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ABSTRAK 

Aktivitas terorisme selama ini menjadi aktivitas yang sangat maskulin. 

Ketika membicarakan terorisme, bayangan yang muncul dalam pikiran kita adalah 

gambar para lelaki dengan senjata dan bom. Pandangan maskulin ini membawa 

negara membuat kebijakan yang juga maskulin yang dalam perspektif feminism 

berdampak pada negara menghilangkan agensi perempuan dengan tidak melihat 

perempuan sebagai pelaku potensial kekerasan terorisme, dan aktor dalam upaya 

kontra terorisme. Strategi kontra-terorisme yang maskulin juga menempatkan 

perempuan sebagai kelompok yang terperangkap ditengah-tengah—menjadi target 

kelompok terorisme—dan menjadi korban dari upaya kontra-terorisme negara yang 

gagal untuk mencegah, menginvestigasi, atau menghukum para pelaku terorisme, 

dan terampas haknya atas nama pemberantasan terorisme. Indonesia sebagai salah 

satu negara dengan strategi kontra terorisme terbaik di dunia terbukti memiliki 

strategi yang maskulin dengan tidak berhasil mengidentifikasi keterlibatan 

perempuan dalam aktivitas kekerasan terorisme, menganggap perempuan tidak 

relevan dalam upaya kontra-terorisme, dan melakukan pelanggaran berbasis gender 

dalam upaya kontra-terorisme yang negara lakukan. 

Kata kunci: Terorisme, Strategi Kontra-terorisme, Feminisme
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ABSTRACT 

Terrorism has been a very masculine activity. When we talk about 

terrorisme, the image that comes to our mind is the image of men with guns and 

bombs. This masculine view brings the state to make a masculine policy which in 

the feminism perspective affecting the state to eliminate women's agency by not 

seeing women as potential perpetrators of terrorist violence, and as actors in 

counter-terrorism efforts. This masculine counter-terrorism strategy also places 

women as a group who has been trapped as a target of terrorist groups and a victim 

of state’s counter-terrorism effort (who is failed to prevent, investigate, or punish 

terrorists, and violates woman’s rights in the name of counter-terrorism effort) at 

the same time. Indonesia known as one of the countries with the best counter-

terrorisme strategy in the world is proven to have a masculine strategy by failing to 

identify women's involvement in terrorist violence activities, regard women as 

irrelevant in counter-terrorism efforts, and commit gender-based violence in their 

counter-terrorism efforts. 

Keywords: Terrorism, Counter-terrorism, Feminism  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perdebatan mengenai ancaman keamanan global adalah perdebatan yang 

selalu dinamis, berbagai pendapat dicetuskan para pengkaji Hubungan 

Internasional yang masing-masing berusaha meyakinkan bahwa ancaman 

keamanan bagi umat manusia terrmanifestasi dalam bentuk senjata nuklir, kudeta 

militer, kejahatan transnasional, hingga wabah dan penyakit menular. Namun, 

kejadian terror yang terjadi dibanyak Negara belakangan ini meyakinkan kita 

bahwa ancaman keamanan yang sebenarnya—muncul dari kelompok 

fundamentalis agama1 yang diyakini sebagai wujud baru kelompok terorisme di 

abad 21.2  

Meskipun ancaman terorisme sudah ada jauh sebelum Negara bangsa 

terbentuk, terorisme selalu menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Selain bentuk 

kelompok teroris yang sekarang berwujud kelompok fundamentalis agama, kali ini 

temuan-temuan baru para pengkaji terorisme kritis mulai menyorot kepada 

pergeseran strategi mereka yang salah satunya adalah melakukan lebih banyak 

perekrutan kepada perempuan, dan memberikan ruang kepada mereka untuk 

bertindak sebagai kombatan.   

Sebelum marak peristiwa terror yang dilakukan oleh perempuan, 

keterlibatan perempuan dalam kelompok terorisme memang hanya menjadi isu 

                                                 
1 Sebagai contoh: ISIS yang menyebar teror di wilayah timur tengah, Al-Shabab di Somalia dan 

Kenya, Boko Haram di Nigeria, dan kelompok Abu Sayyaf dan Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara 
2 Tundre Agara, “Gendering Terrorism: Women, Gender, Terrorism and Suicide Bombers”. 

International Journal of Humanities and Social Science Vol.5, no.6 (2015) 115-125. 
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marginal dalam diskursus terorisme dan kontra-terorisme global. Hal ini tidak bisa 

kita pungkiri dipengaruhi oleh peristiwa 9/11 yang merupakan titik awal isu 

terorisme diangkat menjadi agenda keamanan global. Al-Qaeda sebagai aktor 

utama yang melakukan penyerangan terhadap gedung pentagon dan gedung World 

Trade Center adalah kelompok yang sangat maskulin. Pada masanya, aksi terror 

yang dilakukan oleh Al-Qaeda sama sekali tidak melibatkan perempuan. Al-Qaeda 

sendiri memiliki pedoman bahwa jihad secara fisik diharamkan dilakukan oleh 

perempuan, dan lebih mengutamakan perempuan untuk berjihad secara domestic 

yaitu dengan mengurusi anak dan mendidik mereka untuk menjadi penerus 

perjuangan Al-Qaeda dan menjadi propagandis dibandingkan dengan sebagai 

kombatan. 3  

Tidak heran pasca peristiwa 9/11 ini, aktivitas terorisme menjadi aktivitas 

yang sangat maskulin. Ketika membicarakan terorisme, bayangan yang muncul 

dalam pikiran kita adalah gambar para lelaki dengan senjata dan bom.4 Oleh 

karenanya keberadaan perempuan dalam aktivitas ini cenderung diremehkan atau 

bahkan dihilangkan karena perempuan dianggap tidak memiliki sifat kekerasan 

yang diasosiasikan dengan terorisme.5 

Padahal jika kita menelusuri relasi perempuan dan kekerasan terorisme 

lebih jauh, keterlibatan aktif perempuan dalam aktifitas terorisme sebenarnya 

bukanlah sebuah hal baru. Tercatat dalam rentang waktu 1985-2010 terjadi 257 

kasus serangan bom bunuh diri dilakukan perempuan, dan  sejak 2002 ada sekitar 

                                                 
3 How ISIS change terrorist in Indonesia 
4 Fionnuala Ní Aoláin, “Situating Women In Counterterrorism Discourses: Undulating 

Masculinities And Luminal Femininities”, Boston University Law Review Vol.93, (2013):1098 
5 Ibid., 
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30-40% perempuan dalam kelompok terorisme berperan sebagai kombatan 

khususnya diwilayah konflik seperti di Suriah, Irak, Somalia dan Palestina.6 Dari 

data ini yang mengejutkan sebenarnya bukan hanya mengenai seberapa banyak 

perempuan tercatat sebagai bagian dari kelompok terorisme, namun adalah kenapa 

hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap keterlibatan aktif perempuan dalam 

aktivitas kekerasan terorisme—sehingga memunculkan persepsi bahwa 

keterlibatan perempuan dalam kelompok terorisme abad 21 ini adalah sebuah 

fenomena baru.7  

Keterlibatan aktif perempuan yang diabaikan dalam aktivitas terorisme ini 

jika dilihat dari perspektif feminisme diakibatkan oleh stereotype gender yang 

melekat pada perempuan yang mana perempuan dipandang lebih damai, dan anti 

kekerasan dibandingkan dengan laki-laki.8 Juga pengaruh dari struktur patriarkis 

yang mengisolasikan perempuan dalam ruang private, dan norma gender yang 

berlaku yang mana Perempuan—karena merupakan kelompok yang rentan—sama 

halnya dengan anak-anak—seharusnya menjadi pihak yang dilindungi, hal ini 

menghilangkan agensi mereka sehingga perempuan selalu diposisikan sebagai 

subyek yang pasif, dilihat sebagai korban, dan sebagai pendukung dibandingkan 

dengan sebagai subyek yang berdaya yang bisa merubah masyarakat.9 

Penghilangan agensi perempuan ini juga berpengaruh pada miskonsepsi yang 

menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelompok terorisme tidak lain 

merupakan pengaruh laki-laki, bukan sebagai sebuah keputusan atau ekspresi 

                                                 
6 Becky Charter, Women and Violent Extremism, University of Birmingham (Birmingham:2013),6. 
7 Joyce P. Kaufman and Kristen P. Williams, Women at War, Women Building Peace: Challenging 

Gender Norms,.2. 
8 Jezzamine Faye Matias-Martinsen, “A Feminist Perspective in Countering Terrorism does it 

really matter?”, Arellano Law and Policy Review Vol. 12 no. 1: 51 
9 Ibid., 
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politik yang diambil langsung oleh perempuan.10 Alasan-alasan ini semakin 

menguatkan wacana terorisme sebagai aktivitas yang hanya diasosiasikan dengan 

peran dan keterlibatan laki-laki. 

