengan 

memaksa embargo internasional yang menciptakan pasar ilegal seperti yang terjadi 

di Balkan. Keempat, berhentinya konflik juga dapat memicu meningkatnya 

kelompok kriminal dimana ketika mantan pejuang menggunakan keahlian mereka 

dalam kekerasan aktivitas kriminal. Usainya perang di Bosnia misalnya diikuti 

                                                           
57 Ibid 
58 Buckovic (1998) dalam Ibid., hlm 319 
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dengan penyebaran kelompok kriminal dari Balkan ke Eropa Tengah dan Barat. 

Kelompok kriminal dari Balkan tidak hanya menjadi aktif di Austria dan sekitarnya 

tetapi juga sangat bengis.59  

 Tidak ada yang mengakui bahwa semua konflik domestik, apakah 

berdasarkan kebencian etnis, perbedaan ideologi, atau ketidaktoleransian antar 

agama memiliki keuntungan bagi kelompok kriminal. Ada kasus dimana hal 

tersebut tidak terjadi. Meski demikian, harus jelas fakta bahwa di era ketika konflik 

identitas dan kekuasaan politik menjadi ada dimana-mana dan dibiayai dari negara 

lain menjadi jauh lebih lemah dibanding selama Perang Dingin merupakan salah 

satu dari alat paling penting untuk membiayai upaya politik dan militer melalui 

aktivitas kriminal, perkembangan yang diberi istilah “pejuang menjadi penjahat”.60 

 Dinamika yang sama terjadi di negara-negara dimana permintaan tidak 

memuaskan bagi pemerintahan sendiri diantara populasi minoritas secara signifikan 

telah membangkitkan kampanye teroris. Dalam beberapa kelompok teroris yang 

terlibat dalam aktivitas kriminal untuk mendanai kegiatan politik mereka. Basque 

ETA misalnya memiliki organisasi bawahan bernama KAS yang memiliki 

komitmen terhadap kriminal untuk menghasilkan profit, dengan mengumpulkan 

pajak revolusioner dan menguasai Jarrai, sebuah kelompok pemuda yang terlibat 

dalam kekerasan di jalan dan menjadi sumber perekrutan.61 Satu kemungkinan di 

masa depan yang sifatnya spekulatif adalah beberapa kelompok teroris akan 

bertransformasi menjadi kelompok kriminal yang berfokus dalam aktivitas illegal 

                                                           
59 Ibid 
60 Charles Hanley (1994) dan R. Thomas Naylor (1993) dalam Ibid., hlm 319 
61 Soledad Alameda (1992) dalam Ibid., hlm 320 
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profit. Misalnya, ketika penyelesaian politik membuang rasionalitas politik untuk 

melanjutkan kekerasan atau ketika beberapa anggota kelompok teroris tergantung 

pada gaya hidup mewah dan tertarik dengan profit, mereka akan tergoda untuk 

melanjutkan upaya illegal profit yang cenderung berdasar alasan mencari 

keuntungan daripada politis.62  

2.4.4 Democratic States with High Legitimacy as Crime Resistant States 

 

 Demokrasi yang berjalan baik dengan tingginya tingkat legitimasi politik, 

kuat dan dalamnya legalitas budaya, peraturan hukum, struktur untuk akuntabilitas, 

dan tingginya tingkat transparansi menghalangi munculnya kelompok kriminal. 

Jika karakteristik tersebut ada, ini akan menjadi lebih sulit bagi kelompok kriminal 

untuk mengembangkan hubungan simbiosis dengan pejabat politik dan 

administratif serta masuk dalam kehidupan politik suatu negara.63  

2.5 Operasionalisasi Konsep 

 

Berikut ini adalah tabel operasionalisasi Political Model ke dalam beberapa 

variabelnya pada kasus perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab 

di Afrika Timur. 

 

 

 

 

                                                           
62 Ibid 
63 Ibid., Hlm 321 
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Tabel  2 Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator 

Political 

Model 

 

(Phil 

Williams, Roy 

Godson) 

Weak States Rendahnya tingkat 

keefektivitasan dan legitimasi 

negara  

Rendahnya tingkat kepatuhan 

terhadap peraturan 

hukum/jaminan pengampunan 

tindak kriminal yang tinggi 

Strong Regimes becoming 

Weak 

Pemerintahan otoriter, 

kepemimpinan tersentralisasi, 

didominasi satu partai politik 

Minimnya check and balances 

diantara pejabat institusi dan 

masyarakat sipil  

Hubungan patron-client 

Praktik Korupsi dan Kolusi serta 

Perubahan pola korupsi 

Transisi politik (otoriter ke 

demokratis) dan transisi ekonomi 

(terdesentralisasi ke pasar bebas) 

Weak States Characterized by 

Ethnic Conflict or Terrorist 

Activity 

Persaingan antar etnis, kebencian 

etnis, rendahnya toleransi antar 

agama 

Perbedaan ideologi 

Tempat perlindungan yang aman 

aktivitas kelompok 

ektremis/separatis/teroris 

Democratic States with High 

Legitimacy as Crime Resistant 

States 

Tingginya tingkat legitimasi 

politik, kuat dan dalamnya 

legalitas budaya, peraturan 

hukum, struktur akuntabilitas dan 

tingkat transparansi 
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2.6 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meluasnya aktivitas terorisme 

kelompok militan Al-Shabaab di 

Afrika Timur pada tahun 2010 - 2014 

Apa yang melatarbelakangi kelompok 

militan Al-Shabaab memperluas 

aktivitas terorisme di Afrika Timur 

pada tahun 2010 – 2014? 

Political Model 

Weak states 

characterized 

by ethnic 

conflict or 

terrorist 

activity 

Strong regimes 

becoming 

weak 

Weak States 

Perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab di Afrika Timur 

pada tahun 2010 – 2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

rendahnya tingkat keefektivitasan dan legitimasi negara, rendahnya tingkat 

kepatuhan terhadap peraturan hukum, jaminan pengampunan tindak kriminal 

yang tinggi, pemerintahan otoriter, kepemimpinan tersentralisasi, didominasi 

satu partai politik, minimnya check and balances, hubungan patron-client, 

praktik korupsi dan kolusi serta perubahan pola korupsi, transisi politik dan 

ekonomi, persaingan antar etnis, perbedaan ideologi, tempat perlindungan yang 

aman aktivitas kelompok ektremis/separatis/teroris, negara demokratis dengan 

legitimasi yang tinggi 

Tabel  3 Alur Pemikiran 

Democratic 

states with 

high 

legitimacy as 

crime resistant 

states 
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2.7 Hipotesis 

Dari alur pemikiran di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sementara 

bahwa perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab di Afrika Timur 

pada tahun 2010 hingga 2014 dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 

Pertama, kondisi weak states yang terdiri atas rendahnya tingkat 

keefektivitasan dan legitimasi negara, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap 

peraturan hukum, jaminan pengampunan tindak kriminal yang tinggi. 

Kedua, kondisi Strong regimes becoming weak yaitu pemerintahan otoriter, 

kepemimpinan tersentralisasi, didominasi satu partai politik, minimnya check and 

balances, hubungan patron-client, praktik korupsi dan kolusi serta perubahan pola 

korupsi, transisi politik dan ekonomi. 

Ketiga, kondisi Weak states characterized by ethnic conflict or terrorist 

activity, diantaranya yaitu persaingan antar etnis, perbedaan ideologi, tempat 

perlindungan yang aman aktivitas kelompok ektremis/separatis/teroris. 

Keempat, kondisi Democratic states with high legitimacy as crime resistant 

states yakni negara demokratis dengan legitimasi, akuntabilitas dan transparansi 

yang tinggi. 

Sehingga bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa keempat faktor tersebut 

telah melatarbelakangi Al-Shabaab memperluas wilayah operasional aktivitas 

terorisme mereka dari yang awalnya hanya kelompok teroris berbasis nasional 

menjadi kelompok teroris transnasional. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, urgensi penulis 

adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Al-Shabaab 

mampu memperluas aktivitas terorisme di Afrika Timur pada tahun 2010 – 2014 

dan mempengaruhi upaya kelompok teroris nasional bertransformasi menjadi 

transnasional. Untuk itu, jenis penelitian yang sesuai adalah eksplanatif. Melalui 

penelitian eksplanatif, penulis tidak hanya menjawab pertanyaan “apa”, namun juga 

mengapa suatu fenomena tersebut terjadi. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Berkaitan dengan kasus yang penulis amati, terdapat dua batasan ruang 

lingkup yakni waktu dan materi. Penelitian ini akan membahas kasus dalam periode 

tahun 2010 hingga 2014, dimana pada periode tersebut Al-Shabaab sebagai aktor 

yang akan diamati mulai mengawali aktivitas terorisme di luar wilayah basisnya 

sendiri Somalia ke negara-negara tetangganya yang terlibat dalam misi 

counterterrorism dengan AMISOM. Khususnya pada tahun 2010, menjadi suatu 

momentum besar yang menandai transformasi kelompok terorisme Al-Shabaab 

melakukan serangan di luar wilayah basis negara. Sedangkan tahun 2014, 

merupakan tahun penting dalam momentum perubahan pemimpin Al-Shabaab yang 
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sekaligus merupakan tahun serangan terparah sejak memperluas wilayah aktivitas 

terorisme. 

Sedangkan batasan materi dalam penelitian ini, penulis hanya akan 

membahas seputar apa saja faktor yang melatarbelakangi Al-Shabaab memperluas 

aktivitas terorismenya. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam upaya memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui kegiatan studi kepustakaan 

yang berarti pencarian data berasal baik dari buku, jurnal, laman web dan laporan 

yang dipublikasikan. Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian 

mengklarifikasikan data sesuai dengan pengkategorian yang telah dibuat untuk 

menyesuaikan data yang dibutuhkan oleh penulis.   

3.4 Teknik Analisis Data 

  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

data kualitatif dan deduktif. Data yang penulis sajikan akan dipaparkan dalam 

bentuk narasi berdasarkan observasi data sekunder. Penelitian akan berangkat dari 

model sebagai basis analisis untuk nantinya dibuktikan dengan pencarian fakta 

yang mempengaruhi proses pembentukan hipotesis. Meskipun penulis menemukan 

data atau grafik dalam bentuk angka, penulis akan menjabarkannya dengan bentuk 

kata-kata atau narasi untuk mendapatkan pemahaman yang dalam dari penarikan 

kesimpulan umum kemudian diuraikan menjadi contoh-contoh atau fakta kongkrit.  

 



31 
 

 

3.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam 6 bab yang 

akan menjelaskan mulai dari ketertarikan penulis melakukan penelitian hingga 

langkah yang ditempuh Al-Shabaab dalam memperluas aktivitas terorismenya pada 

tahun 2010 – 2014, Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian yang 

digunakan, sesuai dengan standar sistematika penulisan Skripsi, Prodi Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya : 

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab I ini, didalamnya terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II : Kerangka Pemikiran. Dalam bab II ini susunannya terdiri dari studi 

terdahulu, kerangka konseptual, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, alur 

pemikiran dan hipotesis. Secara umum, dalam bab ini membahas political model 

yang sesuai dengan kasus penelitian ini. Sedangkan hipotesis yang penulis 

cantumkan, bisa dikatakan sebagai sarana jawaban atau kesimpulan sementara yang 

nantinya akan dibuktikan kebenarannya dalam bab pembahasan. 

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini akan berisikan tentang jenis penelitian, 

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

sistematika penulisan. Ini kemudian akan membantu penulis untuk dapat fokus 

menjawab rumusan masalah kemudian menganalisis dengan konsep yang dipakai 

sampai kepada bahasan apa saja yang diperlukan penulis untuk membahas 

penelitian ini. 
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Bab IV : Gambaran Umum. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan 

gambaran umum topik penelitian, diantaranya sejarah, ideologi, sumber 

pendapatan, perekrutan dan struktur organisasi Al-Shabaab sebagai suatu gerakan 

terorisme. 

Bab V : Pembahasan. Penulis secara mendalam menganalisis faktor yang 

melatarbelakangi transformasi Al-Shabaab dan perluasan aktivitas terorisme dari 

tahun 2010 hingga 2014 baik di Somalia maupun negara-negara lain di Afrika 

Timur. 

Bab VI : Penutup. Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan 

rekomendasi penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 Kondisi Afrika secara umum yang beberapa diantaranya identik dengan 

failed state menjadi salah satu peluang aktivitas terorisme mudah masuk dan 

mengancam stabilitas keamanan nasional maupun kawasan. Kelompok terorisme 

lebih leluasa menjalankan operasinya di negara lemah karena minimnya 

keseimbangan aparatur pemerintah dan keamanan. Seperti yang disampaikan oleh 

Tatah Mentan dalam bukunya berjudul Dilemmas of Weak States: Africa and 

Transnational Terrorism in the Twenty-First Century bahwa Afrika memiliki 

negara-negara lemah yang membuat kawasan tersebut mudah dimasuki teror 

internasional.64 Selain harus mengkhawatirkan ancaman teror yang kian meluas, 

pemimpin Afrika sejatinya harus lebih memperhatikan bagaimana memimpin dan 

mengatur masyarakat di bawah pemerintahan mereka.65 

Di samping itu, gerakan radikal muslim di Afrika memiliki sejarah yang 

cukup panjang. Mereka berusaha menyebarkan ideologi yang diyakini untuk 

membentuk pola sejarah yang baru di tengah banyak bermunculan upaya 

                                                           
64 Robert I. Rotberg, Reviews Dilemmas of Weak States: Africa and Transnational Terrorism in 

the Twenty-First Century by Tatah Mentan, Cambridge University Press, The Journal of modern 

African Studies Vol. 44 No. 3 (Sep 2006), hlm 487, tersedia di 

https://www.cambridge.org/core/journals/africa/article/mentantatah-dilemmas-of-weak-states-

africa-and-transnational-terrorism-in-the-twenty-first-century-aldershot-ashgate-hb-4750-0-7546-

4200-3-2004-396-pp/230A4F6C2A6E40C5A42E7DEF0DBF5BAC. Diakses pada 1 November 

2016 
65 Ibid 
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pembebasan dari rezim otoriter.66 Selain itu, alasan atau pemicu lain yang 

memungkinkan adalah di satu sisi wilayah Afrika memang dihuni oleh banyak 

pemeluk islam, di sisi lain terdapat adanya korelasi antara radikalisme dan 

kemiskinan, meski kedua hal tersebut masih diperdebatkan.67 Keberadaan 

kelompok militan di Afrika secara umum berawal dari eksistensi ideologi Islamism 

atau Political Islamism. Political Islamism sendiri telah bertolak belakang dengan 

keyakinan yang selama ini dianut oleh sebagian besar pemeluk islam di Afrika yaitu 

aliran Sufi. Ajaran Sufi dianggap paling sesuai dengan karakteristik budaya Afrika 

yang menghargai kekayaan adat rakyat sebelum islam masuk.68 Kedatangan Polical 

Islamism ini kemudian yang membuat perubahan atmosfer dalam ajaran-ajaran 

islam yang diyakini rakyat Afrika, seperti yang dikemukakan oleh Zeynep dan 

Ahmed Kuru:69 

“Political Islamism aims to create an “Islamic state” ruled 

according to the Shari’a. Although political islamist movements can be 

characterized as part of the Islamic religious resurgence these movements 

are primarily political. Political islamists regard the foundation of the 

Islamic state as the sine qua non for the attainment of a complete Muslim 

life. The key ideological components of the political islamists programme 

are: taking the Qur’an as the source of political, legal and social systems; 

and claiming to return to the example of the Prophet Muhammed.” 

Kemunculan Political Islam seperti kita ketahui merupakan respon terhadap 

kekuatan negara barat. Evolusi kelompok radikal adalah reaksi dari hegemoni barat 

                                                           
66 Charles R. Stith, Radical Islam in East Africa, Sage Publication, The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 632, Perspectives on Africa and the World 

(November 2010), hlm 56-57, tersedia di http://www.jstor.org/stable/27895948, diakses pada 3 

November 2016 
67 Ibid., hlm 57 
68 Hussein Solomon, Terrorism and Counter-Terrorism in Africa: Fighting Insurgency from Al 

Shabaab, Ansar Dine and Boko Haram, Palgrave Macmillan UK, 2015, hlm 21, tersedia di 

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=6493BE8277BE1B02CDBDAE3E4B43731C. Diakses 

pada 1 November 2016 
69 Zeynep Kuru dan Ahmet Kuru (2008) dalam Ibid., hlm 22 
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yang kian nyata.70 Amerika sendiri memiliki kepentingan nasional yang 

menjadikan Afrika mitra menarik untuk menyebarkan paham demokrasi dan pasar 

bebas yang mereka ciptakan. Sementara Osama bin Laden dan pengikutnya yang 

menyebar ke seluruh penjuru Afrika tidak akan tinggal diam dengan hal tersebut.  

Afrika Timur menjadi kawasan pertama di Afrika yang disorot akan 

menjadi wilayah potensial tumbuhnya benih-benih kelompok radikal. Tolak ukur 

dimulainya operasi kelompok militan di Afrika adalah insiden serangan Al-Qaeda 

pada 7 Agustus 1998, dimana terjadi pemboman Kedutaan Besar AS di Darussalam, 

Tanzania dan Kenya yang menewaskan 224 jiwa dan 5.000 orang lainnya terluka.71 

Serangan selanjutnya terjadi pada tahun 2002, Al-Qaeda menewaskan 15 orang 

dengan menargetkan masyarakat Israel yang sedang berada di Hotel milik 

penduduk Israel berlokasi di dekat Mombasa, dan juga menargetkan masyarakat 

Israel yang baru saja tiba di Bandara Mombasa.72 Sejak kedua kejadian tersebut, 

AS yang saat itu dipimpin oleh Presiden Bush mulai menyadari kemunculan operasi 

teror di Afrika, bahkan menjadikan wilayah Tanduk Afrika dan Afrika Timur 

sebagai garis terdepan dalam perang global melawan terorisme, Bush juga berniat 

untuk membongkar infrastruktur Al-Qaeda disana. Namun sayangnya AS 

melakukan penanganan yang berbeda dengan operasi teror yang terjadi di Timur 

Tengah, seperti upaya melawan gerakan ekstremis grassroots yang ternyata tidak 

diupayakan di Afrika Timur. Perbedaan strategi ini sangat berpengaruh terhadap 

                                                           
70 Nelson (2007) dalam Charles R. Stith, Loc.cit., hlm 59 
71 Princeton N. Lyman dan J. Stephen Morrison, The Terrorist threat in Africa, Council on 

Foreign Relations, Foreign Affairs, Vol. 83, No. 1 (Jan-Feb 2004), hlm 75, tersedia di 

http://www.jstor.org/stable/20033830.Diakses pada 1 November 2016 
72 Ibid 

http://www.jstor.org/stable/20033830
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kemunculan kelompok-kelompok militan grassroots lain dan ancaman terorisme di 

tempat lain di kawasan Afrika yang tidak disadari oleh AS.73 Sebagaimana 

munculnya kelompok militan asal Somalia yang mempengaruhi stabilitas Afrika 

Timur. 

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai 

kelompok militan Al-Shabaab di Afrika Timur pada tahun 2010 – 2014. 

Pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada sejarah, ideologi, taktik 

penyerangan, dan perekrutan kelompok militan Al-Shabaab yang mendukung 

perluasan aktivitas terorisme. Selain itu akan dipaparkan mengenai pendanaan dan 

struktur organisasi Al-Shabaab di kawasan Afrika Timur. 

4.1 Sejarah 

 

Gambar 1 Logo Al-Shabaab 

Kemunculan kelompok militan di Somalia bukanlah hal yang baru, 

beberapa diantaranya sempat mewarnai perjalanan politik negara ini, namun 

                                                           
73 Ibid., hlm 76 
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kehadiran organisasi berbasis agama di Somalia telah mempengaruhi dan merubah 

nuansa perpolitikan, perekonomian dan sosial di Afrika Timur.  

Organisasi pertama yaitu Islamic Union (IU) yang mengemuka di tahun 

1991 dengan tujuan menggulingkan Presiden Somalia Siad Barre. IU dibentuk pada 

pertemuan tahun 1984 di Burao, Somalia Utara.74  IU merupakan penggabungan 

dua organisasi lain Al-Jamma Al-Islamiya (Asosiasi Islam) berbasis agama di 

Selatan yang dipimpin oleh Sheikh Mohammed Eissa, dan Wahdat Al-Shabab Al-

Islam (Persatuan Pemuda Islam) yang dipimpin oleh Sheikh Ali Warsame. Al-

Jamma Al-Islamiya dibentuk sekitar tahun 1967 sebagai reaksi penolakan budaya 

barat, sedangkan Wahdat Al-Shabab Al-Islam dibentuk tahun 1960, dengan 

karakteristik yang sama atas penolakan budaya barat namun anggota mereka 

didominasi oleh pemuda muslim.75 IU sejatinya terdiri dari pemuda berpendidikan 

yang belajar atau bekerja di Timur Tengah.76 Mereka menerima pendanaan dan 

dukungan signifikan dari pengaruh gerakan Salafi Wahhabi dan Organisasi Saudi 

berbasis amal. Anggotanya menyimpulkan bahwa Politik Islam adalah satu-satunya 

jalan untuk memulihkan negara mereka dari pemerintahan yang korup. Kelompok 

ini memiliki dua tujuan. Pertama, mereka berusaha menggulingkan rezim Siad 

Barre dan menggantikannya dengan Negara Islam. Kedua, mereka ingin 

menyatukan wilayah Timur Laut Kenya, Ogaden di Ethiopia dan Djibouti ke dalam 

                                                           
74 Jonathan Masters dan Mohammed Aly Sergie, Al-Shabab, Council of Foreign Relations, tersedia 

di http://www.cfr.org/somalia/al-shabab/p18650, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 
75 Sunguta West, Somalia’s ICU and its Roots in Al-Ittihad Al-Islami, Terrorism Monitor Volume 

4 Issue 15, tersedia di https://jamestown.org/program/somalias-icu-and-its-roots-in-al-ittihad-al-

islami/. Diakses pada 10 Januari 2017 
76 Ken Menkhaus (2004) dalam Daveed Gartenstein-Ross, Op.cit 
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wilayah Somalia demi tujuan Greater Somalia.77 Di sisi lain, IU juga menyediakan 

pelayanan sosial, politik dan pendidikan untuk menarik dukungan dari masyarakat. 

Dari sini Departemen Luar Negeri AS menetapkan kelompok IU merupakan 

organisasi teroris tepat usai insiden serangan 9/11. Mendekati saat jatuhnya Siad 

Barre dari kekuasaannya, Warsame disebut-sebut orang yang merekrut Sheikh 

Hassan Dahir Aweys yang kemudian berperan sebagai pemimpin tentara militer IU.  

IU mengontrol satu wilayah dalam kurun waktu tertentu yaitu di Kota Luuq, 

dekat perbatasan Ethiopia dan Kenya. IU mengimplementasikan hukum syariah 

yang ketat termasuk memberi hukuman amputasi. Meskipun begitu, pola keadilan 

keras yang diterapkan di Luuq membuat wilayah ini lebih aman dari kriminalitas 

dibanding wilayah lain.78 Posisi Kota Luuq yang strategis dengan wilayah Ethiopia 

memudahkan IU fokus dalam penguasaan Ogaden. Dari tahun 1996 hingga 1997, 

Ethiopia mengalami rentetan aksi percobaan pembunuhan dan serangan bom yang 

dilakukan oleh IU di Addis Ababa. Hasilnya, Ethiopia melakukan perlawanan 

intervensi di Luuq dan menghancurkan wilayah perlindungan IU. Seiring dengan 

kekalahan IU di Luuq, kelompok ini mulai mengalami kemunduran.79 Di tahun 

2003, IU mulai mengalami keretakan internal, dimana muncul perbedaan 

pandangan antara kalangan tua yang lebih moderat menginginkan adanya front 

politik baru, sedangkan kalangan muda bercita-cita tentang Greater Somalia di 

bawah peraturan fundamental islam. Perbedaan ini membuat kalangan muda 

                                                           
77 Gregory Alonso Pirio dan Hrach Gregorian (2006) dalam Ibid 
78 Ameen Jan (2000) dalam Ibid 
79 Ken Menkhaus (2004) dalam Ibid 
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memutuskan untuk mengundurkan diri dan bergabung sebagai sayap militer Islamic 

Courts Union (ICU) di tahun 2004, yang dinamai Al-Shabaab.80 

Organisasi kedua yaitu, Islamic Courts Union (ICU) berupa bentukan 

pengadilan pertama berdasar hukum syariah, yang dibuat seiring dengan semakin 

hilangnya kontrol wilayah IU di Somalia.81 ICU dibentuk pada tanggal 1 Juni 2004, 

terdiri dari koalisi sebelas pengadilan syariah di Somalia yang dipimpin oleh Sharif 

Sheikh Ahmed. Kemunculan dan kejatuhan ICU memainkan peran besar dalam 

membentuk panggung politik di Somalia. ICU hadir menciptakan pemerintahan 

saingan TFG karena kemampuan mereka dalam memimpin negara Somalia, dengan 

komitmen untuk Islam yang menjadi sumber harapan dan kekuatan setelah puluhan 

tahun berada dalam kondisi domestik yang identik dengan perang sipil antar klan. 

Pendekatan sistem peradilan ICU juga dianggap sesuai dengan sistem tradisional 

yang dijalankan oleh sesepuh dan tokoh agama setempat, sekaligus diharapkan 

menjadi penggerak potensi stabilitas perdagangan.82  

ICU dan IU adalah entitas yang berbeda, namun mewariskan beberapa 

karakteristik dalam tubuh yang baru. Secara ideologis, ICU dan IU berbagi banyak 

kesamaan. Sementara ICU ingin negara Islam di Somalia dalam jangka pendek 

diatur oleh hukum syariah, mirip dengan tujuan lama IU yang ingin menciptakan 

negara Islam dari Somalia dan sebagian Ethiopia. ICU menopang sayap amal dan 

memiliki tentara seperti IU dulu. Sosok yang paling menonjol di ICU adalah Sheikh 

hassan Dahir Aweys yang merupakan mantan pemimpin IU, dia dianggap 

                                                           
80 Jonathan Masters dan Mohammed Aly Sergie, Op.cit 
81 Ibid 
82 Marcin Buzanski, Op.cit., hlm 87 
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berpengaruh di balik kampanye militer dalam pengadilan di Mogadishu.83 

Sebelumnya dengan kekalahan IU oleh pasukan Ethiopia, Aweys mundur ke 

wilayah rumahnya di Provinsi Galguduud dan kemudian ke Mogadishu untuk 

memulai pendidikan diri dan refleksi spiritual yang diduga akhirnya menuntunnya 

ke dalam ideologi Salafi sejak banyak belajar dari pandangan sekolah Wahhabi 

Arab Saudi. Sosok lain yang mempertahankan ideologi ini dalam ICU dengan 

Aweys adalah Sheikh Hassan Al-Turki dan seorang pejuang muda Sheikh Aden 

Hashi Ayro yang mengepalai Liga Pemuda. 

Semenjak Aweys mengepalai ICU, mulai diterapkan hukum syariah dengan 

menangkap masyarakat menonton bioskop, melarang pertunjukkan musik di acara 

pernikahan, membunuh beberapa orang yang menonton pertandingan bola, dan 

menangkap instruktur karate dan siswa perempuannya karena pelajaran mereka 

menggabungkan siswa laki-laki dan perempuan.84 ICU juga turut melarang warga 

mengunyah Qat di beberapa daerah seperti wilayah Gedo, termasuk mengurangi 

figur pemimpin Islam tradisional dan membangun masjid khusus yang berfungsi 

sebagai pusat komunal. Masyarakat Somalia mendukung ICU karena mereka 

membawa perdamaian dan stabilitas, bahkan menganggap mereka lebih baik dari 

panglima perang. Menurut para ahli, para mantan pemimpin IU mengorientasikan 

ICU dengan jalan Islamis, mengontrol mereka dan memberi arah ideologis dan 

membawa mobilisasi militer. ICU seperti halnya IU memiliki sayap sosial bernama 

                                                           
83 Sunguta West, Op.cit 
84 Sunguta West, BBC News (2006), J. Peter Pham (2006) dalam Daveed Gartenstein-Ross, Op.cit 
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Al-Islah yang cenderung reformis, dengan menyediakan klinik, sekolah, 

infrastruktur jalan dan dukungan pada anak-anak.85 

Di akhir bulan Oktober 2006, ICU berhasil mengontrol hampir semua 

wilayah strategis Somalia, mereka mampu memperluas kekuasaan dari selatan ke 

utara, bahkan berhasil menguasai wilayah TFG di Baidoa. Somalia memiliki 16 

kamp pelatihan operasional teroris. Ketika ICU memimpin, terdapat ratusan teroris 

dari Afghanistan, Chechnya, Iraq, Pakistan dan Semenanjung Arab datang ke kamp 

tersebut.86 Seiring dengan dikuasainya wilayah Baidoa oleh Al-Shabaab, 

menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi negara tetangga Somalia yaitu Ethiopia 

dengan mayoritas pemeluk Kristen yang terancam atas kekerasan jihad dan aksi 

penyerangan. Ethiopia meresponnya dengan serangan besar yang tidak terduga. 

ICU tidak mampu menyamai kekuatan serangan udara Ethiopia dan AS pada 

Desember 2006 yang mengirim alat perang dan personil termasuk senjata 

helikopter dan pasukan kekuatan elit.87 Hal ini memicu kemarahan Al-Shabaab, 

sehingga membuatnya melawan balik pasukan Ethiopia dan menguasai wilayah 

Somalia Tengah dan Selatan.88 Invasi pasukan Ethiopia menjadi awal permulaan 

tantangan militer bagi Al-Shabaab. Bahkan banyak para ahli yang berpendapat 

bahwa invasi Ethiopia inilah yang memicu eksistensi Al-Shabaab. Sebagaimana 

disampaikan Rob Wise seorang ahli Center for Strategic and International Studies, 

bahwa invasi Ethiopia bertanggung jawab atas transformasi kelompok ini dari yang 

                                                           
85 Ibid 
86 Partners International Foundation (2002) dalam Daveed Gartenstein-Ross, Op.cit 
87 The New York Times (2007) dalam Ibid  
88 CNN, What is Al-Shabaab, and What Does it Want?, tersedia di 

http://edition.cnn.com/2015/07/23/world/africa/what-is-al-shabaab/. Diakses pada 30 September 

2016 
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awalnya kecil, relatif tidak penting dalam pergerakan moderat islam menjadi 

kelompok radikal bersenjata yang paling kuat di negaranya.89 

 

Gambar 2 Ranking Negara Terdampak Terorisme 

Sumber: Global Terrorism Index 2015 

 

Gambar 3 Afrika Timur Didominasi Dampak Terorisme Cukup Tinggi 

Sumber: Global Terrorism Index 2015 

                                                           
89 Rob Wise, Al Shabaab, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Case Study 

Number 2 Juli 2011, hlm 4, tersedia di https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/legacy_files/files/publication/110715_Wise_AlShabaab_AQAM%20Futures%20Case%20S

tudy_WEB.pdf.  Diakses pada 10 November 2016 
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Pada 1 Februari 2007, PBB menyetujui dibentuknya pasukan perdamaian 

regional yang diberi nama African Union Mission in Somalia (AMISOM) untuk 

mendukung TFG melawan Al-Shabaab. Di sisi lain, sementara perlawanan secara 

aktif dilancarkan oleh Al-Shabaab, anggota ICU membentuk transformasi mereka 

yang kemudian dinamai Alliance for the Re-Liberation of Somalia (ARS) pada 

September 2007.90 Pembentukan ARS sendiri sebagai respon atas dilaksanakannya 

Konferensi Rekonsiliasi Nasional TFG di Mogadishu dan dengan tujuan utama 

melawan pasukan Ethiopia dan TFG.91 Sebelum kehilangan kekuasaan pasca 

serangan pasukan Ethiopia, ICU terbagi menjadi dua faksi dimana Skeikh Sharif 

memimpin faksi moderat dan Sheikh Aweys memimpin faksi garis keras. Hal ini 

akhirnya berdampak pada atmosfer internal ARS yang terpecah menjadi dua kubu, 

yaitu kubu yang menginginkan adanya penyelesaian damai dengan TFG sedangkan 

kubu lain tetap bersikukuh melanjutkan perlawanan hingga berhasil mendirikan 

Negara Islam di Somalia.92 Hingga pada 1 Februari 2008, Departemen Luar Negeri 

AS menetapkan Al-Shabaab sebagai Organisasi Teroris Luar Negeri. Setahun 

berikutnya, tepatnya 13 Januari 2009 pasukan Ethiopia akhirnya ditarik dari 

Somalia dan digantikan oleh pasukan AMISOM yang berasal dari Uganda dan 

Burundi. Pada 1 Oktober 2011, Kenya menyusul bergabung dalam pasukan Operasi 

Linda Nchi. Setahun berikutnya, kapabilitas Al-Shabaab diyakini semakin kuat 

                                                           
90 Apuuli Phillip Kasaija, The UN-led Djibouti Peace Process for Somalia 2008-2009: Results and 

Problems, Routledge, hlm 21, tersedia di 

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=5D71589BD2940F44D2E366F880024EF1. Diakses 

pada 28 Oktober 2016 
91 ICG (2008) dalam Ibid 
92 Ibid 
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sejak berafiliasi dengan Al-Qaeda pada 1 Februari 2012 seperti pernyataan yang 

disampaikan secara resmi oleh pemimpinnya, Ayman Al-Zawahiri.93 

Negara yang paling banyak mengirim kontingennya dalam satuan pasukan 

AMISOM terhitung hingga akhir 2014 adalah Uganda sejumlah 6.220 personil, 

diikuti Burundi 5.338 personil, Ethiopia 4.395 personil, Kenya 3.664 personil, 

Djibouti 1000 personil dan Sierra Leone 800 personil.94 Selain itu, pada 16 Agustus 

2014 dibentuk misi pasukan gabungan yang diberi nama Operasi Indian Ocean 

terdiri dari tentara Somalia, Uni Afrika dan AS.95 Setelah perlawanan dengan 

pasukan Ethiopia usai, Al-Shabaab memandang AMISOM adalah musuh utama 

disamping Pemerintah Federal Somalia sejak diketahui mereka dipengaruhi oleh 

negara-negara Barat.96 Atas kedatangan pasukan AMISOM yang kian mendesak 

Al-Shabaab, mereka justru melakukan serangan di luar wilayah Somalia yang 

tentunya ditujukan kepada negara penyumbang pasukan sebagai bentuk peringatan 

untuk tidak menghalangi aksi yang mereka lakukan. Insiden serangan transnasional 

Al-Shabaab pertama kali terjadi di Kampala, Uganda pada Juni 2010 bertepatan 

saat dilangsungkan pertandingan sepakbola piala dunia. Al-Shabaab kemudian 

melanjutkan ancaman serangan mereka ke Burundi, negara kedua selain Uganda 

yang mengirim kontingen pasukan AMISOM ini mengalami kejadian yang sama 

dimana mereka mencurigai pembom bunuh diri Al-Shabaab yang ditemukan di 

                                                           
93 Jonathan Masters dan Mohammed Aly Sergie, Op.cit 
94 Ibid 
95 Global Terrorism Index, Op.cit., hlm 27 
96 Jonathan Masters dan Mohammed Aly Sergie (2015), Loc.cit., dalam Counter Extremism 

Project, Al-Shabaab, hlm 2, tersedia di 

http://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat_pdf/Al-Shabab-09142016.pdf. Diakses 

pada 29 Oktober 2016 



45 
 

perbatasan Rwanda – Burundi.97 Serangan lain tidak berhenti disitu saja, Kenya 

sebagai negara selanjutnya yang mengirimkan pasukan pada Oktober 2011 mulai 

mengalami banyak insiden atas serangan Al-Shabaab hingga puncaknya pada 

September 2013 yaitu penyerangan Mal Nairobi dengan korban tewas sebanyak 67 

jiwa dan 175 luka-luka.98 Insiden tersebut menjadi serangan paling mematikan di 

Kenya sejak serangan Al-Qaeda terakhir kali pada Kedutaan Besar AS di Nairobi 

tahun 1998.99  

4.2 Ideologi 

Sejak abad ke-16, Somalia kedatangan tiga aliran ajaran islam, yaitu 

Qaadiriya, Ahmediya dan Rufa’iya. Qaadiriya dan Rufa’iya banyak dianut oleh 

sebagian besar penduduk Somalia, ajaran mereka sendiri tergolong aliran Sufi yang 

menerima musik, tarian dan meditasi. Sedangkan Ahmediya tergolong cenderung 

reformis karena terinspirasi oleh aliran Wahhabi100, dengan meyakini adanya aturan 

dan larangan yang harus diterapkan dengan ketat termasuk kode etik berpakaian, 

larangan mengonsumsi kopi dan rokok serta kesenian lukisan kaligrafi.101 Ajaran 

dari gerakan Ahmediya ini yang kemudian menginspirasi kelompok garis keras lain 

diantaranya IU dan Al-Shabaab. Namun meski begitu terdapat perbedaan antara 

penyampaian pesan anti kekerasan Ahmediya dengan pesan jihad yang 
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101 Mohamed Ibrahim, Op.cit., hlm 37 
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dipropagandakan Al-Shabaab, karena salah satu cabang gerakan Ahmediya yaitu 

Al-Islah menjanjikan tidak akan ada unsur kekerasan atas aksi yang mereka 

lakukan, bahkan gerakan ini menjadi bagian dalam jaringan perdamaian dan hak 

asasi manusia di Somalia.102  

Al-Shabaab dikenal sebagai kelompok jihad Sunni Salafi, dimana mereka 

mencoba mengadopsi kekhalifahan Al-Rashidun (Abu Bakar, Umar, Usman dan 

Ali), pemimpin Islam di abad ke-tujuh setelah wafatnya Nabi Muhammad.103 

Tujuan ideologi Salafi tersebut adalah bertanggung jawab untuk mengembalikan 

umat muslim ke jalan yang benar dibawah satu negara Islam (khalifah). Seperti 

halnya Salafis modern lainnya, Al-Shabaab juga dipengarui oleh intrepretasi 

Wahhabi dan menerapkan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai instruksi dan pedoman 

untuk membentuk struktur organisasi negara yang sepantasnya.104 Penduduk 

Somalia hidup dalam tekanan karena banyaknya larangan yang dibuat oleh Al-

Shabaab, misalnya larangan untuk merokok, menonton televisi olahraga, 

mendengarkan musik atau bahkan mengenakan pakaian dalam wanita yang 

sekiranya menurut mereka bertentangan dengan hukum islam.105 Dalam praktiknya 

selain menimbulkan ketakutan dan penindasan, Al-Shabaab juga menerapkan 

hukum islam yang sarat akan kekerasan misalnya hukuman melempari batu, 
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memotong anggota badan dan hukuman mati.106 Beberapa kejadian diketahui Al-

Shabaab memberi hukuman pelemparan batu kepada korban pemerkosaan berusia 

13 tahun hingga tewas di Kismoyo. Di tahun 2008, Al-Shabaab merampas Marka, 

bioskop dan studio rekaman musik karena hal tersebut dilarang. Mereka juga 

memperingatkan siapapun yang ditemukan di jalanan atau membuka toko mereka 

selama waktu ibadah atau shalat. Tahun 2009, Al-Shabaab mengeksekusi politisi 

yang dianggap murtad karena beraliansi dengan pasukan Ethiopia. Mereka 

kemudian mengamputasi tangan pria warga Kismoyo yang mencuri jaring ikan. 

Mereka juga menghukum sejumlah pemuda yang tertangkap menggunakan obat-

obatan terlarang di Baidoa dengan hukuman cambuk.107 

Pada dasarnya, Al-Shabaab menerapkan tiga prinsip ideologi, yaitu 

menciptakan Negara Islam, menerapkan hukum syariah dan jihad melawan Negara 

Barat dan Penginvasi Asing. Al-Shabaab berusaha mendirikan Negara Islam di 

Somalia termasuk mengikutsertakan wilayah Timur Laut Kenya, Ogaden di 

Ethiopia dan Djibouti.108 Salah satu pernyataan yang menunjukkan indikasi 

keinginan mendirikan Negara islam terlihat dari pernyataan Abu Abdelrahman Al-

Somali yang mengungkapkan bahwa: 

“Praise be to Allah, the mujahideen (Al-Shabaab) have already 

agreed on this issue that they will announce the establishment of an Islamic 
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emirate this country, in the Horn of Africa region. We have decided that, 

with the help of Allah, we will soon announce this Islamic Emirate”.109 

Selanjutnya, Al-Shabaab juga menerapkan hukum syariah sebagai kontrol sosial 

dan menciptakan rasa saling menghargai antar komunitas, meski justru 

menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Anggota senior Al-Shabaab 

menyampaikan bahwa: “We apply Sharia law to everyone. We don’t oppress people 

and [that’s why] it’s peaceful here now.”110 Di samping itu, Al-Shabaab juga 

berusaha menyingkirkan segala pengaruh asing di wilayah kekuasaannya. Mereka 

berambisi untuk melakukan penyerangan di luar wilayah Somalia dengan alasan 

ingin menargetkan kepentingan asing. Bahkan pernyataan peringatan Muktar Abu 

Zubair cukup menjawab kebencian Al-Shabaab pada campur tangan asing termasuk 

AS, sebagai berikut:  

“So wait, America, for the events of the coming September [i.e. the 

next major attacks]. For it is not a strike, but strikes!!! They conspired 

against as and made us retarded economically and politically and [sic] and 

technologically and religiously and morally and even mentally!!! And all of 

these tragedies are caused by the mother of [all evil] America!!!.”111 

 

4.3 Taktik Penyerangan 

Dalam melakukan penyerangan melawan Ethiopia, TFG dan AMISOM, Al-

Shabaab menghindari konfrontasi secara langsung dengan pasukan militer reguler, 

mereka justru lebih memilih menggunakan taktik perang gerilya. Al-Shabaab sadar 

bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan pihak lawan yang dilengkapi 

perlengkapan persenjataan dan teknologi yang lebih canggih jika berhadapan dalam 
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perang secara langsung. Dengan menggunakan taktik gerilya inkonvensional, 

mereka memiliki keuntungan operasional selain mereka sulit ditangkap, mereka 

juga tidak perlu mempertahankan medan perlawanan dalam serangan terpadu.112 Di 

tahun-tahun awal eksistensinya, Al-Shabaab menggunakan taktik perang gerilya 

tradisional seperti pemboman, pembunuhan yang menargetkan pejabat pemerintah 

dan keamanan. Beberapa tahun belakangan Al-Shabaab juga melakukan taktik 

pemboman bunuh diri dan duplikasi kamuflase seragam yang menyulitkan 

AMISOM membedakan antara militan pemberontak dengan pasukan setim 

mereka.113 

Al-Shabaab yang menyatakan diri sebagai tentara gerilya Islam dengan 

mengaku bertekad melawan TFG yang dianggap terpengaruh rezim negara Barat, 

termasuk Ethiopia yang terlibat secara langsung dalam invasi. Atas dasar semangat 

islamisme dan nasionalisme, seusai penarikan kembali pasukan Ethiopia, antara 

bulan Desember 2008 dan Januari 2009 Al-Shabaab merubah target penyerangan 

yang awalnya pasukan invasi Ethiopia menjadi pemerintah Somalia yang saat itu 

masih dipegang oleh TFG dan pasukan AMISOM yang merupakan pasukan 

gabungan negara-negara di kawasan Afrika Timur untuk melawan kelompok 

militan Al-Shabaab.114 Meskipun Al-Shabaab telah mengalami kemunduran 

strategis akibat serangan pasukan AMISOM beberapa tahun terakhir termasuk 

hilangnya wilayah kekuasaan Barawe bulan Oktober 2014, Al-Shabaab masih 

mampu menguasai sebagian besar Somalia Selatan dan Tengah,115 dengan 
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melakukan bom bunuh diri, serangan senjata ringan, bom pinggir jalan dan 

pembunuhan.116 Sejak serangan bunuh diri pertama kali yang dilakukan di tahun 

2006, Al-Shabaab kemudian mulai mengembangkan cara tersebut dengan membuat 

serangan lebih kompleks dan tactics, techniques and procedures (TTPs) yang 

matang meliputi bom bunuh diri dan infantri bunuh diri. Seperti halnya serangan 

yang mereka lakukan di serangan 2010 Kampala Uganda dan tahun 2013 Westgate 

mall, strategi yang mereka tempuh adalah aksi bunuh diri dengan menggunakan 

granat, ranjau atau improvised explosive devices (IEDs), hal ini membuat korban 

serangan sulit diidentifikasi.117 Selain itu, Al-Shabaab juga menggunakan taktik 

serangan vehicle-borne improvised explosive device (VBIED) dan person-borne 

improvised explosive device (PBIED) dan remotely detonated IED yang dipacu oleh 

gadget seperti ponsel dan laptop.118 
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Gambar 4 Wilayah Penyerangan Al-Shabaab 