Ironisnya wacana terorisme yang menghilangkan agensi perempuan inilah 

yang menjadi celah untuk kemudian dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk 

menjadikan perempuan sebagai bagian dari strategi mereka.11 Ketika Negara 

menghilangkan agensi perempuan, kelompok teroris “mengakui” agensi mereka 

dengan menawarkan narasi-narasi bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara, 

dan sama-sama dapat melakukan jihad.12 Bagi perempuan yang selama ini 

termarjinalisasi dalam kelompok mereka, narasi ini dilihat sebagai narasi yang 

membebaskan dan mengakui peran mereka sehingga banyak perempuan yang 

secara suka rela bergabung dengan kelompok terorisme.  

Kelompok terorisme sendiri pada dasarnya tidak benar-benar mengakui 

agensi perempuan, perekrutan perempuan oleh kelompok teroris dilakukan—selain 

karena mereka kehilangan banyak manpower setelah dipukul mundur dari wilayah 

yang mereka kuasai—Kelompok teroris melihat bahwa perempuan adalah 

kelompok yang efektif untuk melakukan serangan kekerasan.13 Mereka 

memanfaatkan citra perempuan yang pasifis—yang membuat perempuan lebih 

sedikit dicurigai—sehingga bisa dengan mudah “menipu” petugas keamanan. 

Sebuah data menunjukan bahwa serangan bom bunuh diri yang dilakukan 

                                                 
10 Joyce P. Kaufman and Kristen P. Williams, op. cit  page 2.  
11 Fionnuala Ní Aoláin, op. cit   
12 Chantal De Jonge Oudraat, “Women, Gender, and Terrorism: The Missing Links.” Washington 

DC: WIIS (Women in international security) Policy brief. 
13 Trisha Scot, “Female Terrorists: A Dangerous Blind Spot for the United States Government”, 

University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender and Class Volume 16 | Issue 

2,(2016): 308. 
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perempuan jauh lebih efektif, empat kali lipat lebih berbahaya, dan delapan kali 

lipat lebih mendapatkan perhatian media dibandingkan serangan bom bunuh diri 

yang dilakukan laki-laki.14 Perekrutan perempuan juga menjadi bagian strategi ISIS 

untuk melakukan “shaming” dan memberikan tekanan kepada laki-laki untuk mau 

menjadi lebih militan.15 

Fakta adanya pergeseran strategi kelompok teroris yang sekarang lebih aktif 

melibatkan perempuan ini menjadi gap yang besar dan berbahaya dalam upaya 

kontra-terorisme. Karena sebelumnya negara tidak melihat perempuan sebagai 

subyek yang dapat menjadi ancaman, strategi kelompok terorisme saat ini berada 

selangkah diatas negara—yang artinya Negara yang tertinggal rentan menjadi 

sasaran terror.16  

Kebijakan Negara yang mengabaikan aspek gender dan menghilangkan 

agensi perempuan juga berpotensi gagal melindungi perempuan sebagai kelompok 

yang saat ini menjadi sasaran perekrutan dan radikalisasi kelompok terorisme. 

Lebih jauh, dampak dari penghilangan agensi perempuan dalam strategi kontra-

terorisme juga membuat negara tidak menyadari bahwa perempuan yang mampu 

memainkan banyak peran dalam organisasi terorisme (mulai dari sebagai 

pendukung, penggerak, hingga sebagai pelaku) juga mampu berperan sebagai 

pencegah dalam upaya kontra-terorisme.17 

                                                 
14  Ibid., 
15 Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), “Mothers to Bombers: The Evolution of 

Indonesian Women Extremists”, (2017): 14 
16 Chantal De Jonge Oudraat, op. cit 
17 Ibid., 
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Selain penghilangan agensi perempuan dalam strategi kontra-terorisme 

negara, dampak dari wacana terorisme yang maskulin ini juga menghasilkan 

kebijakan yang seringkali merugikan perempuan. Berdasarkan laporan yang di rilis 

oleh UN Special Rapporteur, Negara terbukti melakukan kekerasan dan 

pelanggaran berbasis gender yang merampas hak-hak perempuan atas nama upaya 

kontra-terorisme. Dengan kata lain, strategi kontra-terorisme negara yang maskulin 

menempatkan perempuan sebagai kelompok yang terperangkap ditengah-tengah—

menjadi target kelompok terorisme—dan menjadi korban dari upaya kontra-

terorisme negara yang gagal untuk mencegah, menginvestigasi, atau menghukum 

para pelaku terorisme, dan terampas haknya atas nama pemberantasan terorisme. 

Disinilah menarik bagi penulis untuk melakukan tinjauan kritis terhadap 

strategi kontra-terorisme yang dimiliki oleh Negara dalam perspektif gender 

khususnya perempuan. Pendekatan Feminist Security Studies akan penulis gunakan 

untuk melihat sejauh mana strategy kontra-terorisme yang dimiliki negara dapat 

melindungi perempuan, dan bagaimana negara memahami relasi perempuan dan 

kekerasan serta peran perempuan dalam strategi kontra-terorisme mereka. 

Untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam penulis secara spesifik 

mengambil contoh strategi kontra-terorisme yang dilakukan oleh Indonesia. 

Membahas strategi kontra-terorisme yang dimiliki Indonesia menjadi menarik 

karena Indonesia yang dikenal sebagai salah satu Negara yang memiliki strategi-

kontra terorisme terbaik, Desember 2016 lalu ‘dikejutkan’ dengan penangkapan 

Dian Yulia Novi, perempuan calon pelaku bom bunuh diri pertama di Indonesia. 
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‘Kegagalan’ Negara dalam mengidentifikasi keterlibatan aktif perempuan 

ini setidaknya menunjukan dua hal penting dalam strategi kontra-terorisme di 

Indonesia. Pertama, Indonesia masih belum siap terhadap kemunculan perempuan 

sebagai pelaku kekerasan terorisme di Indonesia.18 dan Kedua, strategi kontra-

terorisme Indonesia ternyata masih buta dalam memahami relasi gender dan 

kekerasan terorisme (strategi negara sangat maskulin).19 Disinilah menarik bagi 

penulis untuk melakukan peninjauan kritis mengenai strategi kontra-terorisme 

Indonesia yang maskulin ini dari perspektif Feminist security studies tadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana perspektif feminism security studies melihat strategi kontra-terorisme 

Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk memahami bagaimana perspektif feminism melihat strategi kontra-

terorisme Indonesia. 

  

                                                 
18 Adam Harvey, op. cit 
19 Hana Hanifah, ‘Gendering terrorism in Indonesia’ (accesed fefbruary 10, 2018) Available  from 

The Jakarta Post: http://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/30/gendering-terrorism-in-

indonesia 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menjadi sebuah penelitian sistematis dalam ranah studi terorisme yang bisa 

membawa gender menjadi kajian yang lebih serius dalam penelitian terorisme  

2. Berkontribusi dalam memberikan perspektif baru dalam melihat strategi kontra-

terorisme di Indonesia  
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BAB II 

KERANGKAN PEMIKIRAN 
 

2.1 Studi Terdahulu 

Dalam melakukan peninjauan secara kritis terhadap strategi kontra-

terorisme Indonesia dalam perspektif feminisme, perlu diketahui sebelumnya 

bahwa ketika kita membicarakan strategi keamanan negara, strategi keamanan 

negara selalu diasumsikan netral secara gender, namun jika kita melakukan 

pembacaan secara kritis, strategi keamanan yang diasumsikan netral gender itu 

lebih banyak bernilai maskulin, dalam perspektif feminism hal ini disebabkan oleh 

institusi hegemonic masculinity didalam negara yang memproduksi norma yang 

mana menetapkan standar dari normalitas adalah standar laki-laki, sehingga untuk 

melihat suatu strategi keamanan memiliki sensitifitas gender diperlukan kacamata 

gender untuk melihat hal tersebut. Dengan memahami hal ini, kita dapat 

menyimpulkan dua posisi utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang 

membahas strategi kontra-terorisme Indonesia. Dua posisi itu adalah strategi 

kontra-terorisme yang tidak memperhatikan aspek gender (gender blind strategy) 

dan strategi Negara yang memperhatikan aspek gender (gender lens strategy)20. 