Sumber: http://www.businessinsider.co.idal-shabaab-somalia-2014-9r=US&IR=T 

Sejak AMISOM terbentuk, Al-Shabaab telah menyiasati langkah baru 

dalam pola penyerangan mereka. Dipimpin oleh Godane, Al-Shabaab lebih sering 

melakukan serangan asimetris yang tidak sekedar menang tetapi lebih berfokus 

kepada pertahanan, menumbangkan, dan kejutan.119 Hal ini diwujudkan Al-

Shabaab dengan karakteristik serangan yang tidak terkalahkan dan sporadis, 

sebagaimana mereka mampu menjadi kekuatan yang potensial di Somalia dan 

kawasan Afrika Timur.120 Al-Shabaab dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 

bertanggung jawab dalam berbagai tipe serangan yang menargetkan Pemerintah 

Somalia, AMISOM dan aliansi FGS. Mereka juga bertanggungjawab terhadap 

pembunuhan yang disasarkan pada aktivis perdamaian Somalia, pekerja bantuan 
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internasional, penduduk dan jurnalis, termasuk pemblokiran terhadap penyerahan 

bantuan dari beberapa negara Barat.121 

Tabel  4 Timeline Serangan Al-Shabaab Periode 2010 - 2014 

Tahun Bulan/Tanggal Serangan 

2010 11 Juli Pengeboman di Kampala, Uganda saat 

pertandingan final sepakbola World Cup 

yang menewaskan 76 orang122 

2011 4 Oktober Serangan bom di Mogadishu yang 

menewaskan lebih dari 100 orang123 

2012 10 Maret Penyerangan di halte bis Nairobi, Kenya 

yang membunuh kurang lebih 6 orang124 

April Pengeboman di Mogadishu yang 

menewaskan 6 orang anggota Somali 

sports officials125 

12 September Pengeboman yang menewaskan 8 orang 

di hotel Mogadishu, lokasi dimana 

Presiden Hassan Sheikh Mohamud 

terpilih126 

20 September Pengeboman di sebuah restoran 

Mogadishu yang menewaskan kurang 

lebih 15 orang127 

2013 April Al Shabaab membunuh kurang lebih 30 

orang di serangan terkoordinasi di 

Ibukota Somalia128 

Juli Pengeboman pada mobil grup misi Turki 

di Mogadishu yang menewaskan 3 

orang129 
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7 September Serangan di sebuah restoran yang 

menewaskan kurang lebih 15 orang130 

21-24 September Penyerangan di Westgate Mall, Nairobi, 

Kenya. Dengan korban tewas sebanyak 

68 orang131 

16 Oktober Pengeboman saat berlangsungnya babak 

kualifikasi World Cup di Ethiopia132 

2014 Mei Penyerangan di Restoran western 

terkenal di Djibouti133 

15 Juni Serangan bersenjata di hotel, restaurant, 

pom bensin, bank, kantor polisi dan 

kantor pemerintahan di Mpeketoni, 

Kenya yang membunuh kurang lebih 48 

orang134 

22 November Al Shabaab menyerang sebuah bis berisi 

60 orang yang hendak melakukan 

perjalanan dari Mandera ke Nairobi, 

kenya. mereka membunuh penumpang 

yang tidak bisa membaca Al Qur’an. 

Serangan ini menewaskan 28 orang135 

 

4.4 Pendanaan 

Pendanaan Al-Shabaab diperoleh dari berbagai sumber pendapatan 

termasuk penghasilan dari kelompok teroris lain, sponsor, diaspora Somalia, amal, 

pembajakan, penyanderaan, pemerasan bisnis lokal. Pendapatan dari dalam negeri 

didapatkan Al-Shabaab dari operasi pemerasan di Kismoyo setelah mereka 

menguasai kota pelabuhan selatan tahun 2008, termasuk perdagangan arang yang 

penting bagi perdagangan kota, jumlah yang didapatkan diperkirakan sekitar 35-50 
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juta dolar tiap tahun.136 Menurut PBB, impor gula mengalami peningkatan di akhir 

2012 seiring meningkatnya produksi arang dan kegiatan melintasi batas wilayah 

Kenya. Mekanisme yang dijalankan Al-Shabaab selama ini adalah mengekspor 

arang untuk mendapatkan impor gula yang kemudian dijual di Kenya dengan harga 

yang sangat murah. International Crisis Group juga melaporkan kelompok militan 

ini mengatur arus keuangan dengan menginvestasi emas.137 Pada Oktober 2012, 

AMISOM sempat merebut wilayah kekuasaan Al-Shabaab di Kismoyo, namun 

meski begitu perdagangan arang ilegal tersebut tidak mengalami kendala bahkan 

tetap berlanjut seperti dinyatakan Dewan Keamanan PBB dalam laporannya pada 

Oktober 2014.138 

Sejak perselisihan internal memuncak, pada Juni 2013 Al-Shabaab beralih 

fokus pada mekanisme pajak dalam menghasilkan pendapatan, diantaranya melalui 

dukungan sukarelawan, pemerasan dan kemitraan dengan pebisnis, agensi 

kemanusiaan dan organisasi non pemerintahan lain yang beroperasi di Somalia 

selatan dan tengah.139 Al-Shabaab memanfaatkan internet sebagai cara 

menghasilkan dana. Sejak tahun 2008, Al-Shabaab mulai beralih ke upaya 

menggalang dana dari anggota diaspora Somalia maupun pendukung Al-Qaeda di 

luar negeri untuk mendanai operasi mereka, penggalangan dipublikasikan lewat 

forum penggalangan dana online. Bahkan mereka mampu menarik minat pendonor 

Arab untuk mendukung operasi mereka, seperti halnya militan asing yang tertarik 
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bergabung lewat pesan video di internet.140 Berdasarkan laporan PBB tahun 2011, 

Al-Shabaab telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dengan meningkatkan 

puluhan juta dolar dalam bentuk tunai dari skema pemerasan, pajak ilegal dan biaya 

lainnya. Mereka dapat menghasilkan antara 70 hingga 100 juta dolar per tahun dari 

tugas dan biaya yang dikenakan di bandara dan pelabuhan atas pajak barang dan 

jasa, pajak dalam bentuk produk dalam negeri, ‘kontribusi jihad’, pos-pos 

pemeriksaan dan berbagai bentuk pemerasan dibenarkan dalam hal kewajiban 

agama seperti yang dilaporkan oleh kelompok monitoring PBB tentang Somalia 

dan Eritrea.141 Mereka juga dikabarkan memperolehnya dari donasi mitra dari 

pemerintah Eritrea, Iran, Saudi Arabia, Suriah, Qatar dan Yaman, meskipun hampir 

semua tidak secara resmi mengakuinya.142 

Pembiayaan organisasi Al-Shabaab didapat terutama dari struktur dukungan 

berbasis masyarakat seperti masjid, tokoh agama lokal dan jaringan masyarakat 

setempat yang menyediakan banyak dana, logistik dan keperluan operasional. Al-

Shabaab mengaku mengikuti fatwa Wahhabi yang mendorong jihad keuangan 

sebagai doktrin untuk memotivasi penduduk lokal Somalia untuk membuat 

kontribusi.143 Praktek yang biasa Al-Shabaab lakukan adalah mendistribusikan 

pamflet yang ditargetkan pada pengusaha-pengusaha bisnis. Selain itu mereka juga 

mendorong sedekah sebagai amal karena Allah dan kontribusi untuk jihad (sebuah 

perang suci) dengan meyakinkan masyarakat dana tersebut dialirkan untuk 
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pembangunan masjid, madrasah dan infrastruktur publik lain.144 Dengan kata lain, 

penduduk Somalia turut berkontribusi mengimplementasikan jihad dengan 

menyumbang kebutuhan para militan seperti makanan dan tempat tinggal 

sementara. Dengan simpati masyarakat setempat yang begitu tinggi kepada militan 

Al-Shabaab, mereka bukan hanya menikmati fasilitas yang dipasok oleh 

masyarakat, namun juga mendapatkan kepercayaan di tengah masyarakat sebagai 

gerakan nasionalis yang berjuang untuk membebaskan Somalia dari kepentingan 

asing dan TFG. Masyarakat tersebut merasa apa yang mereka lakukan merupakan 

tindakan yang sah untuk memberikan dukungan finansial dan tentunya moral untuk 

operasi Al-Shabaab. Selain itu, kelompok militan ini juga mengembangkan jaringan 

dengan pebisnis di Somalia Selatan yang menjual produk mereka seperti batubara 

ke Timur Tengah melalui Pelabuhan Baraawe dan Kismoyo.145 

Beberapa pihak lain yang membantu Al-Shabaab dalam meningkatkan 

sumber daya diduga diantaranya berasal dari organisasi amal yang berada di Arab 

Saudi dan negara-negara teluk lainnya, serta pengusaha Somalia yang tersebar di 

negara-negara teluk, Eropa, AS, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan 

Singapura.146 Diaspora Somalia juga salah satu dari sekian pendukung kelompok 

militan Al-Shabaab yang membantu dalam proses menghasilkan dana. Aktivitas 

diaspora yang terlibat diantaranya baik melakukan penggalangan dana diantara 

sesama diaspora maupun mengajak simpatisan lain untuk turut serta, dari 

pendanaan tersebut mereka dapat mengalokasikannya untuk membeli amunisi dan 
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suplai militer lain.147 Al-Shabaab kemudian bergantung pada pengiriman uang 

melalui hawala dan penciptaan bisnis diantara migran diaspora untuk membiayai 

operasinya. Di samping menarik dukungan popular dari masyarakat Somalia baik 

di dalam maupun luar negeri, mereka juga mempromosikan ‘the vision of the 

ummah, a unified Islamic state under shari’a law’.148 Dengan adanya rasa 

kesamaan etnis dan identitas, komunitas diaspora mendukung keuangan dan 

logistik kelompok militan semenjak perang saudara berlangsung. 

4.5 Perekrutan 

Perekrutan untuk bergabung dalam kelompok militan Al-Shabaab sebagian 

besar dilakukan di Somalia dan Kenya. Tidak dapat diketahui secara pasti jumlah 

pasukan militan Al-Shabaab, sejauh ini diperkirakan sekitar 6.000 hingga 7.000 

anggota.149 Pada kesempatan invasi asing Ethiopia untuk menumpas ICU, Al-

Shabaab berhasil mengobarkan rasa antipati masyarakat Somalia terhadap Ethiopia, 

mereka mampu mengeratkan hubungan dengan organisasi masyarakat Somalia lain 

untuk bersama-sama melawan musuh bersama, sekaligus berhasil merekrut ribuan 

sukarelawan nasionalis.150 Dengan mengatasnamakan semangat pemuda, mereka 

banyak merekrut lelaki dewasa, maupun anak muda. Bahkan menurut PBB, mereka 

memanfaatkan anak-anak dalam aktivitas pertempuran dan pengintaian.151  

                                                           
147 Kenneth Omeje, Op.cit., hlm 100 
148 Mitchell Sipus (2011) dalam Emmanuel Kisiangani, Loc.cit., hlm 9 
149 Austin (2008) dalam Daveed Gartenstein-Ross, Op.cit 
150 Rob Wise, Op.cit., hlm 2 
151 UN Office of the Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict 

dalam Counter Extremism Project, Op.cit., hlm 4 
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Al-Shabaab memfokuskan strategi perekrutan melalui sosialisasi religius, 

wajib militer dan insentif ekonomi. Rekrutmen melalui sosialisasi religius lebih 

diutamakan bagi anggota baru yang bergabung secara sukarela, mereka 

mendapatkan sosialisasi tentang cara alternatif hidup yang membuat mereka dapat 

membagi ilmu tersebut ke teman-teman lain. Sedangkan untuk panggilan wajib 

militer sering dibuat di sekolah dan lembaga pendidikan berbasis agama yang 

radikal, kemudian sisanya berminat untuk bergabung karena daya tarik ekonomi di 

balik perekrutan Al-Shabaab. Strategi tersebut terbukti berhasil setelah serangan 

pemboman di Kampala, Uganda pada bulan Juli 2010, dimana sebagian dari mereka 

yang ditangkap merupakan masyarakat non-Somalia. Dari total 32 orang pelaku 

yang ditangkap masing-masing berkewarganegaraan 14 orang Uganda, 10 orang 

Kenya, 6 orang Somali, satu orang Rwanda dan satu orang Pakistan.  

Mengingat rakyat Somalia sangat kekurangan kebutuhan pokok akan 

sandang, pangan dan papan, untuk meningkatkan dukungan diantara rakyat 

Somalia, Al-Shabaab memberikan layanan sosial dengan ikut andil dalam 

pembangunan infrastruktur dan mengumpulkan uang untuk didistribusikan kepada 

rakyat miskin sebagai bentuk imbalan perekrutan.152 Mereka melibatkan penduduk 

lokal yang miskin dengan memberinya gaji bulanan hingga 700 dolar untuk 

bergabung dan biaya tambahan jika mengajak istri dan anak-anak mereka153 Bagi 

anggota militan yang dikenai wajib militer terutama berasal dari pemuda non-

Somalia yang baru masuk agama Islam melalui indoktrinasi, pelatihan dan 

                                                           
152 Jonathan Masters dan Mohammed Aly Sergie, Op.cit 
153 Ibid 



59 
 

pemberian tugas misi teror tertentu. Sedangkan alasan utama para pemuda 

meninggalkan negara mereka untuk bergabung dengan Al-Shabaab yang 

menawarkan gaji yang cukup tinggi adalah karena kemiskinan dan tingkat 

pengangguran yang tinggi di Afrika Timur. Sebagai anggota militan, mereka yang 

bergabung harus menyerahkan identitas, rincian latar belakang dan kontak kerabat 

mereka. Al-Shabaab juga memiliki peraturan internal, begitu pula dengan setiap 

pengalihan uang kelompok militan untuk kebutuhan pribadi dikenakan hukuman 

mati.154 Melalui serangkaian strategi komitmen ideologi, penyaringan, sosialisasi 

dan indoktrinasi, Al-Shabaab mampu memperoleh anggota tambahan yang aktif 

untuk mengimplementasikan serangan-serangan teror bukan hanya di Somalia 

namun juga negara lain di Afrika Timur.   

Sebelumnya mulai tahun 2006 hingga 2008, Al-Shabaab merekrut populasi 

lokal Somalia yang sukarela melawan pasukan Ethiopia. Sejak saat itu, Al-Shabaab 

mulai mencoba mencari cara lain untuk bisa menarik minat sukarelawan jauh lebih 

banyak dan beragam lagi. Untuk itu, mereka menggunakan fasilitas internet untuk 

merekrut masyarakat asing yang termotivasi dengan nilai ideologis jihad. Mereka 

sering memanfaatkan Youtube dan Twitter untuk penayangan dan promosi aksi 

kekerasan yang baru dengan cepat, selain itu Paltalk.com telah lama menjadi situs 

media sosial favorit Al-Shabaab.155 Bahkan di tahun 2008, Yayasan Al Kata’ib 

mulai memproduksi video-video, diantaranya “Ambush at Bardale”, “At Your 

Service, Oh Osama”, dan “No Peace Without Islam”, yang membuat audiens 

                                                           
154 Emmanuel Kisiangani, Op.cit., hlm 7 
155 Crisis Group Africa Briefing No 99, Op.cit., hlm 19 
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percaya hubungan diantara Al-Shabaab dan Al-Qaeda. Melalui video tersebut Al-

Shabaab bermaksud membingkai persepsi bahwa konflik di Somalia merupakan 

bagian dari perang dunia melawan Barat dan menggambarkan militan Al-Shabaab 

sebagai sebuah keefektifan dan kesuksesan.156 Terlebih lagi, Al-Shabaab 

diuntungkan dengan kehadiran juru bicara Bahasa Inggris, Omar Hammami atau 

disebut “Abu Mansour Al-Amriki”. Omar Hammani lahir dari pasangan Suriah dan 

Amerika, di Alabama, ketika bergabung dengan Al-Shabaab ia menjadi komandan 

militer, dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya yang baik ia sekaligus menjadi 

bintang serial video yang dipublikasikan Al-Shabaab. Langkah yang dilakukan Al-

Shabaab adalah mempublikasikan video tersebut di berbagai website dan membuat 

forum diskusi perekrutan dengan menyajikan testimoni positif dari militan asing 

yang bergabung dengan Al-Shabaab sebelumnya.157 ketika mem-framing diri 

mereka sebagai gerakan nasional melawan kawan negara Afrika yaitu AS dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, Al-Shabaab memiliki daya 

tarik untuk mempengaruhi audiens asing yang ingin mendukung Al-Qaeda.158 

Bahkan mampu membuat pendukung asing Al-Shabaab merasa cocok dan 

terhubung dengan inti Al-Qaeda meski hanya melalui forum online.159 

Menurut Skeikh Ahmed Matan anggota komunitas Somali Britain, terdapat 

ratusan lelaki muda Somali yang hidup di Barat kembali ke Somalia untuk 

bergabung dalam pelatihan teroris. Selain itu ada juga penduduk Amerika yang 

                                                           
156 Harnisch dan Zimmerman (2009) dalam Rob Wise, Op.cit., hlm 8 
157 Ibid., hlm 9 
158 Ibid 
159 NEFA Foundation (2009) dalam Ibid 
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tertarik sebagian besar dari Minnesota.160 Bahkan di tahun 2008, FBI telah 

meluncurkan Operasi Rhino sebagai sebuah usaha melarang seseorang berkunjung 

ke Somalia untuk mendukung Al-Shabaab.161 Minnesota sendiri seringkali disebut 

sebagai Little Mogadishu, karena banyaknya peminat Al-Shabaab yang berasal dari 

sana, seperti halnya tujuh lelaki Somalia-Amerika pergi dari Minnesota ke Somalia 

untuk bergabung dengan Al-Shabaab di akhir 2007 termasuk Shirwa Ahmed yang 

lulus dari SMA di Minneapolis dan sekaligus bekerja disana pula.162 Selain 

Minnesota, calon militan Amerika juga beberapa berasal dari Seattle dan 

Maryland.163  

Mereka yang berangkat ke Somalia, mengikuti serangkaian pelatihan 

terlebih dahulu termasuk penggunaan berbagai macam senapan dan senjata, 

sebelum akhirnya tergabung dalam serangan aktif sesuai agenda yang Al-Shabaab 

kehendaki.164 Selain dari negara-negara barat, mereka juga datang dari wilayah 

konflik Afghanistan dan Pakistan. Bahkan kelompok militan Tablighi Jamaat (TJ) 

Pakistan memiliki sejarah panjang dengan komunitas muslim di Somalia dan 

negara-negara Afrika Timur lain, meski TJ tidak mempunyai aktivitas secara 

langsung dalam aksi terorisme setidaknya mereka terlibat dalam memfasilitasi 

motivasi ideologis masyarakat seperti yang diyakini oleh Al-Qaeda.165 

                                                           
160 CNN, Op.cit 
161 Ibid 
162 CNN, How Big of a Threat is Al-Shabaab to the United States?, tersedia di 

http://edition.cnn.com/2015/02/22/opinion/bergen-al-shabaab-threat/. Diakses pada 30 September 

2016 
163 Ibid 
164 Ibid 
165 Mohamed Ibrahim, Op.cit., hlm 37 
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4.6 Struktur Organisasi 

 Organisasi Al-Shabaab memiliki sejumlah sel, unit, divisi dan tokoh dengan 

kekuasaan yang berbeda, bahkan kelompok militan ini memiliki hirarki 

kepemimpinan yang jelas.166 Seperti halnya yang disampaikan oleh anggota senior 

Al-Shabaab dan komandan mereka yang menyampaikan bahwa: “We are all 

fighting for the same religion, we know we are hated by the international 

community, but Al-Shabaab has its own structure and strict rules”.167 Struktur 

pemerintahan Al-Shabaab dikenal desentralisasi sejak komandan regional 

mengatur operasi di wilayah geografis spesifik tanpa berkonsultasi dengan dewan 

Syura, hal ini yang kemudian membuat kelompok Al-Shabaab sulit memantau 

struktur di bawahnya, meski begitu ini dapat menjadi kekuatan tersendiri apabila 

komandan utama berubah maka struktur organisasi di bawahnya akan tetap berjalan 

sebagaimana mestinya.168 

Secara umum, organisasi Al-Shabaab dipimpin oleh seorang komandan 

pusat tertinggi yang disebut Amir. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Amir 

dibantu oleh sepuluh anggota dewan, yang dibentuk dalam syura majelis atau 

kabinet, tugas mereka kemudian memutuskan semua kegiatan utama kelompok. 