Strategi kontra-terorisme yang tidak memperhatikan aspek gender 

umumnya menekankan pendekatan hard power (militeristik) dalam upaya kontra-

terorisme. Penelitian yang menjelaskan mengenai hal ini salah satunya adalah 

tulisan dari Greg Feally yang menjelaskan strategi kontra-terorisme Indonesia yang 

ada saat ini adalah salah satu strategi yang paling berhasil, dengan menyoroti 

                                                 
20 Merujuk kepada konsep pengintegrasian pendekatan yang sensitive gender 
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kinerja Densus 88 yang berhasil menangkap lebih dari 800 jihadis di Indonesia.21 

Keberhasilan pendekatan hard power ini juga ditegaskan dalam penelitian IPAC 

yang menunjukan peran vital militer dalam strategi kontra-terorisme yang mana 

militer berhasil menangkap beberapa kelompok Mujahid Indonesia Timur yang 

aktif bertemu dan berlatih di wilayah tersembunyi di dekat Poso yang menjadi salah 

satu kelompok paling dicari setelah kerapkali melakukan aksi terror. Operasi yang 

melibatkan 1000 personel dari Brimob, Densus 88, dan anggota TNI ini setidaknya 

berhasil menangkap 10 anggota MIT dan membunuh 2 orang lainnya—termasuk 

Santoso yang merupakan pemimpin paling berpengaruh dalam tubuh MIT dan 

jaringan kelompok radikal di Asia Tenggara. 22  

Posisi pertama dalam penelitian terdahulu ini berargumen bahwa 

pendekatan hard power dan perluasan peran militerlah yang menjadi kunci 

keberhasilan strategi kontra-terorisme di Indonesia dalam mengeliminasi ancaman 

terror dari kelompok-kelompok terorisme yang tersebar di Indonesia. Lebih jauh 

mereka berpendapat bahwa peran militer seharusnya diperluas, misalnya kerja 

Densus 88 yang dianggap akan lebih maksimal dengan adanya revisi Undang-

Undang terorisme yang memberikan ruang lebih besar dalam keterlibatan Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelegen Nasional (BIN) dalam strategi 

kontra-terorisme seperti usaha-usaha pencegahan, deradikalisasi dan Kontra-

radikalisasi. Posisi pertama ini menyimpulkan bahwa peran militer menjadi vital 

karena militer dianggap lebih terlatih dan lebih memahami kelompok terorisme. 

                                                 
21 Greg Feally, “Terrorism in Indonesia in 2016”, Counter-terrorism yearbook 2017, ed In J. 

Carroll (Australian strategic policy Institute.2017): 19-26. 
22 Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). “The Expanding Role of the Indonesian 

Military.” (2015) 
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Sementara posisi kedua yang melihat strategi Negara dengan 

memperhatikan aspek gender (gender lens strategy) dijelaskan oleh Aurora 

Aravena,23 Hana Hanifah,24 dan Noor Huda Ismail25 yang menyimpulkan bahwa 

strategi kontra-terorisme di Indonesia harus memperhatikan hubungan gender, 

perempuan dan terorisme. Dengan menggunakan pengalaman perempuan sebagai 

indicator, posisi kedua dalam penelitian ini lebih banyak mengkritik pendekatan 

militer yang dianggap mengabaikan aspek HAM dan banyak merugikan 

perempuan.  

Kritik pertama yang mereka lontarkan adalah militerisasi sebagai strategi 

kontra-terorisme menjastifikasi ide bahwa melawan terorisme adalah bentuk perang 

yang perlu melibatkan kekerasan sehingga menghasilkan strategi yang seringkali 

menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan, seakan-akan kekerasan adalah 

satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua masalah. Hal ini jika dipikirkan tidak 

ada bedanya antara pelaku bom bunuh diri dan institusi militer yang sama-sama 

menimbulkan korban nyawa dalam aksinya. 

Selanjutnya mereka mengkritik pendekatan hard power atau militeristik 

yang menimbulkan ketakutan terhadap perempuan khususnya ketakutan atas 

kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan yang menjadi tahanan politik, atau 

sebagai saksi/anggota keluarga yang di introgasi untuk memberikan informasi 

                                                 
23 Aurora Aravena, “The gendering of counterterrorism: The role of women and women’s rights 

organizations in promoting a gender sensitive of Counter Terrorism in Indonesia” (Oslo 

University, 2017) 
24 Hana Hanifah, ‘Gendering terrorism in Indonesia’ (accesed february 10, 2018) Available  from 

The Jakarta Post: http://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/30/gendering-terrorism-in-

indonesia 
25 Nur Huda Ismail, Perempuan 'ISIS-ers' dalam Jaringan Terorisme (accessed Februari 11,2017).  

available from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161212082236-13-

178951/perempuan-isis-ers-dalam-jaringan-terorisme 
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mengenai keluarga lelaki mereka yang menjadi tersangka teroris. Ketakutan lainnya 

adalah, berdasarkan pengalaman istri dari tersangka terorisme—strategi operasi, 

dan penegakan hukum terhadap teroris yang ditangkap dan dipenjara meninggalkan 

perempuan sebagai istri dan anak dalam keadaan yang rentan secara ekonomi 

karena ditinggalkan pencari nafkah, dan rentan secara social karena bisa menjadi 

korban konfrontasi, dan persekusi masyarakat atas fakta bahwa keluarga mereka 

terlibat dalam aksi terorisme. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan kondisi 

dimana perempuan mengalami disintegrasi secara social, dan menjadi sasaran 

kekerasan. 

Untuk menghindari ketakutan-ketakutan tersebut, pengintegrasian dimensi 

gender dan penglibatan perempuan dalam strategi kontra-terorisme akan membuat 

perempuan semakin terlindungi baik itu dari ancaman kelompok terorisme, maupun 

dari dampak kebijakan kontra-terorisme yang dilakukan negara. Lebih jauh mereka 

menekankan bahwa pentingnya pengintegrasian dimensi gender kedalam strategi 

kontra-terorisme juga merupakan amanat dari Resolusi 1325 PBB mengenai  

Women, Peace, and Security (WPS), mainstreaming gender dalam strategi kontra-

terorisme dicontohkan melalui kerja-kerja organisasi masyarakat sipil yang sedang 

giat dilakukan melalui strategi women-to-women connection, melibatkan ulama 

perempuan, dan lebih memperhatikan pengalaman perempuan. Dengan pendekatan 

ini perempuan terbukti bisa menjadi actor penting dalam strategi kontra-terorisme 

baik itu dalam upaya kontra-radikalisasi maupun upaya deradikalisasi terhadap 

perempuan. 

Penulis sendiri memilih berada di posisi kedua, yaitu melihat strategi 

terorisme dengan memperhatikan aspek gender. Penggunaan lensa gender akan 
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mempermudah penulis melakukan peninjauan secara kritis dan melakukan 

pembacaan terhadap strategi kontra terorisme yang dilakukan oleh Indonesia serta 

dapat melihat bagaimana sebenarnya negara melihat relevansi perempuan dalam 

kelompok terorisme dan dalam upaya kontra-terorisme di Indonesia serta sejauh 

mana perempuan dilindungi dalam strategi kontra-terorisme itu. 

2.2 Kerangka Teoritis 

2.2.1 Pendekatan Feminisme 

Pendekatan Feminist masuk kedalam disiplin ilmu HI diakhir tahun 

1980an, diwaktu yang bersamaan dengan kemunculan “Perdebatan ketiga” 

dalam HI, atau juga yang dikenal sebagai awal kemunculan era post-positivist.26 

Pendekatan ini muncul dari skeptisme yang dalam mengenai ilmu pengetahuan 

yang diklaim sebagai universal dan objektif padahal dalam realitasnya ilmu 

pengetahuan itu disusun berdasarkan kehidupan dan pengalaman para laki-laki. 

Tujuan dari kritik feminist adalah untuk mentransformasi kerangka 

disiplin ilmu dan ilmu pengetahuan yang melalui proses dialektikal. Pendekatan 

ini hendak mengeksplorasi ketidaksetaraan dalam hirarki gender, begitu juga 

dalam hirarki power yang ada dalam masyarakat dan bagaimana dampak dari 

hirarki yang menghasilkan subordinasi perempuan dengan tujuan untuk 

merubah ketidaksetaraan itu.27 

Penekanan yang dilakukan feminist adalah menunjukan bahwa gender 

bukan lah identitas yang dibawa secara biologis, namun diproduksi melalui 

                                                 
26 J. Ann Tickner. Feminism meets International Relations: some methodological issues, 

(Cambridge: Cambridge University Press: 2006): 19 
27 Ibid, p.21  
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praktik sosialisasi. Gender merujuk kepada struktur diskursif yang terbentuk 

secara politis, social dan budaya. Konsep maskulinitas dan feminitas tidak 

merepresentasikan bagaimana perempuan dan laki-laki yang sebenarnya. 

Identitas itu dibentuk melalui sejarah politis yang komplek yang menempatkan 

perempuan dalam ruang private dan laki-laki dalam ruang public. Laki-laki 

dikostruksikan sebagai pelindung—baik itu secara domestic dalam keluarga 

patriarkis, maupun dalam ranah internasional—dikonstruksikan sebagai patriot, 

pemberani, agresif, dan berjiwa pahlawan. Sementara perempuan secara 

kontras di gambarkan sebagai ‘beautiful souls’ yang menawarkan dukungan 

emosional dan memberikan validasi romantis terhadap keberanian laki-laki 

sebagai ‘just warrior’.28 

Pertanyaan utama yang menjadi perhatian feminist adalah “mengapa”, 

mengapa perempuan di hampir setiap kelompok masyarakat selalu menjadi 

pihak yang tidak diuntungkan dalam politik, social, dan ekonomi dibandingkan 

dengan laki-laki,— Pertanyaan-pertanyaan feminist ini pada dasarnya 

menantang asumsi dasar ilmu HI dan berusaha untuk melakukan dekonstruksi 

konsep-konsep mapan yang ada. Feminist menawarkan pemahaman yang lebih 

utuh dengan mengangkat topik-topik yang ditinggalkan dan diabaikan dalam 

keilmuan HI.29 Juga mengkritisi pembedaan ranah public dan private sebagai 

ruang politik yang bias gender. Feminist menyatakan bahwa ketidaksetaraan 

gender, sama hal nya dengan hubungan social lain yang menghasilkan dominasi 

                                                 
28 Annika Bergman Rosamond Rosamond, “Are Women Not Terrorists? A Critical Discourse 

Analysis of the UN Counter-Terrorism Strategy from a Gender Perspective” (Master thesis. 

Department of Political Science Lund University.) 
29 J. Ann Tickner op. cit page.24 
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dan subordinasi telah menjadi penghalang terhadap hak-hak fundamental 

individu.30 

“Making the invisible visible, bringing the margin to the center, 

rendering the trivial important, putting the spotlight on women as 

competent actors, understanding women as subjects in their own right 

rather than objects for men – all continue to be elements of feminist 

research” 

Sebagai penelitian post-positivist penelitian feminist menggunakan 

metodologi yang jauh berbeda dengan penelitian positivist. Hal ini dikarenakan 

penelitian feminist bermaksud untuk menantang pengetahuan yang selama ini 

dihasilkan oleh para pengkaji positivist yang dianggap tidak netral dan gender-

bias. Jika peneliti feminist menggunakan cara yang sama untuk menjawab 

masalah yang mereka ajukan, mereka percaya bahwa metodologi yang sama 

akan memproduksi pengetahuan yang sama, artinya feminist perlu muncul 

dengan metodologi baru yang merefleksikan kritik mereka terhadap standar 

ilmu pengetahuan yang telah mapan.31  

Sebenarnya tidak ada metodologi yang secara khusus disebut sebagai 

metodologi feminist, feminist lebih banyak menggunakan multi-disiplinary 

metodologi dengan menggabungkan banyak metode untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Namun secara umum ada empat hal yang selalu menjadi 

bagian metodologis penelitian feminism. Pertama, Feminist mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menantang ilmu pengetahuan yang telah mapan—

atau pertanyaan yang diabaikan dan tidak pernah ditanyakan sebelumnya. 

                                                 
30 Ibid., page. 25 
31 Brooke A. Ackerly, Maria Stern, and Jacqui True, Feminist Methodologies for International 

Relations(Cambridge: Cambridge University Press: 2006) 
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Kedua, Metodologi feminist selalu memasukan pengalaman perempuan sebagai 

indicator dalam memahami realitas untuk tujuan membentuk ilmu pengetahuan 

yang dilihat dari perspektif perempuan dan bisa bermanfaat bagi perempuan. 

Ketiga, metodologi feminism bersifat self-reflective karena peneliti feminist 

merefleksikan dirinya menjadi subyek penelitian dan menjadikan nilai yang 

dimilikinya sebagai salah satu ukuran dalam memandang dunia. Terakhir, 

penelitian feministme menjadikan pengetahuan sebagai bentuk dari emansipasi. 

Metode yang biasanya digunakan dalam penelitian feminism adalah metode 

hermeneutic, sejarah, narasi, field work, analisis diskursus, comparative 

institutional dan studi kasus.32 

Salah satu contoh metodologi yang sering digunakan dalam penelitian 

feminism adalah self-reflective, self story, dan interpretive dimana ketiganya 

dipandang dapat menjelaskan inti dari studi feminism yaitu kehidupan 

kelompok yang termaginalisasi seperti perempuan, dan dapat menjelaskan 

bagaimana kehidupan mereka berdampak dan terdampak oleh agenda 

keamanan internasional dan ekonomi politik global. Pengalaman kelompok 

termarginalisasi ini dapat menunjukan bagaimana ke(tidak)amanan mereka 

dapat me-redefinisikan makna keamanan.33 

Dalam perkembangannya, pendekatan feminist terbagi menjadi berbagai 

variasi feminist yang kerja-kerjanya merepresentasikan kritikannya terhadap 

berbagai perspektif HI lain. Diantaranya adalah: Feminist realisme yang 

mengkritik perspektif realis, tertarik pada peran gender dalam strategi dan 

                                                 
32 Ibid., 
33 Ibid., 
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politik kekuasaan di antara Negara. Feminist Liberalis tertarik pada 

memunculkan perhatian kepada posisi subordinat perempuan dalam struktur 

politik global. Feminist kritis tertarik untuk mengeksplorasi ide dan manifestasi 

identitas gender dan power yang bergender dalam politik dunia. Feminist 

konstruktivist tertarik pada bagaimana ide mengenai gender membentuk dan 

dibentuk oleh politik global. Feminist poststrukturalis tertarik mengenai 

bagaimana bahasa yang bergender menjadi bentuk manifestasi arti secara 

khusus mengenai apa yang menjadi kuat/lemah, rasional/emosial, dan 

public/privat. Feminist postkolonialisme tertarik pada asumsi epistemology 

mengenai bagaimana hubungan kolonialisasi mengenai dominasi dan 

subordinasi dibentuk pada masa imperialism dan tercermin dalam relasi gender, 

dan bahkan relasi diantara sesama feminist dalam politik global dan akademik. 

Terakhir, Feminist ekologikal atau ekofeminisme tertarik pada identifikasi 

hubungan antara perlakuan perempuan dan minoritas dalam lingkungan yang 

tidak humanis. 

2.2.2.1 Pendekatan Feminisme dalam studi keamanan 

Berawal dari kritik Ann Tickner terhadap realism politik yang digagas 

Hans Morgenthau yang mengukuhkan Hubungan Internasional sebagai dunia 

para lelaki. Feminist melihat bahwa teori dan praktik keamanan internasional 

sebagai inti dari studi HI mengabaikan gender dan perempuan. Padahal banyak 

fenomena spesifik dalam HI bukan hanya menunjukan peran signifikan 

perempuan dalam keamanan internasional, namun juga relevansi gender 

sebagai factor penting dalam memahami persoalan keamanan—sebagai contoh 

meningkatnya perempuan pelaku bom bunuh diri, bertambahnya bukti 
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penggunaan kekerasan seksual sebagai “senjata” dalam perang dan konflik dari 

Korea Selatan hingga Republik demokrasi Kongo, partisipasi perempuan 

sebagai tentara dalam konflik bersenjata di seluruh dunia, dan aktivisme 

perempuan dalam upaya protes untuk menghentikan konflik. Contoh-contoh ini 

mengajak kita membuka mata untuk memahami pentingnya gender dalam 

politik global.34 

Disinilah feminist dalam studi keamanan mempertanyakan irelevansi 

yang ditujukan kepada perempuan dalam studi keamanan ketika fakta 

menunjukan bahwa mempelajari gender dalam agenda keamanan adalah hal 

yang penting dan tidak bisa dihindari lagi. Lebih jauh, pengkaji feminist dalam 

studi keamanan berpendapat bahwa gender secara konseptual, empirical, dan 

normative penting dalam mempelajari keamanan internasional. Mereka 

mengkritik dan merekonstruksi konsep kunci dan teori dalam keamanan 

internasional dengan melihat peningkatan peran penting perempuan sebagai 

actor keamanan, dan dengan melihat isu keamanan kontemporer melalui lensa 

gender.35 

Feminist Security Studies (FSS) atau Pengkaji feminist dalam studi 

keamanan sendiri muncul dari perdebatan cross-ideological, trans-

epistemological, dan multivoiced conversational debate diantara feminism 

termasuk liberal, empiris, modified standpoint, dan perspektif postmodern. 

                                                 
34 Laura Sjoberg, ed., Gender and International Security: Feminist Perspective, ( London: 

Routledge, 2010) 
35 Melihat dunia melalui lensa gender diartikan sebagai—fokus terhadap gender sebagai suatu 

relasi power khusus atau untuk mengintrogasi dalam cara apa gender menjadi penting untuk 

memahami proses internasional., 
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Mempertanyakan dimana posisi perempuan dalam agenda keamanan.36 Dengan 

menanyakan siapa yang dilindungi oleh kebijakan keamanan, FSS melawan 

ilusi dari keamanan total, feminist menantang kemungkinan kontrol sempurna, 

dan kebijakan keamanan yang koheren yang dapat menyelesaikan semua 

permasalahan keamanan internasional. Keamanan itu nyatanya tidak ber-irisan 

dengan keamanan untuk perempuan yang berjuang dengan masalah patriarkis 

sehari-hari. Dalam pandangan ini feminist melihat ancaman keamanan bukan 

hanya perang dan kekerasan internasional, namun juga kekerasan domestic, 

perkosaan, kemiskinan, suboridinasi gender, dan kerusakan ekologi. Feminist 

menganalisis keamanan dari individu dan komunitas sejajar dengan keamanan 

Negara dan organisasi internasional. Feminist beragumen bahwa “apa yang 

personal adalah internasional, dan apa yang internasional adalah personal”. 