Anggota dewan tersebut membawahi dewan konsultatif atau syura majelis umum 

terdiri dari Amir Junior yang bertanggung jawab atas beberapa sub divisi dari 

daerah yang berbeda meliputi urusan operasi militer, teologi, informasi politik, 

                                                           
166 Rusell Moll dan Tyler Livermore (2010) dalam Dr. Abdi O. Shuriye, Op.cit., hlm 275 
167 Andrew Harding (2009) dalam Ibid 
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media, hubungan eksternal, dsb.169 Di bawah cabang militer yang merupakan 

cabang paling penting dari organisasi ini terdapat dua sub unit yaitu Jaysh Al-‘Usr 

(tentara dari kesulitan dan penderitaan) dan Jaysh Al-Hisbah (tentara peradilan, 

sosial dan ekonomi). Peran Jaysh Al-Hisbah sendiri menciptakan hukum dan 

prinsip-prinsip moral dalam masyarakat serta mengawasi kesejahteraan umum 

masyarakat. Hisbah juga bertindak sebagai dewan agama yang mengelola 

pengadilan syariah dan pada saat yang sama memberlakukan hukum melalui 

Kepolisian Islam atau Aysh Al-Hisbah.170 Di tingkat manajemen, kelompok Al-

Shabaab memiliki komandan militer dan politik yang berbeda di masing-masing 

wilayah. Empat wilayah geografis utama yaitu wilayah Teluk dan Bokool yang 

dipimpin oleh Mukhtar Robow (mantan juru bicara Al-Shabaab), Selatan-Tengah  

dan Mogadishu dipimpin oleh Sheikh Ali Fidow dan tiga komandan lainnya, Juba 

Valley dipimpin oleh Hassan Al-Turki dan daerah semi otonom Puntland dan 

Somaliland yang dikomandoi oleh Abu Zubeyr dan Ibrahim Haji Jaama ‘Al-

Afghani’.171 

                                                           
169 Paula Cristina Roque, Somalia: Understanding Al-Shabaab, Institute for Security Studies, hlm 

1, tersedia di https://www.files.ethz.ch/isn/101556/SABAAB040609.pdf. Diakses pada 20 

November 2016 
170 Dr. Abdi O. Shuriye, Loc.cit., hlm 275 
171 Paula Cristina Roque, Loc.cit., hlm 1 
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Tabel  5 Struktur Organisasi Al-Shabaab 

Sumber: http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(1)/2012(2.1-32).pdf 

 

Al-Shabaab juga memiliki cabang media yang diberi nama Al-Kataib 

(pasukan) yang bertanggung jawab memproduksi video rekrutmen dan konten 

propaganda yang ditujukan bagi audiens internasional.172 Selain itu, dalam 

mengontrol wilayah kekuasaannya, Al-Shabaab menerapkan pemerintahan Islam 

sesuai dengan fungsi menteri (maktab) dan administrasi regional (wilayaad) yang 

memegang peran dasar namun sangat fungsional mengingat lemahnya 

pemerintahan federal Mogadishu saat itu.173 Bahkan penerapan hukum syariah 

membuat pemerintah federal sulit menyainginya.174 Selain itu, Al-Shabaab juga 

masih menggunakan tetua klan sebagai pihak penasehat lokal atau penengah dalam 

                                                           
172 Abdi O. Shuriye (2012), Standford University (2016) dan Bill Rogio (2016) dalam Counter 

Extremism Project, Op.cit., hlm 4 
173 Setiap wilayah dipimpin oleh gubernur (waali) sebagai perwakilan Emir di setiap level regional 
174 Crisis Group Interview (2013) dalam Crisis Group Africa Briefing, Op.cit., hlm 7 



65 
 

suatu masalah, meski dalam kesempatan tertentu anggota Al-Shabaab dapat 

mengenyampingkan mereka jika diperlukan. Al-Shabaab juga membentuk polisi 

moral (hasba) dan agensi internal intelijensi (amniyat).175  

Tindakan pertama dari kepemimpinan Ahmed Godane pasca dibentuk 

adalah menciptakan sebuah badan intelijen yang kuat, dengan sebutan Amniyat176. 

Amniyat adalah sayap intelijen Al-Shabaab yang berperan penting dalam eksekusi 

serangan bunuh diri dan pembunuhan di Somalia, Kenya dan negara lain di Afrika 

Timur. Selain itu, anggota Amniyat bertugas menyediakan logistik dan dukungan 

terhadap aktivitas kelompok militan Al-Shabaab. Mahad Karate atau juga biasa 

dipanggil Abdirahim Mohamed Warsame merupakan pimpinan Amniyat yang 

bertanggung jawab dalam beberapa serangan besar Al-Shabaab.177 Ia juga berperan 

sebagai wakil komandan Al-Shabaab dan diyakini memimpin banyak aksi bunuh 

diri dan pembunuhan.178 Amniyat juga yang kemudian menciptakan TTP termasuk 

target pembunuhan, pelemparan granat, dan penggunaan IED.179 Departemen Luar 

Negeri AS bahkan telah menetapkan Mahad Karate sebagai teroris yang 

berpengaruh di bawah peraturan Eksekutif 13224, semua properti, aset dan 

kepentingan yang dimiliki Karate di bawah yurisdiksi AS diblokir dan 

dibekukan.180 Bahkan ketika Al-Shabaab semakin kehilangan wilayah 

                                                           
175 Ibid., hlm 12 
176 Amniyat secara harfiah berarti keamanan, namun dalam konteks kelompok militan Al-Shabaab 

bermakna jaringan intelijensi 
177 Office of the Spokesperson, Terrorist Designations of Ahmed Diriye and Mahad Karate, US 

Department of State, tersedia di http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/04/240932.htm. Diakses 

pada 14 November 2016 
178 Conor Gaffey (2016) dalam Mapping Militant Organizations: Al-Shabaab, tersedia di 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/61. Diakses pada 13 

November 2016  
179 Matt Bryden, Op.cit., hlm 7 
180 Office of the Spokesperson, Op.cit 
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kekuasaannya, Amniyat tetap berusaha mengembangkan pengalaman dan 

kemampuannya untuk mengkampanyekan pembunuhan, intimidasi dan serangan 

teroris di belakang garis lawan terutama di kota-kota besar.181 Hal ini membuktikan 

bahwa peran Amniyat dengan kepemimpinannya yang strategis mampu membuat 

posisi mereka mengkhawatirkan dan berpengaruh pada kemungkinan perluasan 

aktivitas terorisme Al-Shabaab di Afrika Timur. 
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BAB V 

PERLUASAN AKTIVITAS KELOMPOK TERORISME AL-SHABAAB DI 

AFRIKA TIMUR 

 

 Bab ini akan membahas mengenai aktivitas terorisme kelompok militan Al-

Shabaab di Afrika Timur. Pada bagian awal bab ini, penulis akan memaparkan 

tentang perluasan aktivitas terorisme di Afrika Timur secara umum. Selanjutnya, 

penulis akan memfokuskan pada pembahasan terkait penyebab perluasan aktivitas 

terorisme kelompok militan Al-Shabaab. Untuk itu pembahasan akan dilanjutkan 

dengan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi meluasnya aktivitas 

terorisme termasuk serangan yang terjadi di Afrika Timur meliputi Weak States, 

Strong Regimes becoming Weak, Weak States Characterized by Ethnic Conflict or 

Terrorist Activity, dan Democratic States with High Legitimacy as Crime Resistant 

States. Melalui empat faktor tersebut akan diketahui penyebab terjadinya perluasan 

aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab di Afrika Timur pada tahun 2010 

– 2014. 

5.1 Perluasan Aktivitas Terorisme Kelompok Militan Al-Shabaab di Afrika 

Timur 

 Al-Shabaab mengalami beberapa kali transformasi hingga akhirnya menjadi 

kelompok militan berbahaya di Afrika Timur. Namun sebelum itu, transformasi 

yang tidak kalah pentingnya adalah proses dimana Al-Shabaab mulai mengambil 

alih Somalia dan mendeklarasikan diri sebagai gerakan nasionalis yang bukan 
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hanya bertekad melawan pemerintah TFG namun juga musuh negara lain yang 

ingin mencampuri urusan dalam negeri. Keganasan Al-Shabaab di Somalia dan 

gencarnya ancaman di negara lain di Afrika Timur merupakan penjelmaan dari 

serangkaian tragedi yang terjadi dalam aspek sejarah, ekonomi, sosial dan politik 

baik dalam internal Somalia maupun hubungannya dengan negara tetangga. 

Sebelum itu, tahun 1993 kelompok militan islam lokal di Somalia pernah berselisih 

dengan pasukan AS yang menewaskan 18 pasukan perdamaian, saat itu banyak 

pihak yang berpendapat insiden tersebut berpotensi pada perkembangan pengaruh 

kelompok militan transnasional terutama jika Al-Qaeda telah menjalin komunikasi 

yang baik dengan pemimpin lokal.182  

Terlepas dari hal tersebut, kehadiran kelompok radikal yang kembali aktif 

dengan mengancam Somalia menjadi suatu titik kilas lain di wilayah Afrika Timur. 

Di negara homogen pemeluk agama Islam namun terpecah belah akibat persaingan 

antar klan seperti Somalia, ICU bersama dengan Al-Shabaab sebagai suatu gerakan 

revolusioner Islam memiliki kapabilitas mobilisasi yang unik diantaranya yaitu, 

pertama, kemampuan mereka mendefinisikan kepentingan lokal dan nasional 

dengan cara mengatasi garis pemisah konflik yang sudah ada, kedua, kemampuan 

mereka membingkai solusi untuk konflik sipil dengan logis, ketiga, kekuatan 

legitimasi dan motivasi yang ditunjukkan oleh pemimpin religius yang 

kharismatik.183 Pada tahap selanjutnya setelah berdiri sendiri, kelompok militan Al-

                                                           
182 Jeffrey Haynes, Islamic Militancy in East Africa, Taylor & Francis, Ltd, Third World Quaterly, 

Vol. 26, No. 8 (2005), hlm 1321, tersedia di http://www.jstor.org/stable/4017717. Diakses pada 6 

November 2016 
183 Aisha Ahmad, Taliban and the Islamic Courts Union: How They Changed the Game in 

Afghanistan and Somalia?, Pluto Journals, Policy Perspectives, Vol. 6, No. 2 (July-December 

2009), hlm 56, tersedia di http://www.jstor.org/stable/42909237. Diakses pada 6 November 2016 
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Shabaab mampu menguasai Ibukota Mogadishu. CIA meyakini beberapa yang 

tergabung dalam kelompok militan tersebut ikut berpartisipasi dalam serangan Al-

Qaeda tahun 1998.184 Benar saja apa yang diprediksi oleh para ahli bahwa jika 

Somalia dikuasai oleh kelompok radikal maka perang dengan Ethiopia akan 

dimulai.185 Hal itu nyatanya terjadi dengan hadirnya pasukan Ethiopia yang 

mengintervensi Somalia dengan tujuan mengusir ICU yang diindikasi mengarah 

pada aksi-aksi radikal.   

Dari penjelasan di atas, penggerak politik Islam seperti ICU bersama dengan 

Al-Shabaab yang awalnya mampu membawa perubahan yang baik dengan 

meminimalisasi kericuhan antar klan, pada kondisi tertentu dapat menjadi 

bumerang bagi stabilitas nasional maupun kawasan. Perluasan aktivitas terorisme 

di Afrika Timur terjadi karena adanya pemicu yang mendukung eksistensi 

kelompok militan Al-Shabaab sebagai aktor utama yang diamati. Beberapa kondisi 

yang kemudian menyebabkan terjadinya perluasan aktivitas terorisme kelompok 

militan Al-Shabaab di Afrika Timur di tahun 2010 – 2014 adalah negara lemah, 

rezim kuat yang berubah menjadi lemah, negara lemah yang dikarakteristikkan 

dengan konflik etnis dan aktivitas terorisme, dan negara demokratis dengan 

legitimasi yang tinggi. 

                                                           
184 Weiser (2000) dalam Charles R. Stith, Op.cit., hlm 58  
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5.1.1 Weak States 

5.1.1.1 Rendahnya tingkat keefektivitasan dan legitimasi negara 

Transitional Federal Government (TFG) terbentuk tahun 2004 memegang 

mandat selama lima tahun untuk membentuk institusi pemerintahan permanen 

melalui pemilihan umum nasional. Sebagai pemerintah Somalia yang terbaru, TFG 

gagal menerapkan peraturan hukum di negara ini. Pengadilan Islam di Somalia 

mulai ada sejak tahun 1990-an, sebagai mekanisme untuk menciptakan ketentraman 

di Ibukota Somalia. Dengan kekosongan peraturan hukum, masyarakat Somalia 

dari berbagai suku di Mogadishu mengembangkan pengadilan syariah untuk tindak 

kriminal dan masalah sengketa lain.186 Kehadiran pengadilan tersebut 

meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghargai antar masyarakat Somalia 

serta menjadi solusi lokal untuk tidak adanya institusi negara. Di tahun 2000, ICU 

mulai membuka diri untuk menerima anggota dari suku lain yang lebih luas, hingga 

pada 2004 pengadilan tersebut bergabung untuk membentuk Joint Islamic Courts 

Administration dibawah pimpinan Sheikh Sharif Ahmed yang cenderung moderat 

dan Sheikh Hassan Aweys yang cenderung lebih radikal.187  

Politik Islam di Somalia terbentuk sebagai respon langsung atas keruntuhan 

negara dan pelanggaran hukum, ICU menggabungkan para tentara pengadilan 

dalam suatu kelompok militan yang utuh yaitu Al-Shabaab di bawah Joint 

Administration. Mereka juga menerima mantan tentara TFG tanpa menghiraukan 

latar belakang suku mereka, melucuti senjata mereka kemudian melatih mereka 
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untuk menjadi tentara Al-Shabaab.188 ICU juga memiliki legitimasi atas 

kemampuan mereka mengatasi kekacauan politik, bahkan militan yang 

bekerjasama dengan ICU, dalam hal ini Al-Shabaab lebih dihargai daripada militan 

dari TFG. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi kekosongan fungsi institusi 

pemerintahan selama bertahun-tahun, masyarakat Somalia lebih cenderung 

menggunakan sistem lokal dan informal termasuk hukum sipil, agama dan adat.189  

Mandat TFG dilanjutkan oleh Transitional Federal Parliament (TFP) 

dengan menunjuk Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sebagai presidennya. Namun 

kenyataannya, hal ini membuat pemerintah Somalia gagal mendapatkan 

kepercayaan dari penduduk setempat karena hasil parlemen terpilih dari proses 

negosiasi berkepanjangan.190 TFG juga bahkan tidak mampu menstabilkan wilayah 

Somalia Selatan dan Tengah, karena mereka pemerintahan yang lemah dan hanya 

bergantung pada pasukan tentara African Union (AU) untuk bertahan hidup.191 

Bukan hanya Somalia, Sebagain besar negara di Afrika Timur memiliki 

pengalaman dalam hal perang sipil, konflik inter dan intra negara, pemerintahan 

yang lemah atau tidak adanya pemerintah yang efektif tentu memicu 

ketidakstabilan, kemiskinan dan isolasi politik yang berujung pada mudahnya akses 

kelompok terorisme dalam suatu kawasan. Di samping itu, tidak memadainya 

pemerintahan membuat Al-Shabaab beroperasi dengan leluasa di wilayah 

                                                           
188 Mohamed Abdi Farah (2005) dalam Ibid., hlm 61-62 
189 Marie Chene, Overview of Corruption and Anti-Corruption in Somalia, Anti-Corruption 

Resource Centre, hlm 2, tersedia di 

http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/337_Overview_of_corruption_and_anti-

corruption_in_Somalia.pdf. Diakses pada 10 November 2016 
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perlindungan yang luas di bagian selatan Somalia. Mereka kemudian 

mengeksploitasi wilayah tersebut untuk membangun jaringan keamanan kamp 

pelatihan militan dan mengeluarkan sistem pajak dan pemerasan untuk 

menghasilkan pendapatan. Pada saat yang sama, Al-Shabaab menyediakan layanan 

dasar sebagaimana yang pemerintah harus berikan, hal ini membuat mereka 

mendapat dukungan publik terutama mendukung perekrutan kelompok.192 

Di samping itu, pemerintah negara-negara di Afrika Timur memiliki 

keterbatasan kemampuan melindungi batas wilayah negara sehingga mudah bagi 

kelompok militan meradikalisasi wilayah mereka. Wilayah Tanduk Afrika yang 

terdiri dari Negara Sudan, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Djibouti, Uganda, Tanzania 

dan Kenya merupakan pusat wilayah konflik, negara lemah, praktik korupsi dan 

kemiskinan ekstrim.193 Bahkan pasca peristiwa 9/11, perhatian beralih ke wilayah 

Tanduk Afrika yang diyakini menjadi basis perlindungan bagi Al-Qaeda setelah 

Afghanistan selama Operasi Pembebasan. Somalia sendiri meski bukan secara 

resmi menjadi pengganti basis Afghanistan, namun telah berperan menjadi 

pertahanan untuk serangan di Mombasa tahun 2002, dengan menggunakan Somalia 

sebagai akses keluar masuk wilayah Kenya.194 

 Selama tahun 1990-an, Somalia diduga menjadi titik masuk utama 

kelompok militan ke Afrika Timur.195 Penyusupan tersebut ditunjang dengan bukti 

bahwa Somalia memiliki perbatasan yang panjang dengan Kenya, dan garis pantai 

                                                           
192 Rob Wise, Op.cit., hlm 2 
193 Princeton N. Lyman dan J. Stephen Morrison, Op.cit., hlm 76 
194 Ibid., hlm 77 
195 Jeffrey Haynes, Op.cit., hlm 1321 



73 
 

yang tak terjaga sepanjang Laut Merah.196 Tidak terjaganya wilayah perbatasan 

juga berlaku di daerah Mandera dan Garissa yang sedang mengalami konflik.197 

Poros perbatasan menjadi tantangan besar untuk menjamin keamanan dan stabilitas 

nasional pemerintah di Afrika Timur. Kehadiran aparat keamanan negara yang 

minim di banyak perbatasan daerah mencerminkan ketidakmampuan pemerintah 

menegakkan ketertiban dalam setiap batas teritorial negara.198 Masuknya Al-

Shabaab ke dalam komunitas pengungsi di Kenya disinyalir merupakan upaya 

untuk merekrut pengungsi Somalia yang berujung pada pelanggaran hak asasi 

apalagi perekrutan ditujukan pada pemuda berusia di bawah 15 tahun untuk 

dijadikan tentara anak-anak.199  

Dalam hal minimnya kehadiran pemerintah dalam menyediakan fasilitas 

dan perlindungan juga terjadi di Kenya, dimana dalam hal ini ditujukan terhadap 

diaspora Somalia. Ini berawal sejak terjadinya beberapa serangan terhadap destinasi 

wisata di Utara Kenya di tahun 2011, Pemerintah Kenya kemudian menciptakan 

zona penyangga keamanan di perbatasan selatan Somalia dengan Kenya.200 Bahkan 

                                                           
196 Ibid 
197 Ramenya Gibendi, Four Reasons Why Al-Shabaab Hits Kenyan with Ease, tersedia di 
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wAkJcg. Diakses pada 11 November 2016 
198 Rosand, Millar dan Ipe (2009), Rabasa (2009) dalam Patrick Kimunguyi, Terrorism and 
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EU centre Monash University, hlm 5, tersedia di 
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and East Africa’s Refugee Crisis, Volume 27, hlm 12, tersedia di 
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Kenya telah mengalami lebih dari 200 serangan yang dilakukan secara langsung 

oleh Al-Shabaab mulai dari kota besar seperti Nairobi hingga daerah terpencil 

Mpeketoni dan wilayah tambang batu di luar Kota Mandera.201 Dari serangan 

bertubi-tubi yang dialami Kenya, pemerintah kemudian lebih memfokuskan pada 

kamp pengungsi Dadaab di Provinsi Kenya Timur Laut, dimana kamp tersebut 

merupakan kamp terbesar di Afrika dengan jumlah penghuni penduduk Somalia 

antara 350.000 hingga 500.000 jiwa sejak dibangun pada tahun 1991. Kamp 

tersebut diyakini bukan hanya menjadi tempat pengungsian saja namun juga lokasi 

pelatihan bagi militan Al-Shabaab. Dengan alasan itu, Pemerintah Kenya meminta 

UNHCR untuk menutup Kamp Dadaab dan memindahkan pengungsi dari wilayah 

Kenya.202 Di tahun 2012, Pemerintah Kenya mengeluarkan kebijakan dimana 

semua pengungsi dan pencari pekerjaan di wilayah kota akan dipindahkan ke kamp 

pengungsi. Pengungsi Somalia tinggal di wilayah urban seperti Nairobi, harus 

dipindahkan ke Kamp Dadaab.203  

Beberapa serangan bom dan pembunuhan warga Kenya yang tidak bersalah 

berhubungan dengan aktivitas kelompok militan Al-Shabaab membuat pemerintah 

mengambil tindakan untuk memindahkan pengungsi yang berada di wilayah kota 

untuk berpindah ke kamp pengungsian. Meskipun begitu, kebijakan ini membuat 

beberapa pihak merespon dengan mengeluarkan pernyataan kecaman, salah satunya 

organisasi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut termasuk 

                                                           
201 Pate (2015) dalam Brendon John Cannon, Terrorists, Geopolitics and Kenya’s Proposed 

Border Wall with Somalia, Journal of Terrorism Research, Volume 7, Issue 2, hlm 25 tersedia di 

http://jtr.st-andrews.ac.uk/article/10.15664/jtr.1235/. Diakses pada 19 November 2016 
202 Sieff (2015) dalam Ibid 
203 Daily Nation (2012) dalam Asfaw Kumssa, dkk, Op.cit., hlm 146 
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membatasi ruang gerak dan hak asasi manusia pengungsi.204 Kebijakan tersebut 

hanya akan membuat kamp pengungsian melebih kapasitas pengungsian yang 

sudah padat, selain itu juga membatasi para pengungsi memperoleh akses makanan, 

tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas lain. Oleh karenanya, kebijakan tersebut 

tidak sampai diimplementasikan, meski begitu para pengungsi ataupun pencari 

pekerjaan asal Somalia di Kenya tetap mendapatkan diskriminasi.205 Meski 

demikian, warga Somalia kerap berhadapan dengan pemrofilan ras, bahkan tindak 

diskriminasi dan marjinalisasi yang bahkan dilakukan oleh pemerintah setempat 

sekalipun.206 

 Melihat banyaknya ketidakhadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

rakyat, dan ketidakmampuan mereka dalam menyediakan fasilitas serta 

perlindungan, maka tidak mengherankan apabila Al-Shabaab hadir untuk mengajak 

rakyat bergabung dengan jaminan mendapatkan apa yang seharusnya pemerintah 

berikan. Pada praktiknya, Al-Shabaab menyebarkan ideologi Salafi – Wahhabi 

sebagai alat transformasi sosial yaitu dengan membantah struktur sosial lokal, 

menciptakan aliansi lintas klan, dengan demikian memberikan alternatif 

revolusioner. Salah satu praktik untuk mengupayakan hal tersebut adalah 

penyusupan pemimpin Al-Shabaab untuk mengelola daerah yang dimiliki oleh klan 

namun tidak memiliki perwakilan di daerah tersebut.207 Al-Shabaab juga kemudian 

mengisi kekosongan institusi pemerintahan di dalam negeri dengan memberikan 

                                                           
204 Human Rights (2013) dalam Ibid., hlm 147 
205 Ibid 
206 Douglas Mpuga, Security Expert Calls Kenya Reply to Al-Shabab Attacks Incoherant, VOA, 

tersedia di http://www.voanews.com/a/expert-calls-kenya-al-shabaab-response-

haphazard/2550463.html. Diakses pada 22 November 2016 
207 Roland Marchal (2009) dalam Paula Cristina Roque, Op.cit., hlm 3 
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layanan penting dan kesejahteraan kepada masyarakat, diantaranya membersihkan 

penghalang jalan, memperbaiki jalan raya, pengorganisasian pasar, dan kembali 

mambangun ketertiban dan keadilan sistem melalui pengadilan syariah, mirip 

seperti apa yang dilakukan ICU di tahun 2006. Kegiatan di level grassroots 

tampaknya menjadi elemen fundamental dalam strategi Al-Shabaab 

mempertahankan jihad dengan terus memperluas infrastruktur dan meningkatkan 

dukungan masyarakat setempat208 

 Kemenangan militer seperti penguasaan Kismoyo dan Merka pada 

pertengahan 2008 dan Baidoa pada awal 2009 menjadi penanda pergeseran strategi. 