Selain melakukan redefinisi keamanan, FSS atau pengkaji feminist dalam 

studi keamanan ini menjelaskan bahwa keamanan internasional adalah ranah 

yang bergender. Yang menetapkan nilai maskulinisme sebagai yang lebih tinggi 

dari feminisme yang mana maskulinitas dibiarkan menghegemoni dan 

mendominasi hubungan social yang mengakibatkan nilai feminisme menjadi 

nilai yang subordinat. Kritikan FSS adalah dengan menyatakan bahwa 

hubungan yang dikarakteristikan oleh dominasi dan subordinasi termasuk 

dominasi kekerasan dalam nilai maskulinitas, tidak akan menghasilkan 

kemanan yang hakiki. Dibutuhkan pula empati, mediasi, dan sensitifitas yang 

                                                 
36 Eric M. Blanchard, “International Relations, and the Development of Feminist Security 

Theory”, Chichago Journals Vol. 28, No. 4 (2003): 1290 
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dinilai sebagai prinsip feminis yang dapat memainkan peran penting dalam 

membangun modalitas alternative menuju keamanan yang lebih inklusif. 37 

Tujuan akhir dari FSS adalah untuk melakukan dekonstruksi mengenai 

relasi gender dan agenda keamanan dengan empat cara. Pertama adalah dengan 

mempertanyakan kembali mengenai irelevansi dan peng-eksklusian perempuan 

dalam agenda keamanan internasional yang dibuktikan dengan pengalaman 

perempuan yang tidak pernah dilibatkan dalam agenda keamanan. Kedua, FSS 

menantang Negara yang mengklaim kebijakan keamanannya gender-netral 

dengan mempertanyakan sejauh mana perempuan merasa diamankan oleh 

“perlindungan Negara” dalam masa perang dan damai, ketiga FSS menantang 

diskursus yang selalu menghubungkan perempuan dengan perdamaian. 

Terakhir, FSS mengkritisi bahwa asumsi praktik keamanan yang memiliki 

dimensi gender hanya ditujukan untuk perempuan dengan mengembangkan 

konsep maskulinitas yang dapat menjelaskan agenda keamanan.38 

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Strategi Kontra terorisme 

Sebelum membahas mengenai apa itu strategi kontra terorisme, kita perlu 

memahami terma terorisme itu sendiri. Perlu diketahui bahwa perdebatan mengenai 

pemaknaan definisi ini masih terjadi hingga sekarang. Belum ada kesepakatan 

bersama mengenai pendefinisian terma ini, selain itu pemaknaan terhadap terorisme 

pun selalu berubah dalam konteks social politik yang melatarbelakangi 

kemunculannya. Misalnya, terorisme sebelum abad 21 dimaknai sebagai kelompok 

                                                 
37 Ibid., page.1298 
38 Ibid., 
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yang memperjuangkan kebebasan terhadap hak kelompok mereka dengan tidak 

selalu melakukan terror dengan mengorbankan nyawa diri mereka sendiri atau pun 

nyawa orang lain, menyasar dominasi negara yang melakukan represi atau merebut 

hak atau sumber daya yang mereka miliki, terorisme dalam masa ini sering kali 

dipahami sebagai kelompok-kelompok sparatis dan pemberontak—sementara 

terorisme abad 21 dimaknai sebagai kelompok fundamentalis agama yang tidak 

segan melakukan terror dengan membunuh atau mengorbankan nyawa mereka 

sendiri yang menyasar kekuatan super power negara-negara Barat seperti pada 

peristiwa bom 9/11. Terorisme abad 21 ini menampilkan wajah kelompok islam 

sebagai wajah baru kelompok terorisme.39 Untuk memahami terma terorisme abad 

21 secara lebih dalam, penting untuk memahami sebelumnya mengenai apa yang 

disebut radikalisme yang dianggap sebagai akar masalah terorisme. 

Radikalisme, berasal dari akar kata Radikal atau Radix, Radicis yang berarti 

akar, sumber, atau asal mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Radikal 

didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau 

pembaharuan sosial dan politik.40 Sering dimaknai sebagai suatu terma yang 

menjelaskan nilai-nilai yang jauh dari moderat, dan anti status quo.41  Kelompok 

radikal menggunakan kekerasan dan menolak demokrasi, sebab kelompok ini 

memiliki tujuan membentuk masyarakat homogen yang rigid, berdasarkan dogma 

ideology yang mereka percayai, mereka tidak mempercayai dan tidak menerima 

perbedaan, dan dapat berbuat ekstrim karena mereka akan melawan seluruh oposisi 

                                                 
39 Annika Bergman Rosamond Rosamond, op. cit page 3 
40 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
41 Owen Frazer & Christian Nünlist, “The Concept of Countering Violent Extremism”, CSS 

analysis in security policy no.183 (2015) 
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dan minoritas yang memiliki pemahaman yang berbeda, dan membenarkan 

pembunuhan massal untuk mencapai hal itu.42  

Kelompok radikal menjadikan ideology sebagai upaya untuk melakukan 

doktrinasi yang memainkan peran krusial dalam merubah kelompok-kelompok 

minoritas menjadi militant, dan mau menjustifikasi seluruh tindakan kekerasan. 

Ideology menjadi bagian dari identitas mereka sebagai suatu kelompok. Disinilah 

kemudian terma Teroris (yang merujuk kepada kelompok fundamentalis agama) 

muncul sebagai bentuk manifestasi usaha kelompok radikal untuk mencapai 

tujuannya dengan melakukan terror, dan ancaman-ancaman hingga membenarkan 

kekerasan. 43 

Radikalisme yang dianggap sebagai akar dari masalah terorisme membuat 

strategi kontra terorisme bisa dimaknai sebagai seluruh upaya yang dilakukan oleh 

Negara yang bertujuan untuk melawan Radikalisme baik itu melalui pendekatan 

Hard Power; Penggunaan instrument militer, penegakan hukum, investigasi, 

operasi penangkapan, intelejen. Maupun dengan menggunakan soft power; strategi 

kontra-radikalisasi dan deradikalisasi.  

Countering Violent Extremism 

Jika agenda Counter-Terrorism sebelumnya menyasar pada kebijakan 

represif yang cenderung menggunakan hard power dalam melawan kelompok 

terorisme, dan terbukti masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah 

terorisme. Agenda baru dimunculkan sebagai upaya kontra-terorisme melalui “soft 

                                                 
42 Ibid., 
43 Ibid.,  
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power” dengan apa yang disebut dengan Countering Violent Extrimism 

(Selanjutnya disebut CVE). Digagas oleh Presiden Barrack Obama pada 2011 lalu 

ketika Presiden Barack Obama meresmikan White House Countering Violent 

Extremism Strategy, CVE kemudian dimaknai sebagai upaya melawan serta 

mencegah warga Amerika maupun dunia untuk bergabung dalam kelompok 

radikalisme yang berujung pada aksi terorisme, dalam konteks CVE ini perlu 

dipahami bahwa yang di rujuk sebagai “ekstrimis” adalah kelompok Islam 

fundamentalis yang memiliki ideologi seperti Al-Qaeda dan ISIS.44 

Ide besar dari CVE adalah memahami bahwa untuk membuat suatu 

kebijakan Counter Terrorism yang efektif dimulai dengan menarik secara koheren 

mengenai apa yang menjadi penyebab terorisme muncul. Pemahaman yang akurat 

terhadap factor penyebab menjadi esensial ketika perhitungan kebijakan bukan lagi 

menyasar pada respon terhadap serangan terorisme melalui investigasi dan aksi 

militer namun lebih jauh dari itu, berfokus pada pencegahan serangan teroris 

sebelum serangan itu terjadi. Jika penyebab terrorisme tadi dipahami sebagai 

radikalisasi maka kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang dapat mengintervensi 

proses radikalisasi agar tidak terjadi.45 

Sehingga agenda counter terrorism dan extremism dapat berupa 

peningkatan kesejahteraan social jika radikalisme disebabkan oleh ketidaksetaraan, 

dan menantang ideology radikal yang membuat seseorang mau melakukan tindakan 

ekstrim seperti melakukan kekerasan hingga rela melawan sesama masyarakat sipil 

untuk tidak terlibat dalam aksi kekerasan jika ideology dianggap sebagai penyebab 

                                                 
44 Owen Frazer & Christian Nünlist, “The Concept of Countering Violent Extremism”, CSS 

analysis in security policy no.183 (2015) 
45 Ibid., 
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radikalisme, dan menantang identitas dan narasi-narasi ekstrim dan radikal dengan 

mempromosikan semangat toleransi dan memberdayakan moderasi dan dialog 

melalui counter naratives jika faktor identitas yang menjadi faktor radikalisme. 