Di Kismoyo, implementasi hukum syariah yang ketat telah mengasingkan 

penduduk Somalia. Sedangkan di Baidoa, Al-Shabaab tampaknya telah 

mengadopsi pendekatan baru yang bertujuan untuk memenangkan dukungan dari 

masyarakat dengan membangun infrastruktur ekonomi, sosial dan pendidikan. 

Selain itu juga mengizinkan adanya aksi unjuk rasa dengan koreografi dan 

mengadakan forum diskusi dengan pemimpin tetua klan.209 Strategi baru Al-

Shabaab muncul dari pengalaman di Baidoa yang menjadi langkah pertama dalam 

membangun pemerintahan Islam dan fase baru yang dimaksudkan untuk 

mengkonsolidasikan aturan mereka. Transformasi sosial ini pada nantinya 

mendukung keinginan Al-Shabaab untuk melancarkan strategi politik mereka.210 
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5.1.1.2 Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan hukum/jaminan 

pengampunan tindak kriminal yang tinggi 

Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan hukum instansi negara 

oleh masyarakat dilatarbelakangi oleh budaya kriminalitas yang mengakar sejak 

hukum klan diterapkan sebelum pemerintah terbentuk bahkan selama kekosongan 

pemerintahan di Somalia terjadi. Konflik intra-klan yang biasa seperti konflik inter-

klan sejak sistem keturunan segmentaris membagi penduduk Somalia menjadi sub-

klan dan sub-sub klan. Dalam kondisi persaingan penganut yang setia, golongan 

yang paling stabil adalah diya-paying.211  Kata diya berasal dari bahasa arab yang 

artinya kompensasi darah dan berarti unit kerabat dekat dengan kekuatan 

pertempuran antara beberapa ratus hingga beberapa ribu anggota yang membayar 

dan menerima kompensasi darah.212 Cedera yang dilakukan oleh atau kepada 

anggota kelompok berimplikasi pada semua orang yang berada dalam mitra 

perjanjiannya. Jadi jika seorang pria dari satu kelompok dibunuh oleh seorang pria 

dari kelompok lain, kelompok pertama secara kolektif akan mengklaim kerusakan 

dari kelompok kedua, pada saat yang sama jika klan secara keseluruhan 

menghadapi ancaman eksistensial, semua sub-komponennya, sub-klan dan 

kelompok diya-paying akan bersatu untuk menetralisir ancaman. Pentingnya dari 

klan, lebih secara khusus kelompok diya-paying adalah tidak adanya konsep 

individualitas.213  

                                                           
211 Walter Laqueur dalam Hussein Solomon, Op.cit., hlm 41 
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Dalam kasus pembunuhan misalnya, bagi mereka tidak ada tanggung jawab 

pribadi, karena ini adalah sesuatu yang akan diputuskan di tingkat kelompok. Lebih 

penting lagi, apabila kompensasi tidak diterima, maka kerabat korban diharapkan 

untuk membalas dendam darah tidak hanya pada pelaku tetapi juga pada setiap 

anggota garis keturunan pelaku.214 Dengan demikian keberadaan klan dan 

kelompok diya-paying dianggap berfungsi untuk melembagakan ketidakstabilan 

(jika tidak anarki) di Somalia.215 Hilangnya tanggungjawab individu seperti ini 

menjadi penanda bahwa Somalia tidak mengakui konsep kewarganegaraan, mereka 

lebih nyaman dengan konsep kebangsaan yang ditandai dengan keanggotaan 

seseorang dari klan tertentu. 

Runtuhnya hukum dan tata tertib karena ketidakefektifan pemerintah 

membuat banyak anggota kelompok militan dapat dengan mudah melancarkan 

aksinya. Al-Shabaab dilaporkan masuk dalam institusi keamanan TFG dan sering 

mengerahui setiap gerak dan rencana yang disiapkan TFG dan AMISOM untuk 

melawan mereka. Militan Al-Shabaab juga seringkali menduplikasi seragam 

kamuflase, membuat AMISOM sulit membedakan antara kelompok militan dengan 

anggota mereka sendiri.216 Setelah Pemerintah Federal Somalia dibentuk, Al-

Shabaab juga menyiapkan rencana penyusupan ke dalam angkatan keamanan 

Somalia di Mogadishu.217 Bahkan penyusupan Al-Shabaab dalam instansi 

kepolisian Somalia berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat 

                                                           
214 Sick dalam Ibid 
215 Ahmad dalam Ibid 
216 Emmanuel Kisiangani, Op.cit., hlm 8 
217 All Africa, Somalia: ‘Planned Infiltration’ of Security Forces by Al-Shabaab – Sources, 

tersedia di http://allafrica.com/stories/201209270688.html. Diakses pada 22 November 2016 
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terhadap kerjasama dengan polisi dan tentunya menambah resiko pembalasan 

dendam kepada siapapun yang terkait dengan komunitas penjaga ketertiban. Di 

Kenya, komunitas penjaga ketertiban bekerjasama dengan Polisi Kenya akan sangat 

terbatas sampai Pemerintah etnik Kenya berhenti mendiskriminasi warga Somalia 

dan memperbaiki hubungan yang buruk diantara keduanya.218 Di samping itu, 

untuk mempermudah langkah Al-Shabaab menyusupi instansi pemerintahan, 

mereka mencoba mengubah nama mereka untuk memanipulasi identitas, salah 

seorang yang terlibat adalah anggota senior menteri pemerintah federal Somalia di 

kantor perdana menteri bernama Hassan Dhuh sebenarnya memiliki nama 

Abdirahman Kulmiye Hirsi (Abdirahman Dhere) yang merupakan anggota Al-

Shabaab di bawah pimpinan Ahmed Godane.219 

5.1.2 Strong Regimes becoming Weak 

5.1.2.1 Pemerintahan otoriter, kepemimpinan tersentralisasi, didominasi satu 

partai politik 

Sistem suku di Somalia memang memiliki kekuatan yang mempengaruhi 

seluruh lini kehidupan dan lebih dijunjung tinggi dibanding sistem kenegaraan 

sendiri. Hal ini terlihat dari peristiwa pembunuhan Presiden Somalia Abdirashid 

Ali Sharmarke pada 15 oktober 1969 oleh polisi sebagai tindakan balas dendam 

terkait sengketa suku.220 Ini yang kemudian menjadi awal disintegrasi institusi 

                                                           
218 Ken Menkhaus, Can Community Policing Combat Al-Shabaab?, IPI Global Observatory, 

tersedia di https://theglobalobservatory.org/2014/07/community-policing-combat-al-shabaab/. 
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pemerintahan Somalia. Pada 21 Oktober 1969, pemerintah sipil Somalia 

digulingkan dalam kudeta kepala militer, Jenderal Mohammed Siad Barre yang 

beraliansi dengan Uni Soviet dengan maksud memperkenalkan sistem sosialisme 

ke Somalia.221 Sebagai bagian dari proses modernisasi masyarakat Somalia, Barre 

mengeluarkan kampanye untuk menghancurkan klanisme dan kekuatan klan. Hal 

ini bertentangan dengan kenyataan yang ada bahwa Barre memihak suku Darod 

dengan menempatkannya di posisi senior pemerintahan.222 Bahkan rezim Barre 

sering disebut sebagai MOD, singkatan dari sub-klan Marehan, Ogaden dan 

Dhulbahante dari Darod yang begitu mendominasi pemerintahan antara tahun 1969 

dan 1975.223 Di sisi lain, pemerintah Barre menyusun taktik untuk mengkonsolidasi 

kelompok atau gerakan Islam dan memberi mereka momentum. Ketika pemimpin 

muslim mengadukan reformasi hukum klan, Barre mengeksekusi sepuluh 

cendekiawan terkemuka dan mengeksekusi ratusan lainnya.  

Meskipun ia telah memimpin selama lebih dari dua puluh tahun, pada awal 

tahun 1990-an ia menghadapi pemberontakan luas yang diinisiasi oleh kelompok 

klan dan komisi kekuasaan.224 Kelompok pemberontak yang tersusun dari klan 

Majerteen, Isaq dan Hawiye untuk melawan Barre, diantaranya Somali Salvation 

Democratic Front (SSDF), Somali National Movement (SNM) dan United Somali 

Congress (USC).225 Barre kemudian digulingkan dari kekuasaannya pada tanggal 

                                                           
221 Le Sage dan Pham dalam Ibid 
222 Jackie Cilliers dalam Ibid 
223 Ibid 
224 Daveed Gartenstein-Ross, Op.cit 
225 Whittaker dalam Ibid 
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26 Januari 1991 oleh USC, dan klan Isaq yang mendominasi SNM mendeklarasikan 

kemerdekaan Somaliland.226 

 Partai politik di Somalia sebagian besar berasal dari basis agama 

diantaranya President Hassan Sheikh’s Peace and Development Party (PDP), 

Daljir Party dan Social Justice Party.227 Sementara di Kenya, sejak pemilihan 

umum tahun 2007, Pemerintahan Kenya didominasi oleh dua partai politik yaitu 

Orange Democratic Movement (ODM) dan National Alliance Rainbow Coalition 

(NARC). Sebelumnya, Kenya African National Union (KANU) memimpin institusi 

di Kenya dalam waktu yang lama, hingga pada tahun 2002 berhasil disingkirkan 

oleh NARC, gabungan dari empat partai politik, salah satunya Liberal Democratic 

Party (LDP). Tahun 2005, LDP bergabung dengan KANU untuk membentuk 

ODM.228 Sedangkan Tanzania menggunakan sistem pemerintahan demokrasi 

dengan satu partai politik dominan di wilayah daratan dan sistem otokratis di 

Zanzibar. Di Tanzania, partai politik Tanganyika African National Union (TANU) 

memenangkan kekuasaan sejak kemerdekaan dari Inggris di tahun 1961. Kemudian 

di tahun 1977 mereka bertransformasi menjadi partai massa sosialis dan merubah 

namanya menjadi Revolutionary State Party atau Chama Cha Mapinduzi (CCM) 

yang menjadi perwakilan keberagaman komunitas dan kelompok kepentingan.229  

                                                           
226 Hussein Solomon, Loc.cit., hlm 44 
227 Matt Bryden dan Tres Thomas, Op.cit., hlm 15 
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Di Uganda, kemenangan gerakan tentara gerilya tahun 1986 telah 

melahirkan partai politik otokratis dominan bernama National Resistance 

Movement (NRM). Pada pemilihan umum periode 1996, 2001 dan 2006, NRM juga 

mendominasi pemilihan umum Uganda. Mereka hanya memiliki satu partai oposisi 

yaitu Forum for Democratic Change (FDC) yang dibuat oleh Besigye, mantan 

anggota NRM.230 Sementara itu, Ethiopia dikenal sebagai negara otokratis dengan 

satu partai politik koalisi dominan sejak tahun 1991, yaitu Ethiopian People’s 

Revolutionary Democratic Front (EPRDF) yang pada awalnya merupakan tentara 

gerilya dengan agenda revolusi sosialis. EPRDF merupakan koalisi lima partai 

politik diantaranya Tigrai People’s Liberation Front (TPLF), Amhara National 

Democratic Movement, South Ethiopian People’s Democratic Movement, Oromo 

People’s Democratic Organization dan Ethiopian United People’s Democratic 

Force. Tahun 2006, oposisi terkuat EPRDF adalah Coalition for Unity and 

Democracy (CUD) dan United Ethiopian Democratic Forces (UEDF).231 

5.1.2.2 Minimnya check and balances diantara pejabat institusi dan 

masyarakat sipil 

 Gerakan Islam mulai memasuki ranah politik di Somalia dimulai tahun 

1980-an ketika gerakan islam IU yang dianggotai oleh para lulusan baru universitas 

dan para intelektual Somalia yang bereaksi atas kebijakan represif dan korupsi yang 

dijalankan Presiden Mohammed Siad Barre.232 Penerapan Islam di Somalia secara 

                                                           
230 Ibid., hlm 33-35 
231 Ibid., hlm 35-37 
232 Abdulkerim Ousman, The Potential of Islamist Terrorism in Sub-Saharan Africa, Springer, 

International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 18, No. ½, Religion and Globalization 
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tradisional didominasi oleh golongan apolitik Sufi.233 Gerakan Islam belum 

berkembang hingga akhir tahun 1960-an ketika warga Somalia lebih moderat. Pada 

saat yang sama setelah bergulingnya rezim Barre, kondisi ini menjadi celah bagi 

Al-Shabaab untuk menguasai Somalia dengan mudah. TFG juga bahkan tidak 

mampu menstabilkan wilayah Somalia Selatan dan Tengah, karena mereka 

pemerintahan yang lemah dan hanya bergantung pada pasukan tentara African 

Union (AU) untuk bertahan hidup.234  

 Minimnya check and balances kerap terjadi terutama pada masa transisi 

pemerintahan diantaranya permasalahan minimnya pemeriksaan proses 

konstitusional. Somalia yang diusahakan menuju sistem demokratis dengan 

pembentukan Federal Member States (FMS) masih sering menemui kendala. Hal 

ini dikarenakan hanya ada satu FMS, sedangkan Parlemen belum dibentuk dan 

prosedur tentang bagaimana itu dibentuk belum diatur dalam konstitusi sementara. 

Sehingga pemerintah mengalami dilema serius apakah mereka menunda transisi 

hingga semua negara bagian terbentuk dengan resiko mengulur waktu cukup lama 

atau tetap memprosesnya tanpa negara bagian yang lengkap dengan resiko 

tantangan politik dan hukum dari negara anggota ketika mereka akhirnya 

terbentuk.235 Kondisi ini tidak terlepas dari konstitusi sementara Somalia yang 

padat, tidak lengkap, dan tidak koheren sehingga tidak mungkin 

diimplementasikan.236 
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234 International Crisis Group (2011) dalam Marie Chene, Loc.cit., hlm 2 
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5.1.2.3 Hubungan patron-client 

Sebagai kelompok militan jihadis, Al-Shabaab membutuhkan identitas 

sosial yang positif dalam mencapai tujuan ideologis dan mempertahankan 

eksistensi mereka. Di tengah ketidakefektifan institusi negara dan gencarnya perang 

sipil antar klan, Al-Shabaab hadir membagikan barang dan jasa yang diperlukan 

masyarakat Somalia seperti uang dan makanan yang kemudian menarik dukungan 

dari penduduk setempat dan menyampaikan kepada anggotanya identitas sosial 

yang positif dari keanggotaan seseorang dengan Al-Shabaab.237 Pada bulan 

Februari 2012, Al-Shabaab mengumumkan bergabungnya dengan Al-Qaeda secara 

resmi sebagai afiliasi yang aktif di Afrika Timur. Aliansi antara Al-Shabaab dengan 

Al-Qaeda ini menunjukkan hubungan patron-klien, dimana keduanya beraliansi 

untuk suatu ambisi atau melindungi kepentingan beberapa pihak.238 Selain itu juga 

menjadi sebuah kesempatan bagi Al-Shabaab untuk meningkatkan profil dan 

jaringan secara internasional, termasuk kemudahan akses anggota militan untuk 

dilatih dan mendapat pengalaman medan perang dari pelatih Al-Qaeda yang 

mumpuni.239 Al-Shabaab memberikan pengakuan tentang aliansi mereka dengan 

Al-Qaeda pertama kali pada tahun 2008, dengan mempublikasikan dokumen yang 

berjudul Declaration of a New Praiseworthy Terrorism Campaign in Response to 

the Tyrant America. Dalam dokumen tersebut Al-Shabaab menyatakan bahwa 

mereka percaya sebagian besar tragedi yang menimpa umat Islam berasal dari 
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Amerika, mereka diperintahkan oleh Allah untuk meneror penakluk yang menodai 

kehormatan dan martabat mereka.240 Pernyataan tersebut berkesinambungan 

dengan respon Al-Qaeda yang menyatakan Somalia harus menerima kemerdekan 

sebagai negara Islam.241 Hubungan patron-klien ini memberikan keuntungan bagi 

kedua belah pihak, di satu sisi Al-Qaeda sebagai pelindung mendapat kesempatan 

untuk memperkuat pengaruh jihad global di Afrika Timur, di sisi lain Al-Shabaab 

dapat meningkatkan kredibilitas mereka dari kemudahan akses pendanaan, 

perekrutan, persenjataan dan keahlian yang didukung oleh afiliasinya, Al-Qaeda.242 

Selain menjalin hubungan dengan Al-Qaeda dalam koridor patron-klien, 

Al-Shabaab juga memiliki dukungan dari aktor lain yang mendukung eksistensi 

mereka sebagai kelompok militan yang berpengaruh di Afrika Timur. Banyak 

kelompok radikal di Afrika Timur yang didanai Yaman dan Arab Saudi, selain 

diakomodasikan untuk membangun masjid, madrasah dan obat-obatan, dana 

tersebut juga diakomodasikan untuk logistik senjata. Sesuai dengan pernyataan 

Mohammed Madi, aktivis fundamentalis dalam majalah Time pada September 

2003: ‘We get our funds from Yemen and Saudi Arabia… Officially the money is 

used to buy medicine, but in reality the money is given to us to support our work 

and buy guns’.243 Selain itu, pemerintah Eritrea juga diduga turut berkontribusi 

dalam eksistensi Al-Shabaab di Afrika Timur. Bahkan hal ini menimbulkan konflik 

sengketa perbatasan dan perselisihan pribadi antara Perdana Menteri Ethiopia dan 

Presiden Eritrea. Ethiopia menuduh Eritrea memberikan dukungan kepada 
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kelompok-kelompok ekstremis agama termasuk Al-Shabaab. Meski keterlibatan 

Eritrea dengan Al-Shabaab yang dituduhkan dibantah oleh Pemerintah Eritrea 

sendiri.244 Konflik ini telah menyebabkan kematian ribuan jiwa, represi gerakan 

politik oposisi dan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia.245 

Al-Shabaab juga mendapat perlindungan dan dukungan dari Al-Qaeda East 

Africa (AQEA) yang bertanggung jawab atas insiden serangan 1998 di Kenya dan 

Tanzania. Mereka juga berhasil menargetkan anggota senior AQEA diantaranya 

Saleh Ali Saleh “Nabhan” dan Fazul Abdullah Mohamed “Harun” untuk turut 

mendukung Al-Shabaab. Banyak pejuang asing yang tertarik dengan Al-Shabaab 

termasuk mereka yang setia kepada AQEA. Dalam struktur organisasi Al-Shabaab, 

foreign fighters memiliki peran penting sebagai pendukung di samping militan 

pemberontak lokal apalagi sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan yang 

membantu aktivitas Al-Shabaab. Militan asing yang berperan dalam pimpinan 

kelompok militan ini diantaranya Sheikh Muhamnnad Abu Fa’id, orang Arab Saudi 

yang menjadi salah satu pembiaya utama dan manajer Al-Shabaab; Abu Musa 

Mombasa, orang Pakistan yang menjadi pakar keamanan dan pelatihan; Omar 

Shafik Hammami atau yang dikenal dengan nama samara Abu mansoor Al-Amriki, 

orang Amerika yang menjadi komandan militer, perekrut dan penyampai 

propaganda; dan Mahmud Mujajir, orang Sudan yang menjadi kepala perekrut 

pembom bunuh diri. Bahkan kelompok militan ini diketahui berhasil merekrut 

jihadis asing dari Afghanistan, Yaman, dan Swedia, selain yang telah banyak ada 
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dari Amerika dan Inggris.246 Hal ini membuat keanggotaan Al-Shabaab kombinasi 

dari pemberontak lokal yang berusaha mendirikan Negara Islam di Somalia dan 

kelompok teroris transnasional yang ingin melakukan serangan di luar perbatasan 

Somalia atas nama jihad global.247 Dengan serangan terang-terangan yang semakin 

mematikan, Al-Shabaab semakin kehilangan wilayah kekuasaannya di Somalia, 

untuk itu lokasi pelatihan militan difokuskan ke negara Afrika Timur yang lain, 

melalui kerjasama dengan afiliasi lokal seperti Al-Hijra di Kenya dan Ansar Muslim 

Youth Centre (A-MYC) di Tanzania.248 

Selain menjalin dukungan dari aktor eksternal, Al-Shabaab secara 

signifikan menjalin jaringan dengan masyarakat setempat untuk menopang 

eksistensi mereka. Seperti kebanyakan kelompok radikal lain, Al-Shabaab memiliki 

saluran dukungan yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, Al-

Shabaab juga pernah mendapatkan beberapa perangkat militer dari pasukan 

keamanan TFG yang membelot. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa 

pemerintah separatis wilayah Somaliland telah mendukung Al-Shabaab dan 

presidennya, Ahmed M. Mahamoud Silanyo terpilih di Juni 2010 karena dukungan 

dari jaringan luas basis Islam termasuk Al-Shabaab.249 Serangan Al-Shabaab di 

Kampala, Uganda dan Nairobi, Kenya adalah komitmen yang dipenuhi Al-Shabaab 

untuk meningkatkan status dan membuat pelindungnya, Al-Qaeda dan pendukung 
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lain terkesan dengan serangan mematikan. Hal ini berguna untuk meningkatkan 

hubungan positif yang ada diantara kedua kelompok.  

Dalam hal hubungan patron-klien, kelompok militan Al-Shabaab juga 

memanfaatkan keberadaan jaringan etnik atau diaspora Somalia yang tersebar di 

penjuru dunia. Diaspora menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan suatu 

negara, terlebih ketika negara yang bersangkutan dihadapkan pada permasalahan 

sosioekonomi. Secara umum, perspektif mengenai karakteristik diaspora asal 

Afrika mengalami perubahan. Sejak pra kolonial negara barat selalu dikenal dengan 

image negara kriminal, penyakit, dan anarkis, kemudian pasca serangan 9/11 Afrika 

lebih dikenal sebagai negara lumbung kelompok pemberontak dengan ancaman 

teror.250 Hal itu mempengaruhi pula pada rekonstruksi image diaspora Afrika 

sebagai komunitas yang cenderung memajukan dan mendanai politik ekstremis 

termasuk teroris, pemberontak dan gerilyawan, terutama musuh negara-negara 

Afrika yang bersekutu dengan barat dalam hal perang global melawan teror.251 

Diaspora Somalia merupakan salah satu dari sekian macam diaspora yang telah 

berkembang di dunia. Terdapat jutaan penduduk etnis Somalia dan pengungsi yang 

tinggal sebagian besar di negara-negara tetangga Afrika Timur seperti Ethiopia, 

Kenya dan Djibouti. Selain itu mereka juga tersebar di Eropa, Australia, Selandia 

Baru, Amerika Utara dan Timur Tengah. Diperkirakan separuh penduduk Somalia 

telah menjadi bagian dari diaspora setelah rezim diktator Presiden Siad Barre 
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berkuasa tahun 1961 hingga 1991, ditambah semenjak memburuknya kondisi 

domestik Somalia dan berlangsungnya perang saudara penggulingan rezim.252  

Kenneth Omeje menambahkan terdapat tiga kategori diaspora asal Afrika, 

kategori pertama tergolong para penduduk yang terlibat dalam aktivitas 

perdagangan manusia ke Amerika dan negara-negara Eropa lalu menjadi korban 

perbudakan pada masa kolonial; kategori kedua yaitu terjadi di akhir masa kolonial 

dimana sebagian besar tergolong dari kalangan pelajar, profesional dan para pekerja 

yang berniat migrasi untuk mendapatkan pendidikan dan lahan pekerjaan yang 

lebih baik; dan kategori ketiga termasuk penduduk yang bermigrasi atas dasar 

desakan permasalahan sosioekonomi, krisis perang, negara yang lemah, 

kemiskinan dan kemelut politik dalam negeri.253 Dalam hal ini, diaspora Somalia 

termasuk dalam kategori ketiga, dimana sebagai negara asal kelompok militan Al-

Shabaab, Somalia memiliki kondisi terpuruk yang kemudian mendorong banyak 

penduduknya bermigrasi dengan harapan kehidupan yang lebih layak. Ini terlihat 

dari beragamnya latar belakang dan usia penduduk yang menjadi bagian diaspora, 

baik kalangan politisi, pekerja, pengangguran, pelajar, pengungsi. Diaspora 

kemudian menjadi kelompok yang mengubah struktur pemerintahan klan di 

Somalia. Kondisi ketidakstabilan dan ketidakamanan yang berlangsung selama 

lebih dari dua dekade, membuat sejumlah masyarakat Somalia menyebar ke seluruh 

penjuru dunia untuk mencari kesempatan ekonomi dan keamanan.  
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Pengiriman uang yang disediakan diaspora penting untuk kesejahteraan 

banyak keluarga Somalia, termasuk mendukung pendanaan operasional Al-

Shabaab dari pendukung yang menjadi diaspora di luar negeri.254 Dampak dari 

gagalnya penerapan kesejahteraan ekonomi di Afrika Timur beberapa diantaranya 

mendorong munculnya diaspora Somalia yang dikenal memiliki komunikasi yang 

baik, mampu melakukan perjalanan jauh dan merupakan pedagang black market 

terbaik di Afrika Timur, bukan hanya perdagangan ilegal mobil dan sparepart, 

tetapi juga obat-obatan terlarang, gading dan senjata.255 Meskipun beberapa 

spekulasi beranggapan Al-Shabaab diuntungkan keuangannya dari pembajakan 

Somalia di wilayah pesisir pantai, namun hanya ada sedikit bukti tentang 

keterkaitan tersebut, antara Al-Shabaab dan pembajak laut memiliki wilayah 

kekuasaan masing-masing, di samping itu juga tidak ada laporan yang 

menunjukkan adanya koordinasi dan hubungan yang ekstensif diantara 

keduanya.256 

5.1.2.4 Praktik Korupsi dan Kolusi serta Perubahan Pola Korupsi  

Korupsi yang merajalela dan persaingan diantara para pemimpin TFG juga 

telah melumpuhkan operasi pemerintah dan melemahkan kredibilitas dan legitimasi 

domestik TFG.257 Somalia konsisten berada pada negara terkorup di dunia sejak 

pertama kali tercatat dalam indeks TI’s Corruption Perceptions tahun 2007. Di 

tahun 2011, Somalia menduduki posisi ke 182 dari 183, dengan poin 1 dari 10 
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(sangat korup). Somalia juga tercatat menjadi negara termiskin pada indikator 

World Bank’s Worldwide Governance, dengan poin dibawah 2,5 dari 100 (sangat 

miskin). Bahkan dalam hal stabilitas politik, keefektivitasan pemerintah, peraturan 

hukum dan kontrol korupsi juga sama buruknya, dengan mendapat poin 0.258 

Kurangnya sumber daya dan ketidakmampuan membayar pejabat publik membuat 

pasukan keamanan cenderung menjual senjata dan peralatan mereka sebagai 

pengganti gaji mereka bahkan milisi TFG dan pasukan sekutu dilaporkan memeras 

uang dari pengendara transportasi.259 Selain itu, bersamaan dengan meningkatnya 

masalah keamanan berkaitan dengan kelompok teroris yang masuk ke komunitas 

pengungsi di wilayah kota. Diperkirakan banyak penduduk Somalia yang termasuk 

anggota Al-Shabaab mengambil keuntungan dalam tindak korupsi di Kenya.260 

Menurut International Crisis Group, banyak tindak korupsi yang terjadi di 

Pelabuhan Mogadishu dan Bandara Internasional. Yayasan Bertelsmann juga 

menyebutkan kurangnya transparansi dalam pendapatan yang dikumpulkan, 

sementara laporan grup monitoring PBB tahun 2010 menunjukkan beberapa 

anggota pemerintahan dan parlemen diduga terlibat dalam penipuan visa skala 

besar dan penyelundupan migran ilegal ke Eropa.261 Selain itu, sebagian besar 

ekonomi Somalia yang bergantung pada sektor informal turut mendorong korupsi, 

semenjak jatuhnya rezim Barre sistem pasar tidak teratur, pada praktiknya 

perusahaan tidak membayar pajak secara teratur untuk negara tetapi secara rutin 
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membayar biaya non-negara untuk pejabat senior TFG dengan tujuan mendukung 

dan menyetujui penawaran bisnis asing atau mendukung posisi mereka untuk tetap 

bertahan di kursi pemerintahan.262 

 Sementara di Kenya, kasus korupsi juga menjadi kejahatan yang 

mengganggu stabilitas nasional bahkan membantu aktivitas Al-Shabaab mudah 

masuk di negara ini. Berdasarkan survey, satu dari tiga penduduk Kenya mengaku 

menyuap polisi. Terdapat berbagai laporan yang menerangkan bahwa anggota Al-

Shabaab dapat dengan mudah membeli jalan lintasan menuju Kenya melalui 

wilayah perbatasan dengan menyuap polisi sebagaimana yang dilakukan oleh 

pegawai imigrasi.263 Bahkan dalam berbagai serangan di Kenya, koordinasi antara 

aparat polisi yang buruk, seperti halnya serangan di bus Mandera yang membawa 

28 penumpang, laporan BBC menjelaskan tidak ada respon polisi maupun pelaku 

yang ditangkap meski sebagian besar guru dalam bus tersebut ditembak mati oleh 

militan Al-Shabaab. Selain itu pada serangan di Mal Westgate tahun 2013, para 

penegak keamanan sangat lambat dalam penanganan korban dan pelaku.264 

5.1.2.5 Transisi politik dan transisi ekonomi  

Transisi politik Somalia berlangsung untuk mempersiapkan sistem 

pemerintahan federal dengan otoritas yang terdesentralisasi, sebagai reaksi terhadap 

pengalaman perang kekuasaan dan kekayaan yang terkonsentrasi di ibukota 

termasuk kemungkinan munculnya pemerintahan otoriter dan kasar.265 Di tahun 
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2000, konferensi perdamaian nasional diselenggarakan di Arta, Djibouti, yang 

difasilitasi oleh masyarakat sipil Somalia dan komunitas pengusaha. Deklarasi Arta 

tersebut meresmikan Pemerintah Transisi Somalia yang disetujui oleh PBB. Pada 

tahun 2002, sebuah konferensi tindak lanjut di Kenya menyetujui struktur federal 

untuk Somalia, yang akan lebih disempurnakan pada tahun 2003 dengan 

kesepakatan yang tertuang dalam sebuah piagam transisi. Di tahun 2004, 

pembentukan institusi federal transisi mengarah ke peresmian parlemen di tahun 

yang sama sedangkan peresmian pemerintah dilakukan di awal tahun 2005. Di 

tahun 2008, struktur politik lebih lanjut mendukung perjanjian damai dengan 

oposisi ARS.266  

Dalam piagam transisi nasional tersebut disepakati pemerintah akan 

diamanatkan sejumlah syarat yang harus diselesaikan dalam waktu enam tahun 

termasuk penyusunan konstitusi baru, pelucutan senjata dari kelompok militan dan 

perpindahan tempat tinggal pengungsi.267 Namun hingga periode pemerintahan 

transisi yang seharusnya berakhir di tahun 2011, Somalia hanya mengalami sedikit 

kemajuan. Pemerintah kemudian memohon tambahan tiga tahun, tetapi pendapat 

tersebut ditolak dan berujung pada keputusan perpanjangan satu tahun yang 
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berakhir di bulan Agustus 2012.268 Ada kekhawatiran elemen-elemen dalam TFG 

memiliki kepentingan dalam mengabadikan transisi dan akan berusaha menunda 

dan memanipulasi proses pada tahun 2012.269  

Hassan Sheikh seorang tokoh yang sebelumnya tidak berhubungan dengan 

penguasa perang dan penyuapan muncul sebagai presiden.270 Presiden Hassan 

Sheikh Mohamud mengambil alih pemerintahan setelah sebelumnya dipegang oleh 

Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sebagai Presiden Pemerintah Somalia Nasional 

Transisi pertama (TFG) yang didirikan di Arta, Djibouti.271 Sebelum pemerintahan 

dijabat oleh Presiden Hassan Sheikh di tahun 2012, Somalia mengalami 

keterpurukan dalam berbagai hal, terlebih Al-Shabaab berusaha mencari celah 

dengan memanfaatkan lemahnya otoritas pemerintah.272 

Sebagian pengamat berpendapat bahwa transisi politik saat itu sangat cacat 

dan dirusak oleh tindak korupsi.273 Hal ini dikarenakan proses seleksi untuk anggota 

parlemen pada tahun 2012 yang mensyaratkan semua klan utama harus mewakili 

semua wilayah negara tidak dilakukan secara transparan. Pemerintah baru yang 

muncul setelah TFG untuk mengakhiri transisi mewarisi disfungsional ekonomi dan 

harus menghadapi tingginya tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan, 

pengangguran yang tinggi dan kesenjangan infrastruktur.274 Setelah dinyatakan 
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aktif, Pemerintah Federal Somalia memulai proses struktural, legislatif dan 

kelembagaan reformasi, perekonomian mulai mendapatkan respon, diaspora 

Somalia mulai kembali dari luar negeri untuk berinvestasi di dalam negeri, 

pertokoan mulai dibuka dan pasar properti pun mulai dijalankan.275 Dibanding 

pemerintah sebelumnya, kondisi internal jauh lebih baik karena aktivitas 

perekonomian di berbagai sektor mulai diperbaiki, namun Somalia masih tetap 

menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Selain itu, sebelumnya selama 

menjalankan pemimpin TFG berkuasa, mereka cenderung memperlakukan sistem 

pemerintahan lokal sebagai musuh daripada sebagai mitra, ditambah lagi 

administrasi yang tidak responsif dan korup mempersulit Pemerintah Federal 

Somalia untuk bangkit dan memperbaiki segala aspek dalam waktu yang singkat.276 

 

Tabel  6 GDP Somalia 

 (Sumber: World Development Indicators 2015, World Bank and IMF staff estimates 2014277) 
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Somalia menduduki posisi negara termiskin kelima di dunia, mencerminkan 

konflik yang berlangsung selama dua puluh dekade terakhir, dengan pendapatan 

perkapita sebesar $435 dolar di tahun 2013.278 Selama ini, infrastruktur fisik tidak 

terawat, dan akhirnya dua generasi Somalia tidak mendapatkan haknya dalam 

pendidikan. Hanya 42 persen anak-anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah 

dasar, dan hanya 36 persen adalah anak perempuan. Sedangkan lebih dari 70 persen 

populasi di bawah usia 30 tahun hidup dengan pendapatan kurang dari $1 dolar per 

hari. Pemuda yang tidak memiliki keahlian cenderung pengangguran dan berada di 

garis kemiskinan, juga menjadi mangsa strategis perekrutan milisi atau kelompok 

radikal. Terdapat sekitar dua pertiga pemuda antara usia 14 hingga 29 tahun 

diyakini menjadi pengangguran.279 

Di sisi lain, kelompok militan Al-Shabaab yang menganggap musuh nyata 

mereka adalah AS dan negara-negara barat, termasuk FGS, AMISOM dan negara-

negara lain di Afrika Timur tidak terlepas dari gencarnya negara-negara barat yang 

menjalin hubungan kerjasama baik di bidang ekonomi, politik maupun militer. Ini 

yang kemudian memicu kekhawatiran mereka akan dominasi negara barat di negara 

mereka. Mereka meyakini bahwa sistem kapitalisme yang dijanjikan negara-negara 

barat bisa memberikan kesejahteraan ekonomi bukanlah solusi bagi permasalahan 

ekonomi di negara mereka. Selain itu, mereka juga masih menyimpan sejarah kelam 

saat negara barat mengeksploitasi manusia dan sumber daya alam Afrika selama 

masa kolonial dan menghabiskan milyaran dolar untuk menstabilkan negara Afrika 
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kembali dengan tujuan memperluas hegemoni barat selama perang dingin 

kemudian mengabaikannya sebagai bentuk propaganda.280 

5.1.3 Weak States Characterized by Ethnic Conflict or Terrorist Activity 

5.1.3.1 Persaingan antar etnis 

Periode setelah tergulingnya rezim Barre ditandai oleh salah satu gencarnya 

konflik antar dan intra klan. Komandan perang pun mengutamakan kepentingan 

pribadi dan klan lalu bersaing satu sama lain. Mereka mengenakan pajak pada bisnis 

lokal dan memeras uang tunai dan barang dari penduduk Somalia yang bernasib 

malang. Ketika Somalia mendapatkan kemerdekaannya pada Juli 1960, banyak 

pihak yang optimis negara ini akan melaju ke prospek yang lebih baik apalagi 

didukung dengan kondisi kultural yang cukup homogen dengan kesamaan bahasa 

dan agama.281 Namun identitas tersebut tidak sehomogen yang dikemukakan di 

banyak literatur. Somalia memiliki keberagaman klan yang berperan sebagai sistem 

dalam segala aspek kehidupan. Dalam silsilah Somalia, sebagian besar masyarakat 

Somalia dilahirkan ke salah satu dari enam klan. Empat dari klan tersebut, yaitu 

Darod, Dir, Hawiye dan Isaaq dikenal sebagai klan ‘Samaale’ yang memiliki ikatan 

bahasa dan budaya terdekat.282 Secara historis, mereka pernah bersama-sama 

menjadi klan nomaden yang meliputi 75 persen dari semua etnis Somalia. Dua klan 

lainnya, Digil dan Rahanweyn atau Digil-Mirifle di Somalia Selatan terdiri dari 20 

persen dari semua etnis Somalia, mereka menggunakan bahasa af-maymay berbeda 

dengan klan Samaale yang berbahasa af-maxaa, secara historis mereka juga 
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memiliki gaya hidup yang berbeda yaitu dengan bertani dan menjadi pendeta. 

Selain itu, klan Digil-Mirifle lebih terbuka klan Samaale yang cenderung 

xenophobia283 karena memiliki kebiasaan asimilasi klan dari masyarakat non-etnis 

termasuk kalangan mantan budak beserta keturunannya.284  

Masyarakat Somalia kemudian mengklasifikasikan diri menjadi sub-klan, 

sub-sub-klan dan kelompok diya yaitu bawahan atau bagian dari sub-sub-klan yang 

menangani pembayaran kompensasi untuk cedera.285 Klasifikasi bahkan dapat 

diperpanjang hingga tingkat rumah tangga, jika seorang pria memiliki lebih dari 

satu istri misalnya, beberapa dalam rumah tangga tersebut menekankan klan, sub-

klan, sub-subklan terkait dengan satu garis keturunan ibu.286 Namun tidak semua 

klan memiliki derajat yang sama, seperti halnya klan Darod, Dir, Hawiye dan Isaq 

yang dipandang sebagai kaum bangsawan, umumnya bekerja sebagai pendeta yang 

mengembara. Sedangkan Digil dan Rahanweyn (Digil-Mirifle) dianggap golongan 

paling bawah yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan pendeta dengan 

meladang.287 Sebagai golongan yang rendah, Digil dan Rahanweyn seringkali 

termarjinalisasi baik dalam aspek politik maupun ekonomi oleh rezim di 

Mogadishu. Di saat yang sama, Rahanweyn dikenal golongan yang dibekali senjata 

dan golongan dengan kekuatan militan paling tangguh di Somalia.288 Setiap klan 

mengontrol wilayah yang berbeda-beda di Somalia dan seringkali saling bertarung 
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memperebutkan sumber daya alam.289 Dalam kurun waktu yang sangat lama, 

Somalia lebih banyak menggunakan sistem klan untuk mengisi kekosongan 

institusi yang mencakup urusan politik, ekonomi dan sosial.290 Namun sekali lagi, 

segala aspek tersebut tidak melibatkan seluruh golongan secara proporsional.  

Pada dasarnya, sebuah sistem pemerintahan yang diselenggarakan 

berdasarkan garis keturunan segmentaris di Somalia menyediakan struktur sosial 

untuk hubungan negosiasi dan kontrak sosial antara kelompok-kelompok terkait 

meskipun memiliki batas-batasnya.291 Hal ini dapat memberikan hubungan 

keteraturan dan mengurangi kekerasan dengan menciptakan struktur pencegahan, 

yaitu menggunakan sistem klan dan pengadilan syariah Islam untuk membangun 

kepercayaan yang dapat dijalankan di seluruh klan. Salah satu hasil dari peran tetua 

klan adalah rekonsiliasi perang sipil antara Somaliland dan Puntland dengan 

penciptaan konstitusi baru yang dinegosiasikan melalui sistem klan. Di sini klan 

tetua berperan sebagai perwakilan dan konsiliator ‘guurti’, dengan menginisiasi ide 

pelucutan senjata klan kunci untuk mengurangi ketegangan diantara keduanya. 