 CVE ini lebih populer dan lebih sering digunakan oleh organisasi 

masyarakat sipil, namun pada praktiknya merupakan bagian dari Strategi kontra-

terorisme dengan pendekatan soft power yang sama yang digunakan pada istilah 

Kontra-terorisme dalam penelitian ini. 

2.3.1.1 Strategi Kontra terorisme Indonesia 

Tabel regulasi/Undang-Undang mengenai Terorisme di Indonesia 

Undang-Undang/Regulasi Bahasan 

UU No. 15 Tahun 2003 

Tentang Penetapan 

Perpu No. 1 Tahun 2002 

Undang-Undang ini 

mendefinisikan cakupan tindak 

pidana terorisme, mekanisme 

penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, 

kompensasi dan restitusi bagi 

korban, serta kerja sama 

Internasional. 

Instruksi Presiden RI  

No. 4 Tahun 2002 

Presiden menginstruksikan 

Menteri Negara Koordinator 

Bidang Politik dan Keamanan 

(Menko Polhukkam) untuk 

merumuskan kebijakan-kebijakan 

yang komprehensif dan terpadu 

dan menyusun langkah-langkah 

operasional yang meliputi aspek 

penangkalan, pencegahan, 

penanggulangan, penghentian, 

penyelesaian, dan segala tindakan 
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hukum yang diperlukan dalam 

pemberantasan tindak pidana 

terorisme. 

Keputusan Menko Polhukkam No 

KEP 26/MENKO/POLKAM/11/2002 

Tentang Pembentukan Desk 

Koordinasi Pemberantasan 

Terorisme (DKPT). Sebagai 

tindakan lanjut dari Instruksi 

Presiden no. 4 tahun 2002 

Perpres No. 46 tahun 2010 

Tentang pembentukan Badan 

Nasional Penanggulangan 

Terorisme (BNPT). 

Undang-Undang No. 9 tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme 

Sumber:Blue print Pencegaha Terorisme BNPT46 

Perlu diketahui bahwa sebelum terjadinya bom bali tahun 2002 lalu, 

Indonesia sebelumnya tidak memiliki strategi spesifik dalam upaya kontra-

terorisme. Setelah serangan bom bali 2002 yang menelan banyak korban, 

Presiden Mega Wati—presiden Indonesia saat itu, mengeluarkan Intruksi 

Presiden no.4 tahun 2002 yang isinya adalah perintah untuk merumuskan 

kebijakan komprehensif terkait pemberantasan terorisme yang meliputi aspek 

penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan 

segala tindakan hukum yang diperlukan bagi pemberantasan terorisme. 

Instruksi presiden ini yang melatarbelakangi pembentukan Detasemen Khusus 

(Densus 88) yang kemudian bertugas sebagai unit khusus dalam upaya 

penegakan hukum, penangkapan tersangka terorisme, dan melakukan fungsi 

                                                 
46 BNPT, “Blueprint pencegahan terrorisme” 
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intelejen. Densus 88 lebih banyak melakukan kerja-kerja operasional, karena 

fungsi pencegahan maupun penanggulangan terorisme saat itu di serahkan 

kepada Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang membantu 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 

Indonesia baru benar-benar dikatakan memiliki strategi kontra-terorisme 

ditahun 2010 setelah pembentukan Badan Nasional Penanggulangan 

Terrorisme (BNPT) yang merupakan pengembangan dari DKPT. BNPT 

dibentuk sebagai respon terhadap serangan bom bunuh diri hotel JW Marriott 

dan Ritz Carlton Hotel di Jakarta tahun 2009 dan penemuan rencana teroris 

untuk mengancam keamanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setahun 

setelah serangan itu, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden no.46 

tahun 2010. Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan BNPT sebagai 

badan khusus yang bertugas untuk membuat strategi kontra-terorisme dan 

mengkoordinasikan badan-badan yang dianggap berperan dalam upaya kontra-

terorisme. BNPT memiliki 3 deputi yang masing-masing memiliki tugas dan 

tujuan spesifik. Deputi pertama adalah Deputi Bidang Pencegahan, 

Perlindungan, dan Deradikalisasi; Deputi kedua adalah Deputi Bidang 

Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; dan Deputi ketiga adalah Deputi 

Bidang Kerjasama Internasional. 

Kerja-kerja Deputi pertama BNPT yang meliputi fungsi Pencegahan, 

Perlindungan, dan Deradikalisasi dikerjakan bersama Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), sementara Deputi kedua yang mengurusi penindakan dan 

pembinaan kemampuan dikerjakan bersama Densus 88, dan terakhir fungsi 
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deputi ketiga dalam bidang kerjasama Internasional dikerjakan bersama 

Diplomat-diplomat Negara.47 

Gambar Strategi Kontra-terorisme Indonesia48 

Pembentukan BNPT menandai pergeseran strategi kontra-terorisme 

Indonesia yang mulai aktif melakukan pendekatan soft power untuk melengkapi 

pendekatan hard-power yang selama ini dilakukan oleh Densus 88. Pendekatan 

soft power ini adalah bagian dari strategi pencegahan terorisme yang 

diantaranya adalah upaya kontra radikalisasi dan kontra-propaganda yang 

dilakukan untuk mencegah masyarakat bergabung dengan kelompok radikal.  

Kontra radikalisasi didefinisikan sebagai upaya melakukan penangkalan 

terhadap paham dan gerakan terorisme dalam rangka meningkatkan 

kewaspadaan dan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal 

terorisme.49 Sasaran dari program kontra radikalisasi ini adalah masyarakat 

                                                 
47 BNPT. (2018, Februari 17). ‘Tentang BNPT.’ (accessed February 17, 2018) available from 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. www.bnpt.go.id 
48 BNPT, “Blue Print Pencegahan Terorisme BNPT” 
49 Ensiklopedia Terorisme, BNPT 
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umum yang belum terpapar nilai-nilai radikal, secara khusus juga menyasar 

kepada kelompok yang rentan terhadap pengaruh kelompok radikal terorisme. 

Sementara kontra-propaganda adalah upaya untuk menangkal dan melawan 

wacana-wacana keagamaan yang ekstrim dan menyesatkan yang biasa 

dipropagandakan kelompok teroris melalui media massa maupun media 

lainnya. 50 

Selain itu ada juga upaya deradikalisasi, deradikalisasi merupakan segala 

upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideology radikal menjadi 

tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, 

budaya, dan selainnya) yang ditujukan untuk orang yang sudah terpapar 

ideology radikal. Deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan 

kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Sederhananya, 

deradikalisasi bertujuan untuk mengubah seseorang yang semula radikal 

menjadi tidak lagi radikal, termasuk di antaranya adalah menjauhkan mereka 

dari kelompok radikal tempat mereka bernaung.51 

2.4 Definisi Operasional 

Dalam melakukan peninjauan kritis terhadap strategi-kontra terorisme 

Indonesia dalam perspektif feminisme, penulis akan menggunakan klaim FSS yang 

mempertanyakan irelevansi dan pengeksklusian perempuan dan sejauh mana 

strategi negara melindungi perempuan untuk menunjukan dampak strategi kontra-

terorisme yang dilakukan oleh negara dan melakukan dekonstruksi relasi 

                                                 
50 Ibid., 
51 Cameron Sumpter, Countering violent extremism in Indonesia: priorities, practice and the role 

of civil society, Journal for the radicalization (2017): 117 
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perempuan dan terorisme dengan menunjukan bahwa perempuan punya agensi dan 

peran baik itu dalam kelompok teroris maupun dalam strategi kontra-terorisme, 

yang kontras dengan konstruksi yang ada yaitu perempuan sebagai korban, 

dianggap tidak relevan, dan subyek yang pasif.  

 Strategi Kontra-terorisme yang penulis rujuk dalam penelitian ini adalah 

Strategi Pencegahan Terorisme yang dikeluarkan oleh Deputi I BNPT yang berisi 

upaya negara dalam melindungi warga negara dari ancaman radikalisasi oleh 

kelompok terorisme
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2.5 Kerangka Pemikiran 

 

“TINJAUAN KRITIS 
STRATEGI KONTRA-

TERORISME 
DALAM 

PERSPEKTIF 
FEMINISME : 

STUDI KASUS 
STRATEGI KONTRA-

TERORISME 
INDONESIA” 

Diskursus terorisme
yang maskulin
menghasilkan strategi
kontra terorisme yang
maskulin juga, yang
berdampak pada tidak
teridentifikasinya
keterlibatan aktif
perempuan dalam
kelompok terorisme,
kekerasan berbasis
gender atas nama upaya
kontra-terorisme yang
dilakukan negara, dan
tidak dilihatnya
perempuan sebagai aktor
aktif dalam upaya
kontra-terorisme

Strategi kontra-terorisme
Indonesia yang maskulin
sebagai dampak dari
diskursus terorisme dan
kontra-terorisme global
yang maskulin mulai
terlihat ketika
Penangkapan Dian Yulia
Novi menunjukan
Strategi kontra terorisme
Indonesia gagal
mengidentifikasi
keterlibatan perempuan
dalam kelompok
terorisme.