Meskipun demikian sistem klan lemah dalam memaksakan perintah walau demi 

kepentingan mereka sekalipun terutama pada mereka yang bersedia mengabaikan 

atau menyalahgunakan sistem. Bahkan di wilayah yang memiliki struktur klan 

terkuat sekalipun, seperti halnya di Somalia Utara dan Timur Laut, Belet Wayne, 

sulit untuk memaksakan keputusan kolektif yang tidak digunakan untuk 

kepentingan universal. Ini membuktikan bahwa pemerintahan dengan sistem klan 
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merupakan instrumen yang lemah untuk menangani masalah supra-klan. Terutama 

di wilayah Somalia Selatan, sebagai signifikansi politik dari lembaga klan telah 

ditembus patronase panglima perang dan pengusaha besar, sehingga mengikis 

keberadaan tetua klan sebagai pemegang kendali pemerintahan sistem klan. 

Sementara di wilayah lain sistem klan kurang memegang legitimasi yang penuh, di 

Somalia Selatan sistem klan mampu melakukan tindakan lebih dari gencatan 

senjata antara panglima perang bahkan menunjukkan kemampuan memediasi 

panglima perang atau militan islamis.292 

Pada saat pembentukan Somali Youth League yang bertujuan mendorong 

kemerdekaan Somalia di tahun 1943 saja lebih mengutamakan anggota dari klan 

utama, dimana klan Darod memiliki porsi 50 persen, Hawiye 30 persen, dan Digil-

Mirifle termasuk Rahanweyn 10 persen, sedangkan klan minoritas lain hanya 10 

persen.293 Mereka juga memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan kepentingan 

klan, seperti Hizbi Dastur Mustaqil Somali (Somali Independent Constitutional 

Party) yang didesain untuk membawa kepentingan klan Digil-Mirifle.294 Pada 

awalnya kesadaran mereka akan penerapan sistem partai politik dianggap langkah 

yang baik untuk meninggalkan sistem konvensional klan, namun nyatanya 

kompetisi diantara mereka tidak berhenti begitu saja, tetapi justru bertransformasi 

yang awalnya bersaing untuk memperebutkan lahan kemudian bersaing 

memperluas wilayah negara.295 Seperti biasa, dengan sistem garis keturunan 
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segmentaris mereka bersatu ketika dihadapkan musuh yang sama namun ketika 

bahaya sudah lewat, mereka sering berpaling satu sama lain dan kembali bersaing.  

Di Somalia, klan Hawiye bersatu di bawah bendera USC dan memainkan 

peran dalam menghilangkan kekuasaan Barre. Tidak berlangsung lama, USC 

runtuh dan sub-klan dihidupkan sub-klan. Mogadishu sekali lagi menjadi zona 

pertempuran dengan Mohammed Aideed dari sub-klan Habr-Gedir diadu dengan 

Ali mahdi Mohammed dari sub-klan Abgal.296 Seperti kebanyakan kasus 

ketegangan antar etnik, etnik Somalia yang begitu beragam juga saling 

memperebutkan sumber daya alam, mata pencaharian, degradasi lingkungan dan 

dinamika politik di tingkat lokal, negara dan internasional.297 Seiring dengan 

banyaknya perang sipil antar klan yang terjadi demi memperebutkan kekuasaan, 

sejak diselenggarakannya konferensi rekonsiliasi nasional tahun 1996 – 1997 secara 

resmi disahkan formula 4,5 pembagian kekuasaan klan sebagai metode utama 

manajemen konflik antar klan Somalia. Formula 4,5 menentukan distribusi posisi 

pemerintahan dan lembaga politik anggota klan serta menyeimbangkan komposisi 

pegawai negeri sipil di seluruh kementerian dengan mengacu pada empat klan 

dominan Somalia (Rahanweyn, Dir, Hawiye dan Darood) kemudian tambahan 0,5 

mengacu pada alokasi klan minoritas. Namun kebijakan ini dikhawatirkan masih 

dapat menimbulkan permasalahan yang lain dimana bertentangan dengan prinsip-

prinsip demokrasi, kebebasan yang adil dan pemilihan umum yang transparan.298 
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Sedangkan permasalahan di negara-negara minoritas muslim Afrika Timur 

seperti Kenya, Tanzania dan Uganda, seringkali terjadi ketegangan antar agama. 

Sebagaimana yang terjadi di Kenya, jumlah populasi muslimnya hanya berkisar 6% 

dari total populasi penduduk. Partai yang berkuasa satu-satunya yaitu Kenyan 

African National Union (KANU) yang memiliki kebijakan pro etnik Kristen 

diantaranya Luhya, Kamba dan Kalenjin. Sedangkan sebagian besar kebijakan 

KANU menempatkan penduduk islam termarjinalisasi baik dalam kehidupan 

politik maupun ekonomi. Hal ini yang memicu bangkitnya kelompok politik islam 

dengan jaringan etnik yang kuat pasca dimulainya sistem multi partai pada 

Desember 1991.299 Februari 1992, Senior KANU melarang masjid digunakan untuk 

pertemuan politik. Mereka juga menghalangi partai basis agama Islamic Party of 

Kenya (IPK) untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 1992.300  

IPK ini didukung oleh kelompok intelektual Asia dan pebisnis yang diduga 

mengakomodasi ketidakpuasan masyarakat muslim selama ini dengan 

memperkenalkan hukum syariah yang tidak sejalan dengan sebagian besar umat 

Kristen dan dugaan warga asing berkulit putih akan membeli sejumlah tanah lokal 

dari dorongan masyarakat muslim pesisir yang mengalami kesulitan ekonomi.301 

Tetapi dugaan tersebut dibantah oleh Sheikh Ali Shee, ketua Dewan Imam dan 

Khatib Kenya sekaligus pemimpin agama di pelabuhan Samudera Hindia 

Mombasa, yang mengatakan bahwa pemuda islam mereka dirusak oleh Al-Qaeda, 

masyarakat muslim sejatinya memiliki sifat keterbukaan dan tidak seperti yang 
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diduga.302 Wilayah pesisir Kenya memang identik dengan masyarakat Arab dimana 

banyak dihuni imigran asal Yaman dan Oman, mereka juga merasa mudah 

membaur dengan masyarakat lokal. Selain itu, Kenya terkenal memiliki keamanan 

yang lemah, ditambah dengan hubungan yang buruk antara polisi dengan muslim 

pesisir, memudahkan Al-Qaeda untuk beroperasi tanpa diketahui.303 Ini jelas 

membuktikan bahwa beberapa muslim di Kenya kecewa bukan hanya tentang 

bencana di seluruh dunia Islam tetapi juga tentang diskriminasi yang nyata dan 

dirasakan di rumah mereka sendiri. Al-Qaeda mudah mengeksploitasi kemarahan 

muslim di Kenya bukan hanya karena persepsi diskriminasi dibanding masyarakat 

Kristen, tetapi kenyataan bahwa sejak kemerdekaan tahun 1963 pemerintah 

cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan AS dan Israel.304 

Di samping itu, ketegangan antar etnis maupun agama bukan hanya terjadi 

dalam satu negara saja namun juga melibatkan interaksi antara satu negara dengan 

negara lain di Afrika Timur sebagaimana hubungan antara Somalia dengan 

Ethiopia, Kenya dan Djibouti yang memiliki sejarah panjang. Kelompok militan 

klan Somalia yang dimobilisasi oleh Al-Shabaab tidak lagi memperebutkan lahan 

di wilayah Somalia namun justru mendambakan perluasan wilayah Somalia. Pada 

abad 19, Britania Raya, Italia, Perancis dan Ethiopia mengklaim wilayah yang 

dihuni penduduk Somalia dan membaginya menjadi lima wilayah yurisdiksi 

politik.305 Saat itu penduduk Somalia berupaya untuk menyatukan semua wilayah 

namun hanya ada dua wilayah Somalia yang tergabung yaitu British Somaliland 
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yang merdeka pada 26 Juni 1960 dan Italian Somaliland yang merdeka secara 

berdekatan yaitu pada 30 Juni 1960. Sehari kemudian, kedua negara tersebut 

sepakat bersatu menjadi Republik Somalia pada 1 Juli 1960. Di bawah rezim 

otoriter Siad Barre, Somalia mengalami stagnansi dalam aspek politik maupun 

ekonomi. Barre kemudian menginvansi Ethiopia di tahun 1977-1978 untuk 

menaklukkan wilayah Ogaden dengan maksud mewujudkan ‘Greater Somalia’ 

yang saat ini menjadi bagian dari negara Djibouti, Ethiopia Timur dan Kenya 

Utara.306 Namun upaya itu gagal dan justru mengakibatkan perang sipil antara utara 

dan selatan. Setelah menderita sekitar 25.000 korban jiwa dalam waktu kurang dari 

satu tahun dan kalah perang, kekuatan oposisi bangkit dan semua berusaha 

menggulingkan rezim Barre.307 Ketika rezim Barre digulingkan, pusat negara hanya 

berada di utara (bekas British Somaliland), mereka bahkan membentuk wilayah 

konstitusi sendiri dan menolak untuk membentuk kesatuan baru dengan selatan.  

 Cita-cita pemerintahan Siad Barre saat itu kemudian dilanjutkan oleh Al-

Shabaab atas nama tendensi membebaskan kaum muslim minoritas di wilayah lain 

di Afrika Timur melalui upaya ancaman serangan kepada negara tetangga dengan 

memanfaatkan kesempatan mereka sebagai kelompok militan yang berbahaya. 

Intervensi Ethiopia atas komando AS di tahun 2006 menyebabkan menguak 

kembali luka lama Somalia, dimana saat itu Somalia tidak dapat menguasai Ogaden 

yang diklaim semestinya menjadi bagian dari wilayahnya. Hal ini kemudian 
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menjadi pertanda fase peperangan baru dengan tendensi yang berbeda yaitu 

kebencian kelompok militan radikal dengan negara yang dianggap kafir.  

5.1.3.2 Perbedaan ideologi 

Pada saat jatuhnya ICU tahun 2007 pasca invasi Ethiopia membuat Somalia 

sekali lagi mengalami keruntuhan, diketahui tanda adanya perbedaan besar dalam 

internal ICU yang berpengaruh pada perkembangan kelompok militan Al-Shabaab 

di Afrika Timur, dimana pemimpin moderat Sheikh Sharif menginginkan langkah 

rekonsiliasi dengan TFG, sedangkan Sheikh Hassan Aweys yang mendukung Al-

Shabaab menolak berhubungan baik dengan TFG, dan semakin mendesentralisasi 

paham Islam radikal.308 Pada Januari 2009, parlemen TFG menunjuk mantan 

pemimpin ICU, Sheikh Sharif untuk menjadi Presiden baru Somalia, atas keputusan 

tersebut, Al-Shabaab dan pemimpin radikal Sheikh Aweys sangat mengecam dan 

mendeklarasikan peperangan terhadap TFG yang dipimpin rivalnya.309 

Tahun 2008, Al-Shabaab diambil alih oleh Ahmed Abdi Godane sebagai 

pemimpin baru setelah kematian pemimpin sebelumnya Aden Hashi Ayro akibat 

serangan udara Amerika Serikat.310 Sebelumnya, Godane menjadi bagian dari 

organisasi IU dan berkesempatan mengikuti pelatihan perang di Afghanistan. 

Sekembalinya, ia mengundurkan diri dari IU dan kemudian menjadi kader kekuatan 

Al-Shabaab.311 Godane dikenal sebagai pemimpin militan paling menakutkan di 
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Afrika.312 Hal ini berkaitan dengan karakteristik kepemimpinannya yang brutal dan 

kontroversial terutama tentang bagaimana ia menginternasionalisasi serangan dan 

rekrutmen anggota demi menyebarkan ideologi global jihad yang mereka yakini. 

Al-Shabaab bahkan kemudian mendapatkan perhatian khusus sebagai kelompok 

militan paling berpengaruh di Afrika, sebagaimana pernyataan Kepala US African 

Command (AFRICOM) Jenderal Carter Ham pada 14 September 2011, bahwa313: 

If I left unaddressed, you could have a [jihadist] network that ranges 

from East Africa through the center [sub-Sharan and West Africa]. Those 

three organizations [AQIM, Al-Shabaab dan Boko Haram] have very 

explicitly and publicly voiced intent to target Westerners and the US 

specifically. To me, that is very, very worrying. 

Kepemimpinan Al-Shabaab pertama kali dipegang oleh Sheikh Hassan 

Dahir Aweys, yang memimpin perlawanan terhadap Ethiopia sekaligus menjadi 

pemimpin spiritual. Sebelum memimpin ICU, Aweys berperan sebagai komandan 

sayap militer IU. Namun mulai tahun 2006, dilanjutkan oleh Aden Hashi Ayro 

sebagai komandan operasional Al-Shabaab. Kepemimpinan Ayro tidak 

berlangsung lama, pada bulan Mei 2008 ia dinyatakan tewas dalam serangan peluru 

tentara AS. Pemimpin Al-Shabaab selanjutnya pasca kematian Ayro adalah Ahmed 

Abdi Godane (Abu Zubayr). Godane dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang 

lebih keras dibanding pemimpin sebelumnya, pada November 2008 AS pun 

mengakui Godane memenuhi karakteristik mewujudkan teroris global melalui 

kelompok militan yang dipimpinnya. Dikarenakan hal ini pula, Al-Shabaab 
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seringkali mengalami perbedaan pandangan dengan pemimpin senior lain. Bahkan 

dikabarkan pada Juni 2013, beberapa loyalis Godane menewaskan dua pemimpin 

senior Al-Shabaab yaitu Ibrahim Al-Afghani dan Moalim Burhan. Sebelum 

kematiannya tersebut, Al-Afghani sempat mengirim surat kepada pemimpin Al-

Qaeda Ayman Al-Zawahiri atas protes gaya kepemimpinan Godane yang keras 

tersebut. Selain itu, hubungan Aweys, pemimpin pendahulu Al-Shabaab dengan 

Godane semakin memburuk sejak keduanya berseberangan pandangan, sehingga 

membuat Aweys akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang federal di 

Mogadishu.314 Kepemimpinan Godane yang kharismatik dan tangguh dalam kurun 

waktu yang lama menjadi halangan terbesar dalam upaya melawan terorisme sejak 

Al-Shabaab menjadi afiliasi Al-Qaeda terkuat di Afrika. Pada 1 September 2014, 

tentara AS akhirnya berhasil membekuk dan menewaskan Godane melalui serangan 

udara lokasi perkemahan Al-Shabaab di Somalia.315 Seminggu kemudian tepatnya 

8 September 2014, kepemimpinan Al-Shabaab dilanjutkan oleh Sheikh Ahmed 

Umar Abu Ubaida.316 

Identitas ideologi Al-Shabaab pada awalnya menjadi polemik karena 

perbedaan pandangan pemimpin yang memicu ketidaksepahaman internal, seperti 

halnya Hassan Dahir Aweys dan Mukhtar Roobow yang mengharapkan Al-

Shabaab bergerak dalam koridor paham nasionalis, sedangkan pemimpin 

tertingginya yaitu Ahmed Abdi Godane cenderung berorientasi pada pandangan 
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Salafi-Jihad.317 Dengan pandangan Salafi-Jihad tersebut, Al-Shabaab menjadi 

bagian dari cabang Al-Qaeda di Somalia yang tentunya memiliki visi sebagaimana 

disyaratkan diantaranya keyakinan takfiri318, komitmen terhadap jihad internasional 

dan keutamaan Khalifah Islam.319 Tujuan yang ingin mereka capai adalah 

melakukan penyerangan kepada pihak yang dianggap musuh, mendirikan negara 

Islam di Tanduk Afrika, bukan hanya Somalia namun juga Djibouti, Kenya dan 

Ethiopia.320 Hal ini yang kemudian mempengaruhi perdebatan keputusan Al-

Shabaab dalam mengambil langkah besar meliputi hubungan strategis dengan Al-

Qaeda, kebijaksanaan dalam melakukan serangan terhadap masyarakat dan peran 

pejuang asing.321 Ketidaksepahaman di internal Al-Shabaab antara kubu pro 

Godane dan pro pemimpin senior membuat Godane harus lebih bekerja keras 

meyakinkan pengikutnya bahwa langkah yang mereka ambil merupakan keputusan 

terbaik, meski bagaimanapun Al-Shabaab semakin kekurangan dukungan dari 

publik Somalia.322 

5.1.3.3 Tempat perlindungan yang aman aktivitas kelompok 

ektremis/separatis/teroris 

Sejak kehadiran Al-Qaeda yang mengajak anggota IU berlatih di 

Afghanistan, kemudian pasca insiden 9/11 lokasi pelatihan beralih ke Somalia, 
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Afrika Timur menjadi zona berlindung yang aman bagi kelompok-kelompok 

militan radikal. Pada umumnya, negara-negara di Afrika memenuhi tiga kondisi 

tempat berlindung yang memungkinkan mudah diserang terorisme, yaitu physical 

safe havens, sebagian negara-negara di Afrika tidak memiliki pemimpin termasuk 

wilayah perkampungan miskin, padang gurun, maritim, dan negara lemah yang 

tidak dikontrol oleh suatu pemerintahan; legal safe havens, negara-negara di Afrika 

lemah dalam menyusun kerangka hukum yang tepat mengenai terorisme, lemah 

dalam dukungan material dan finansial mengatasi terorisme, dan lemahnya 

komitmen melawan terorisme; financial safe havens, banyak negara afrika lemah 

dalam menangani mobilisasi dan transfer dana kelompok teroris yang digunakan 

untuk tujuan operasional mereka.323  

Senior pejabat US-European Command (EUCOM), senior pejabat 

pemerintahan AS, laporan CIA counter-intelligence dan media barat berperan 

dalam mendefinisikan Afrika sebagai lahan potensial militan Islam dan tempat 

berlindung yang aman bagi teroris, termasuk persepsi diaspora Afrika sebagai kaki 

tangan dan pemenang kekerasan politik.324 Jenderal Supreme Allied Commander 

Europe (SACEUR) dan Komandan EUCOM James L. Jones memberikan fakta 

sebagaimana pidatonya, berikut325: 

We are seeing evidence that terrorism is moving into Africa, 

especially the radical, fundamentalist type. The countries on the rim of the 

Mediterranean Sea – Algeria, Tunisia, Libya dan Morocco – are the most 

pressing concern for the Command, but failed states further south also pose 

problems. Terrorist see the continent as a place to hide, a place to train and 

a place to organize new attacks. While terrorism based in Africa is a long-

                                                           
323 Kenneth Omeje, Op.cit., hlm 104 
324 Keenan (2004b) dan Diallo (2005) dalam Ibid., hlm 103 
325 Noticias info (2004) dalam Ibid 
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term threat to the United States, it is a more immediate one to Europe. The 

Mediterranean that separates Africa from Europe is no longer a physical 

barrier; it’s a pond that people can step over. 

 Somalia yang sudah lebih dari 15 tahun tidak memiliki pemerintahan pusat 

telah menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi teroris dari Timur Tengah dan 

berbagai wilayah konflik teror dan kelompok militan lain, mereka juga dikabarkan 

didanai oleh mafia teroris Timur Tengah. Hampir semua kelompok militan Islam di 

Afrika Utara dan Sahel termasuk yang melancarkan perjuangan politik sebelum 

serangan 9/11 telah dicap sebagai keturunan, pengganti dan simpatisan Al-Qaeda 

serta penerima manfaat dari dana jihad internasional.326 Sebuah laporan juga 

menunjukkan bahwa Ayman Al-Zawahiri menunjuk mata-mata Al-Qaeda Sudan 

atau biasa disebut “Hassan” yang melatih anggota Al-Shabaab juga turut melatih 

jihadis Afrika yang tidak dapat pergi ke Afghanistan dan Pakistan. Juru bicara Boko 

Haram juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ratusan militan Boko Haram 

dilatih bersama dengan Al-Shabaab di Somalia.327 Serangkaian serangan bom 

teroris di beberapa negara Afrika Timur menjadi catatan AS dan aliansinya untuk 

mendeklarasikan Afrika Timur sebagai zona teror sekaligus lokasi perlindungan 

yang aman bagi kelompok militan. 

Insiden penyerangan di Darussalam, Tanzania dan Kenya tahun 1998 

menjadi bukti bahwa Al-Qaeda menjadikan kawasan Afrika Timur sebagai medan 

strategis dalam mengembangkan aktivitas mereka. Terlepas dari ketertarikan Al-

Qaeda terhadap negara-negara di Afrika Timur, terdapat permasalahan serius yang 

dihadapi negara tersebut sehingga mudah bagi Al-Qaeda meradikalisasi wilayah 

                                                           
326 Keenan (2004a) dalam Ibid., hlm 104 
327 Perry (2012) dalam S. Gray dan I. Adeakin, Op.cit., hlm 195 
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mereka. Wilayah Tanduk Afrika yang terdiri dari Negara Sudan, Eritrea, Ethiopia, 

Somalia, Djibouti, Uganda, Tanzania dan Kenya merupakan pusat wilayah konflik, 

negara lemah, praktik korupsi dan kemiskinan ekstrim.328 Bahkan pasca peristiwa 

9/11, perhatian beralih ke wilayah Tanduk Afrika yang diyakini menjadi basis 

perlindungan bagi Al-Qaeda setelah Afghanistan selama Operasi Pembebasan. 