Melakukan tinjauan
kritis terhadap strategi
kontra-terorisme
Indonesia dengan
menggunakan asumsi
FSS mengenai irelevansi
perempuan dalam
agenda keamanan, dan
sejauh mana negara
melindungi perempuan
melalui strategi
keamanan yang mereka
miliki.
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2.6 Argumen Utama 

Diskursus terorisme yang maskulin menghasilkan strategi  kontra terorisme 

yang juga maskulin. Indonesia sebagai negara yang memiliki strategi yang 

maskulin terbukti mengeksklusikan perempuan dalam strategi kontra-terorisme 

yang dimiliki negara. Selain tidak melihat perempuan sebagai pelaku potensial 

kekerasan terorisme, strategi kontra-terorisme Indonesia juga tidak melibatkan 

perempuan sebagai aktor potensial dalam upaya kontra-terorisme. Strategi negara 

yang maskulin juga terbukti berdampak langsung terhadap perempuan, khususnya 

dengan adanya kekerasan berbasis gender atas nama upaya kontra-terorisme yang 

dilakukan Negara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian “Tinjauan Kritis Strategi Kontra-Terorisme 

dalam Perspektif Feminisme: Studi Kasus Strategi Kontra-Terorisme Indonesia” 

adalah penelitian kualitatif interpretive. Penelitian interpretive adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menginterpretasikan realitas sosial melalui sudut pandang 

subjektif dari subjek yang tertanam dalam konteks di mana realitas itu berada. 

Setidaknya ada lima karakteristik penelitian interpretive diantaranya adalah: 

Pertama, penelitian interpretive adalah penelitian yang sangat kontekstual, sehingga 

secara alami kurang dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Kedua, penelitian ini 

menjadikan peneliti sebagai alat atau instrument penelitian untuk melakukan 

analisa sehingga kemampuan observasi, membangun kepercayaan dengan subyek 

penelitian, pengetahuan dan pengalaman yang dalam terhadap isu yang peneliti 

pelajari menjadi hal yang kritis dalam melakukan penginterpretasian fenomena. 

Dalam hal ini peneliti dituntut untuk mengenali bias dan prasangka mereka dan 

berusahan untuk tidak membiarkan bias itu mempengaruhi mereka dalam 

menyajikan penggambaran yang adil dan akurat dalam fenomena yang mereka 

pelajari.  

Ketiga, penelitian interpretive melakukan interpretasi melalui dua level. 

Level pertama adalah dengan melihat suatu fenomena dari mata partisipan yang 

dijadikan subyek dari penelitian. Dan level kedua adalah menginterpretasikan 

meaning yang dimiliki oleh subyek untuk memperolah “thick description” atau 

narasi dari fenomena yang diteliti yang dapat mengkomunikasikan mengapa subyek 
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berlaku seperti apa yang mereka lakukan. Keempat, penelitian interpretive 

menggunakan bahasa yang ekspresif karena mendokumentasikan bahasa verbal don 

non verbal yang dimiliki subyek penelitian sehingga penelitian ini harus 

menyajikan cerita yang memang dilihat melalui mata seorang manusia, bukan 

mesin sehingga harus menunjukan emosi dan pengalaman subyek tersebut, hal ini 

dilakukan agar pembaca dapat memahami dan merasa terhubung dengan subyek 

tersebut. Penggunaan citra, metafora, sarkasme, dan kiasan lain sangat umum dalam 

analisis interpretive.  

Kelima, penelitian interpretive bersifat temporal: Penelitian interpretif sering 

tidak berkaitan dengan pencarian jawaban spesifik, tetapi dengan pemahaman atau 

"memahami" proses sosial yang dinamis seperti yang berkembang dari waktu ke 

waktu. Oleh karena itu, penelitian semacam itu membutuhkan keterlibatan 

mendalam dari peneliti di lokasi penelitian untuk jangka waktu yang panjang untuk 

menangkap keseluruhan evolusi dari fenomena yang menarik. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1 Batasan Materi Penelitian 

Ruang lingkup analisa ini memiliki focus pada Strategi Kontra-terrorisme 

Indonesia yaitu strategi pencegahan terorisme (kontra-radikalisasi dan kontra-

propaganda) yang secara spesifik dikeluarkan oleh Deputi I Bidang 

Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional 

Penanggulangan Terrorisme (BNPT) sebagai badan yang merupakan pemegang 

tugas Kontra-terrorisme di Indonesia.  
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3.2.2 Batasan Waktu Penelitian 

Batasan waktu penelitian ini difokuskan pada tahun 2014 hingga tahun 

2017. Tahun 2014 dijadikan acuan karena ditahun ini BNPT mengeluarkan 

blueprint strategi pencegahan terorisme sementara tahun 2017 adalah tahun 

terakhir yang digunakan sebagai acuan untuk melihat bagaimana implementasi 

strategi kontra-terorisme dalam melindungi perempuan dalam upaya mencegah 

perempuan bergabung dalam kelompok terorisme. 

3.3 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 

dokumen resmi Negara mengenai strategi pencegahan Kontra-terrorisme di 

Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme 

(BNPT), dan menggunakan metode studi pustaka untuk mencari data sekunder 

sebagai tambahan informasi untuk melakukan analisis. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

analisis interpretive, dengan melihat suatu fenomena dari perspekif feminism 

dengan memasukan variable pengalaman perempuan dalam melakukan pembacaan 

terhadap strategi kontra-terorisme Indonesia.  

3.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah 

BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai garis besar penelitian 

yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 
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manfaat penelitian. Yang mana latar belakang penelitian ini membahas kegagalan 

strategi kontra-terorisme Indonesia dalam mengidentifikasi keterlibatan aktif 

perempuan dalam kelompok terorisme yang saat ini menjadi bagian dari strategi 

kelompok radikal terorisme. 

BAB II Kerangka Pemikiran yang memuat studi terdahulu yang melatar 

belakangi penelitian ini yang mana penulis mengambil dua posisi yang dianggap 

dapat membantu penulis. BAB II juga berisikan kerangka teoritis yang menjelaskan 

mengenai pendekatan feminism dan Feminist Security Studies yang akan penulis 

gunakan untuk melakukan peninjauan secara kritis terhadap strategi Kontra-

terrorisme di Indonesia. Dan terakhir adalah kerangka pemikiran yang berisikan 

alur pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta argumen utama yang 

penulis ajukan dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian yang berisikan metode penelitian dan 

pengkajian dalam memahami masalah penelitian. Dalam penelitian dijelaskan 

bahwa metode yang penulis gunakan adalah Kualitaitf-Interpretive dengan teknik 

analisa data yaitu analisis interpretive. 

BAB IV Gambaran Umum berisi ancaman kelompok radikal terorisme dan 

strategi kontra-terorisme yang dimiliki oleh Indonesia dalam upaya melawan 

ancaman tersebut 

BAB V adalah temuan dan analisis berisi tinjauan kritis terhadap strategi 

kontra-terorisme Indonesia yang dibaca dengan dua asumsi utama perspektif 

feminist security studies, dan narasi mengenai bagaimana perempuan di Indonesia 

terdampak oleh strategi kontra-terorisme yang dimiliki oleh negara. 
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BAB VI berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang 

telah penulis lakukan dan saran mengenai rekomendasi yang bermanfaat bagi 

keilmuan dalam hubungan internasional pada umumnya dan diskursus mengenai 

gender dan Kontra-terrorism di Indonesia secara khusus.  
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BAB IV 

ANCAMAN KELOMPOK RADIKAL TERORISME DAN 

STRATEGI KONTRA-TERORISME DI INDONESIA 

Bab ini membahas mengenai kelompok radikal terorisme sebagai ancaman 

keamanan Nasional, dan strategi kontra-terorisme yang dibuat oleh Indonesia 

dalam upaya mengeliminasi ancaman kelompok radikal terorisme tersebut. 