Somalia sendiri meski bukan secara resmi menjadi pengganti basis Afghanistan, 

namun telah berperan menjadi pertahanan untuk serangan di Mombasa tahun 2002, 

dengan menggunakan Somalia sebagai akses keluar masuk wilayah Kenya.329 

 Selama tahun 1990-an, Somalia diduga menjadi titik masuk utama 

kelompok militan ke Afrika Timur.330 Penyusupan tersebut ditunjang dengan bukti 

bahwa Somalia memiliki perbatasan yang panjang dengan Kenya, dan garis pantai 

yang tak terjaga sepanjang Laut Merah.331 Tidak terjaganya wilayah perbatasan 

juga berlaku di daerah Mandera dan Garissa yang sedang mengalami konflik.332 

Poros perbatasan menjadi tantangan besar untuk menjamin keamanan dan stabilitas 

nasional pemerintah di Afrika Timur. Kehadiran aparat keamanan negara yang 

minim di banyak perbatasan daerah mencerminkan ketidakmampuan pemerintah 

menegakkan ketertiban dalam setiap batas teritorial negara.333 Masuknya Al-

Shabaab ke dalam komunitas pengungsi di Kenya disinyalir merupakan upaya 

untuk merekrut pengungsi Somalia yang berujung pada pelanggaran hak asasi 

                                                           
328 Princeton N. Lyman dan J. Stephen Morrison, Op.cit., hlm 76 
329 Ibid., hlm 77 
330 Jeffrey Haynes, Op.cit., hlm 1321 
331 Ibid 
332 Ramenya Gibendi, Op.cit 
333 Patrick Kimunguyi, Op.cit., hlm 5 
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apalagi perekrutan ditujukan pada pemuda berusia di bawah 15 tahun untuk 

dijadikan tentara anak-anak.334  

5.1.4 Democratic States with High Legitimacy as Crime Resistant States 

5.1.4.1 Tingginya tingkat legitimasi politik, transparansi dan peraturan 

hukum 

Menurut Phil Williams dan Roy Godson, kondisi negara demokratis dengan 

tingginya legitimasi merupakan negara yang mampu melawan kriminalitas. 

Terlebih jika negara tersebut didukung dengan kuatnya toleransi legalitas budaya, 

tingginya tingkat akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan 

hukum.335 Dengan kondisi negara demokratis yang kondusif sekalipun belum tentu 

menjamin kelompok kriminal dapat berkembang di negara tersebut. Kelompok 

kriminal bahkan akan memiliki prosedur dan taktik yang lebih canggih dan tidak 

terpikirkan sebelumnya. Termasuk dengan berusaha menjalin kerjasama dengan 

penegak hukum melalui cara legal untuk bisa meloloskan tindak ilegal mereka.  

Namun dalam konteks Afrika Timur, tidak semua negara termasuk dalam 

sistem demokratis. Beberapa diantaranya otokratis, dan demokratis namun dengan 

kondisi perpolitikan yang belum dapat dikategorikan sebagai negara dengan 

legitimasi, transparansi dan kepatuhan peraturan hukum yang tinggi. Penulis juga 

tidak menemukan data yang mengindikasikan kondisi-kondisi tersebut ada pada 

negara-negara di Afrika Timur. Sehingga, dari faktor ini penulis berpendapat bahwa 

                                                           
334 Avery Burns, Op.cit., hlm 12 
335 Phil Williams dan Roy Godson, Op.cit., hlm 320 
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negara demokratis dengan tingkat legitimasi yang tinggi tidak berpengaruh dalam 

perluasan aktivitas terorisme Al-Shabaab. 

5.2 Analisis Perluasan Aktivitas Terorisme Kelompok Militan Al-Shabaab di 

Afrika Timur 

Pada penjelasan sebelumnya, penulis telah memaparkan kondisi atau faktor 

yang mendorong meluasnya aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab. Dari 

beberapa faktor yang ada, terdapat kondisi yang memiliki pengaruh lebih 

dibandingkan dengan kondisi yang lain. Dengan menggunakan Political Model 

milik Phil Williams dan Roy Godson, penulis melihat bahwa perluasan aktivitas 

terorisme Al-Shabaab di Afrika Timur lebih didorong oleh faktor weak states, 

dimana variabel tersebut paling dominan dan memiliki kecenderungan paling tinggi 

diantara ketiga variabel yang ada. Sedangkan variabel yang paling tidak sesuai dan 

tidak berpengaruh secara signifikan adalah variabel democratic states with high 

legitimacy as crime resistant states. Meski begitu, penulis tidak memungkiri 

variabel strong regimes becoming weak dan weak states characterized by ethnic 

conflict or terrorist activity pun ikut berperan dalam perluasan aktivitas Al-

Shabaab. Sub bab ini kemudian akan menjelaskan tentang signifikansi pengaruh 

masing-masing faktor pada model yang digunakan penulis.  

Faktor pertama adalah kondisi weak states. Berdasarkan pemaparan penulis 

sebelumnya, kondisi lemahnya negara dengan tidak mampu menyediakan fasilitas 

dan perlindungan terhadap warganya serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap 

peraturan hukum bahkan tindak kriminal dengan jaminan pengampunan yang tinggi 

menjadi faktor signifikan dalam mendorong upaya Al-Shabaab memperluas 
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aktivitas terorismenya di Afrika Timur. Pada dasarnya, kelompok militan Al-

Shabaab tidak akan dapat meningkatkan eksistensi dan memperluas wilayah 

aktivitas mereka apabila tidak terdapat kesempatan yang memungkinkan hal 

tersebut dapat terjadi. Dengan kondisi yang tergambar dari negara lemah tersebut, 

jelas menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkembang.  

Kekosongan institusi negara dan lemahnya pemerintahan menjadi 

permasalahan serius yang kemudian membuat penduduk Somalia sendiri haus akan 

kesejahteraan dan keamanan karena ketidakpuasan akan pelayanan pemerintah 

yang tidak pernah hadir dalam kehidupan mereka, jelas dengan begitu masyarakat 

cenderung pesimis dengan kondisi negara yang terpuruk bahkan meskipun 

pemerintah baru dibentuk, mereka belum tentu dapat mengantongi kepercayaan 

sepenuhnya dari masyarakat. Di samping itu, banyaknya masyarakat dalam dan luar 

negeri yang menaruh kepercayaan tinggi kepada Al-Shabaab menjadi kesempatan 

emas dalam mempengaruhi mereka meski dari berbagai latar belakang melalui 

upaya perekrutan yang strategis dan meyakinkan, tidak mengherankan apabila 

massa dengan mudah baik terlibat dalam misi kejahatan terselubung. Minimnya 

pengawasan perbatasan yang memungkinkan adanya pergerakan bebas orang dan 

perdagangan ilegal lintas batas negara. Berlaku pula pada kasus perbatasan Kenya-

Somalia yang bukan hanya ada pergerakan pengungsi yang melarikan diri tetapi 

konsekuensinya adalah perkembangan kelompok militan di Afrika Timur beserta 

dengan mudahnya aliran senjata ilegal. 

Aturan pembatasan bagi imigran yang menyalahi hak asasi manusia juga 

menjadi luka yang amat pedih bagi kelompok pemberontak yang suaranya 
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termarjinalisasi, ini yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Al-Shabaab untuk 

memperbesar jarak pemisah diantara masyarakat dan otoritas pemerintah. 

Didukung dengan budaya tidak adanya stigma buruk bagi pelaku kekerasan atau 

tindak kriminal membuat anggota militan dengan mudah melakukan cara apapun 

termasuk mencoba melakukan penyusupan ke dalam institusi pemerintah dan badan 

hukum untuk mengetahui lebih awal strategi yang disiapkan oleh musuh. Kondisi 

negara yang lemah berhasil memberi Al-Shabaab kesempatan membenarkan apa 

yang mereka yakini dalam konteks perluasan aktivitas terorisme, meski pada 

kenyataannya justru memperburuk kondisi stabilitas nasional dan global yang sejak 

awal sudah mengalami kerentanan.  

Faktor kedua yaitu Strong Regimes becoming Weak. Dalam pemaparan 

yang telah dibuat penulis menunjukkan bahwa negara-negara di Afrika Timur 

sebagian besar jenis pemerintahannya otoriter, dan didominasi oleh satu partai 

politik. Dengan bentuk negara seperti itu, rentan terjadi korupsi dan kolusi, bukan 

hanya untuk memperkaya diri tetapi juga melanggengkan kekuasaan mereka dan 

melegalkan tindak kriminal lain yang mereka lakukan. Dengan minimnya 

transparansi diantara pejabat tentu membuat pemerintah negara yang bersangkutan 

dengan leluasa memimpin negara tanpa ada kontrol. Hal ini akan mudah memicu 

pergolakan dalam masyarakat apabila pemerintah tidak menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya. Minimnya check and balances juga membuat Al-Shabaab 

dengan mudah masuk menguasai Somalia. Hal ini berkaitan dengan keyakinan 

sebagian besar masyarakat Somalia yang menganut aliran Sufi, dimana 

sebagaimana diketahui aliran ini cenderung apatis terhadap persoalan politik dan 
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pemerintahan negara, mereka lebih berfokus terhadap urusan ibadah saja. Sehingga 

meskipun negara mereka sedang dilanda keterpurukan, tidak ada keinginan mereka 

untuk mengkritisi pemerintahan yang memiliki kinerja yang buruk dan 

menyusahkan masyarakatnya sendiri sekalipun. Dari situ kemudian, mudah saja 

bagi kelompok militan seperti Al-Shabaab untuk mengambil alih peran pemerintah 

dan menginginkan adanya langkah revolusi yang dalam hal ini dimobilisasi oleh 

pengaruh Al-Qaeda yang membawa tujuan politis mengembangkan semangat jihad 

global. 

Hubungan patron-klien yang dibangun oleh Al-Shabaab juga mampu 

memberi kekuatan terutama dukungan politik dan militer. Ketika Al-Shabaab 

mampu mengantongi jaringan politik yang kuat baik dari afiliasi sesama kelompok 

militan maupun legitimasi pemerintahan tertentu yang mendukung aksi mereka, 

maka tentu akan meningkatkan kredibilitas kelompok ini di mata militan atau 

masyarakat yang membenarkan pergerakan mereka, begitu juga dengan dukungan 

militer, Al-Shabaab tidak mungkin sekuat ini apabila tidak didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkompeten dalam menyusun strategi perlawanan dan 

pertahanan berikut dengan persenjataan canggih yang menunjang kekuatan 

anggota. Selain itu, kondisi otokratis yang berusaha diarahkan ke demokratis 

termasuk upaya perekonomian yang sedang gencar-gencarnya berorientasi 

terhadap pasar bebas namun dengan tingkat akuntabilitas pemerintah yang sama 

seperti sebelumnya tentu tidak akan memperbaiki keadaan negara terutama bagi 

kelompok militan yang kontradiktif dengan sepak terjang pemerintah, mereka akan 

memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengembangkan aktivitas terorisme 
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mereka. Terlebih bagi kelompok militan, ketidaksetaraan global dan bias sistem 

perdagangan internasional yang hanya menguntungkan segelintir negara 

berkembang membuat masyarakat skeptis terhadap pengaruh campur tangan negara 

asing termasuk negara tetangga yang menjalin hubungan dengan negara maju.  

Selanjutnya faktor ketiga, weak states characterized by ethnic conflict or 

terrorist activity. Konflik etnik sebagai imbas dari sistem klan yang tidak adil dan 

diskriminasi membuat kemungkinan perpecahan diantara semua pihak semakin 

tinggi terlebih apabila terdapat oknum-oknum pembawa kepentingan yang justru 

memperkeruh permasalahan, perbedaan pandangan yang terjadi dalam kelompok 

Al-Shabaab menandakan bahwa kelompok dengan misi revolusioner tidak akan 

mudah berpuas diri, justru pergerakan mereka semakin dinamis dengan 

kemunculan pihak yang ingin perubahan meski sisanya memegang teguh prinsip 

sejak awal. sistem klan yang selama ini dianut oleh masyarakat sejatinya tidak 

memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan maksimal, yang ada justru rentan akan 

perpecahan karena masing-masing klan tidak sadar akan perlunya persatuan.  

Selain itu, permasalahan sengketa antar negara sangat rentan menjadi 

pemicu rusaknya hubungan antar negara yang hidup berdampingan, bahkan 

mengganggu keutuhan negara karena keserakahan dan dendam yang tidak 

berkesudahan. Perbedaan ideologi diantara pemegang kepentingan juga memicu 

persaingan kekuasaan dengan cara kekerasan bahkan berujung pada semakin 

kuatnya kelompok militan yang ingin membuktikan jati diri mereka. Dari 

ketimpangan-ketimpangan politik yang ada, tidak mengherankan jika masyarakat 

mencita-citakan kehidupan yang jauh lebih baik dengan mempercayakan Al-
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Shabaab sebagai pendorong perubahan melalui upaya menyuarakan ideologi jihad 

global dengan menjadikan wilayah kekuasaan mereka lokasi yang aman untuk 

mengembangkan aktivitasnya.  

Terakhir faktor keempat yakni kondisi democratic states with high 

legitimacy as crime resistant states. Seperti yang telah penulis jelaskan 

sebelumnya, kondisi negara demokratis dengan tingkat legitimasi, transparansi dan 

peraturan hukum yang tinggi tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada negara-

negara di Afrika Timur yang sejatinya menjadi lokasi penyerangan aktivitas 

terorisme Al-Shabaab. Hal ini dikarenakan tidak semua negara dijalankan di bawah 

pemerintahan demokratis, walau meski mereka menjalankan sistem demokratis 

namun kondisi internal mereka belum begitu stabil seperti digambarkan pada 

variabel tersebut. Sehingga kondisi tersebut tidak secara signifikan berhubungan 

langsung dengan perluasan aktivitas terorisme Al-Shabaab di Afrika Timur. 

Berdasarkan fenomena meluasnya aktivitas terorisme Al-Shabaab di Afrika 

Timur pada tahun 2010 hingga 2014 tersebut, penulis meyakini tidak semua 

variabel dalam model ini dapat menjawab argumen utama penulis. Mengingat dari 

keempat variabel yang ada, hanya tiga variabel yang sesuai dengan kondisi yang 

menjadi faktor perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab di 

Afrika Timur, yaitu weak states, strong regimes becoming weak dan weak states 

characterized by ethnic conflict or terrorist activity.   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab dilatarbelakangi 

oleh banyak hal. Dari semua indikator yang telah penulis paparkan sebelumnya, 

penulis menemukan bahwa hanya ada beberapa indikator yang mempengaruhi 

perluasan aktivitas terorisme Al-Shabaab secara langsung pada tahun 2010 hingga 

2014, antara lain faktor weak states yang terdiri atas rendahnya tingkat 

keefektivitasan dan legitimasi negara serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap 

peraturan hukum. Kemudian faktor strong regimes becoming weak termasuk 

pemerintahan otoriter, minimnya check and balances, hubungan patron-client, 

praktik korupsi, kolusi dan perubahan pola korupsi, serta transisi politik dan 

ekonomi. Juga faktor weak states characterized by ethnic conflict or terrorist 

activity berupa persaingan antar etnis, perbedaan ideologi, dan tempat berlindung 

yang aman untuk aktivitas kelompok teror. 

Perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab di Afrika Timur 

berasal dari keputusasaan masyarakat atas kekacauan internal negara dan sistem 

klan yang tidak mewakili keadilan seluruh rakyatnya serta pemerintahan yang tidak 

efektif bahkan tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sedangkan di sisi lain, 

masyarakat Somalia sebagian besar menganut aliran Sufi yang cenderung apatis 

dengan dinamika perpolitikan, bahkan meski kondisi domestik negara mereka 

terpuruk, tidak ada upaya untuk mengawasi, mengoreksi atau protes terhadap 

kinerja pemerintah yang buruk. Hal itu dimanfaatkan oleh kelompok Al-Qaeda 
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yang hadir di wilayah Afrika Timur dengan maksud menggoyahkan rezim yang 

sedang memimpin melalui upaya membangkitan jiwa kritis kaum intelektual dan 

pemuda. Dari situ kemudian mulai banyak pihak yang meyakini diterapkannya 

hukum syariah dan negara Islam sesuai dengan intrepretasi aliran Wahhabi menjadi 

solusi atas permasalahan negara selama ini. Meski pada kenyataannya, kelompok 

militan Al-Shabaab ini memiliki tujuan politis tersendiri yaitu menyebarkan jihad 

global di Afrika Timur sebagai bentuk perlawanan terhadap far enemy mereka yaitu 

Amerika Serikat dan negara barat serta menguasai wilayah negara-negara yang 

dianggap near enemy karena bekerja sama dengan negara barat.  

Harus diakui bahwa strategi politik dan militer Al-Shabaab sangat fleksibel 

menyesuaikan kondisi yang mereka hadapi, hal itu semata-mata agar tujuan mereka 

tetap dapat diimplementasikan meski harus berseberangan dengan prinsip mereka 

di awal tindakan. Dari semua keberhasilan serangan yang dilakukan oleh Al-

Shabaab pada dasarnya bersumber pada kemampuan mereka menggerakkan level 

grassroot yang kemudian menjadi aksi perlawanan bergelombang. Dengan karakter 

masyarakat yang homogen di Somalia seharusnya dapat menjadi kekuatan 

pemersatu yang tepat untuk menghalau segala rintangan domestik, namun 

sayangnya pemerintah dan institusi terkait tidak dapat menghadirkan keamanan, 

kenyamanan dan fasilitas yang terjamin bagi masyarakatnya sendiri bahkan hingga 

kini mereka masih bergantung pada bantuan AMISOM untuk melawan Al-

Shabaab. Jika pemerintah sendiri saja tidak mampu menyediakan kebutuhan 

mendasar bagi masyarakatnya lalu kepada siapa lagi mereka berharap selain kepada 
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pihak penggerak masyarakat yang dinilai kehadirannya sangat rasional yaitu Al-

Shabaab seperti yang terjadi selama ini.  

Kebalikan dari Al-Shabaab yang selalu menggerakkan kepentingan dari 

level grassroots, Pemerintah Somalia beserta negara-negara yang terlibat dalam 

AMISOM cenderung lebih mengutamakan paradigma state centric dengan langkah 

militer seperti mendatangkan pihak-pihak luar, justru melukai niat baik para 

revolusioner yang mendambakan kehidupan bernegara lebih baik dan pada 

akhirnya hanya akan memicu kebencian dan memperunyam permasalahan. 

Meskipun nyatanya di balik cita-cita mereka tersebut mengarah pada ancaman 

radikalisme, tetapi penulis yakin apabila pemegang otoritas juga menghargai 

gerakan grassroots dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik identitas 

negara maka perlawanan kelompok militan yang kian mengancam ini tidak terjadi. 

Keberhasilan AMISOM dalam memukul mundur Al-Shabaab pun hanya 

akan menahan upaya serangan secara massif tetapi tidak menjamin mereka akan 

berhenti begitu saja, justru hal ini membuat Al-Shabaab semakin bertransformasi 

dan memperluas aktivitas teror mereka, bahkan akan dengan mudah masuk kembali 

dengan cara yang tidak terpikirkan sekalipun. Ditambah lagi, fleksibilitas kelompok 

militan Al-Shabaab dalam banyak aspek terutama politik dan militer ketika mereka 

dihadapkan pada kondisi terdesak sekalipun menunjukkan kesiapan mereka dalam 

mempertahankan eksistensi. Meskipun pada suatu titik tertentu, Al-Shabaab 

semakin kehilangan dukungan dengan sumber daya yang kian menipis, namun 

apabila masih terbuka luas kesempatan bagi mereka merealisasikan impian dengan 

motivasi yang tidak pernah padam maka kelompok militan ini tetap menjadi entitas 
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yang mengancam stabilitas keamanan kawasan. Pada intinya, penulis berpendapat 

bahwa kondisi negara yang lemah berkontribusi besar sebagai faktor dominan yang 

mempengaruhi kekuatan kelompok militan Al-Shabaab di samping negara dengan 

rezim otoriter yang menjadi lemah dan negara yang identik dengan konflik etnis 

dan aktivitas terorisme.  

6.2 Rekomendasi Penelitian 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian yang dilakukan masih 

belum sempurna dan banyak terdapat sisi-sisi yang masih dapat dieksplorasi lebih 

jauh demi kemajuan ilmu Hubungan Internasional. Oleh karena itu, penulis 

menyimpulkan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang 

menggunakan topik atau isu serupa. Pertama, penelitian ini merupakan jenis 

penelitian eksplanatif yang berfokus pada hubungan sebab akibat perluasan 

aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab terhadap stabilitas keamanan 

nasional maupun transnasional. Pada penjelasannya, penulis lebih mengutamakan 

informasi yang menyajikan fakta-fakta Al-Shabaab mampu bertransformasi 

menjadi kelompok teroris transnasional. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

dengan memilih jenis penelitian deskriptif atau eksplanatif yang menjelaskan faktor 

pendorong perluasan aktivitas terorisme kelompok militan sejenis di Afrika atau 

benua lain yang memiliki kemiripan latar belakang dengan Al-Shabaab. Sehingga 

akan dapat melengkapi penelitian penulis yang menyajikan informasi-informasi 

terkait.  

 Penelitian mengenai kelompok terorisme memang bukanlah hal yang baru, 

namun penulis ingin menunjukkan sisi lain dengan menggunakan political model 
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milik Phil Williams dan Roy Godson yang lebih banyak membahas kasusnya dalam 

hal kejahatan terorganisir transnasional dengan kecenderungan profit seperti drugs 

trafficking dan human trafficking, sedangkan untuk jenis terorisme yang lebih 

mengedepankan nilai politik masih belum pernah ada. Penelitian selanjutnya dapat 

dilengkapi dengan mengambil konsep atau teori lain yang juga berhubungan 

dengan studi kasus perluasan aktivitas terorisme kelompok militan Al-Shabaab dari 

sudut pandang berbeda. 

 Selain itu, penelitian selanjutnya akan lebih menarik jika melihat subyek 

yang berbeda dalam hal ini pemerintah terkait yang sedang berupaya melawan 

kelompok militan Al-Shabaab, baik dengan melihat upaya counterterrorism atau 

respon negara-negara tersebut dalam menghadapi fenomena perluasan aktivitas 

terorisme kelompok militan Al-Shabaab yang mempengaruhi berbagai aspek dalam 

negara. Ini juga akan menarik apabila melihat dari sudut pandang personalitas 

seorang pemimpin pemerintahan negara-negara sasaran perluasan aktivitas 

terorisme Al-Shabaab atau juga pemimpin kelompok militan Al-Shabaab sendiri 

yang memiliki pengaruh besar dalam fenomena ini sesuai dengan perannya masing-

masing.
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