4.1 Ancaman Kelompok Radikal Terorisme 

Serangkaian aksi terror yang menimpa Indonesia mulai dari aksi bom Bali 

I pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan lebih dari 200 nyawa, Bom 

bunuh diri di hotel JW Marriot 15 Agustus 2003 yang menewaskan 15 orang dan 

mencederai 150 orang lainnya, Bom di Kedutaan Besar Australia September 2004, 

Bom bali II Oktober 2005, hingga bom di Hotel Ritz-Carlton 2009 adalah 

serangkaian peristiwa yang mengantarkan Pemerintah untuk menetapkan terorisme 

sebagai tindak kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime)/ 

Ancaman terorisme sendiri sebenarnya bukanlah ancaman baru yang 

dihadapi oleh negara. Sebelumnya kelompok terorisme sudah tumbuh subur di 

Indonesia bahkan sejak era pasca Kolonialisme. Berawal dari terbentuknya 

organisasi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang menginginkan 

pendirian negara Islam dan dikenal sangat kontra terhadap pembentukan NKRI, 

aksi terror dan gerakan separatis banyak terjadi hingga pasca Reformasi. Meskipun 

Perjuangan DI/TII tidak pernah berhasil hingga saat ini, perjuangan mereka untuk 

mendirikan negara islam saat ini dilanjutkan oleh kelompok-kelompok lain dengan 

basic ideology yang sama seperti kelompok Jamaah Islamiyah (JI), Mujahid 

Indonesia Timur (MIT), Mujahid Indonesia Barat (MIB), Jamaah Ansharud Daulat 

(JAD), dan Jamaah Ansharu Tauhid (JAT). 
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Kemunculan ISIS yang mendeklarasikan pendirian negara Islam di wilayah 

Irak dan Suriah serta kelompok-kelompok pendukungnya yang berbondong-

bondong berbai’at ditahun 2011 menjadi awal penanda kemunculan kelompok 

terror dalam bentuk kelompok fundamentalisme agama52. Tujuan dari kelompok 

teroris pasca kemunculan ISIS bukan lagi untuk permasalahan politik namun juga 

ideology. Negara pun secara jelas merujuk kelompok teroris ini bukan lagi sebagai 

kelompok ‘teroris’ melainkan sebagai kelompok ‘Radikal terorisme.’53 

Popularitas kelompok radikal terorisme yang mengusung cita-cita 

mengembalikan kejayaan Islam dengan membangun kembali imperium Islam 

menarik hati banyak orang hampir di seluruh dunia, di Indonesia sendiri 

diestimasikan setidaknya 500 hingga 700 orang telah bergabung kedalam ISIS—

termasuk diantarnya perempuan dan anak-anak. Pemimpin spiritual JI yaitu Abu 

Bakar Ba’asyir melalui organisasi nya yang lain Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) 

juga berba’iat kepada ISIS dari penjara. Ideologi radikal ISIS ini terus menyebar 

seperti virus yang menjangkiti masyarakat dunia.54  

Kelompok terorisme yang berwujud radikal terorisme ini menjadi lebih 

berbahaya karena pandangan oposisi biner, sikap eksklusif, dan merasa paling 

benar terhadap ajaran mereka bertentangan dengan kultur bangsa yang menghargai 

pluralism. Kecenderungan kelompok radikal untuk tidak berkompromi juga 

                                                 
52 Pemerintah secara spesifik menjabarkan karakteristik yang melekat pada kelompok ini, 

diantaranya adalah: memahami ajaran agama dengan melakukan penafsiran yang represif dan pro 

kekerasan terhadap gagasan ketuhanan, menempatkan ajaran agama secara tekstual dengan menolak 

kemungkinan demokratisasi, interpretasi, dan rasionalisasi yang menempatkan teks dengan 

kesesuaian konteks masa kini. Karakteristik lainnya adalah kelompok fundamentalis ini memiliki 

gagasan untuk menyatukan agama dan negara dengan membentuk sistem khilafah. Terakhir, 

kelompok fundamentalis agama menolak semua symbol-simbol agama dan Barat.  
53 BNPT, “Blueprint Pencegahan Terrorisme” 
54 Kirk A. Johnson, “the longue duree: indonesia’s response to The threat of jihadist terrorism 

1998–2016” (California: Naval Postgraduate School) 
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membuat mereka seringkali menarget kelompok diluar mereka sebagai sasaran 

penyerangan dan kekerasan. Sehingga kelompok radikal terorisme bukan hanya 

mengancam kedaulatan negara namun juga identitas bangsa serta keamanan 

individu dan kelompok melalui upaya-upaya radikalisasi yang mereka lakukan.55 

Selain ciri khas penyebaran ideology radikal yang mereka lakukan, 

kelompok radikal terorisme telah berkembang menjadi kelompok yang lebih 

canggih dibandingkan dengan kelompok teroris transnasional yang pernah ada 

sebelumnya. Selain lebih pandai dalam melakukan aksi bawah tanah, mereka 

memiliki kapabilitas tinggi untuk berkonsolidasi, mengorganisir, dan 

memanfaatkan jaringan mereka yang tersebar mulai dari wilayah Afrika melalui 

kelompok Al-Shabab di Somalia dan Kenya, Boko Haram di Nigeria, dan kelompok 

Abu Sayyaf dan Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara, hingga mengorganisir 

kelompok-kelompok kecil hingga individu yang tidak memiliki pengalaman 

bertempur namun terpengaruhi pemahaman radikal yang sama untuk dapat 

melakukan serangan yang efektif, serangan jenis ini dikenal dengan istilah serangan 

lone wolf.56 Di Indonesia sendiri serangan lone wolf  beberapa kali terjadi 

khususnya dalam bentuk terror dan penyerangan kepada anggota kepolisian..57 

Hal lain yang menjadi salah satu perubahan signifikan dari strategi 

kelompok terorisme lama dengan kelompok radikal terorisme adalah doktrin 

mengenai keterlibatan perempuan dalam aktivitas kekerasan. Terorisme era Jamaah 

                                                 
55 BNPT “Blueprint Pencgahan Terrorisme” 
56 Maria A Ressa “4 things you need to know about ISIS in Indonesia.” (Accessed Februry 17, 2018) 

Available from Rappler: https://www.rappler.com/world/regions/asia-

pacific/indonesia/bahasa/englishedition/113708-isis-indonesia-facts-terrorism 
57 Ibid., 
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Islamiya melarang perempuan untuk bertempur meskipun dalam keadaan darurat.58 

Mantan pemimpin JI yang melakukan eksekusi bom bali tahun 2002 lalu misalnya, 

melarang perempuan untuk ikut melakukan jihad fisik. Ayman Az-Zawahiri 

pemimpin spiritual Al-Qaeda berpendapat bahwa kewajiban perempuan adalah 

mendukung suami dan melakukan jihad domestic dengan melahirkan dan 

membesarkan generasi penerus yang siap untuk berjihad.59  Namun sekarang, 

setelah penangkapan tiga orang perempuan dalam organisasi MIT yang berperan 

sebagai kombatan, hal ini menegaskan bahwa perempuan mulai mengambil peran 

aktif dalam kelompok radikal terorisme.60 

Daya Tarik yang yang diberikan kelompok radikal terorisme bagi 

perempuan diantaranya adalah dengan memberikan peran kunci kepada perempuan 

dalam rencana-rencana penyerangan, mulai dari sebagai translator hingga menjadi 

kaki tangan kelompok terror. 61 Perkembangan teknologi meningkatkan frekuensi 

keterlibatan perempuan yang juga berintegral dengan peningkatan praktik 

pernikahan online yang kerap dilakukan para jihadis untuk melakukan radikalisasi 

terhadap perempuan. 

 

 

4.2 Strategi kontra-terorisme Indonesia 

Perubahan pola gerakan kelompok radikal terorisme yang dari tahun-

ketahun selalu mengalami dinamika baik itu perubahan dalam aspek motif, modus 

                                                 
58 Max Waldon, “Indonesia: Is the future of terrorism female?” (Accesed May 13, 2018) Available 

from ASIAN Correspondent: https://asiancorrespondent.com/2017/02/indonesia-future-terrorism-

female/#srX9whq0F5w2U8kO.97 
59 Ibid., 
60 Ibid., 
61 Maria A Ressa, op. cit 
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hingga pola rekruitmen dan jaringan, dan yang paling vital dari perubahan pola 

gerakan radikal terorisme yaitu pergeseran fokus sasaran mereka dari sasaran fisik 

ke pola pikir masyarakat membuat pergerakan infiltrasi dan regenerasi paham 

radikalisme mulai semakin mengancam karena paham ini berani masuk melalui 

tempat-tempat sacral seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, 

sekolah, kampus, lembaga pemasyarakatan dan penyebaran melalui media sosial.62 

Kemunculan kelompok radikal terorisme dengan strategi-strategi baru ini  

tidak bisa diselesaikan oleh hanya pendekatan hard power, karena ancaman yang 

diberikan oleh kelompok radikal terorisme bukan hanya ancaman kekerasan fisik 

namun juga ancaman penyebaran pemikiran dan ideology radikal terhadap individu 

dan kelompok yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan aparat hukum pun tidak 

memiliki kuasa untuk melakukan penindakan karena dalam UU anti terorisme di 

Indonesia tidak mengizinkan untuk menangkap individu/kelompok radikal yang 

tidak atau belum melakukan kekerasan. Oleh karenanya dibutuhkan strategi yang 

lebih menyasar kepada upaya untuk mencegah atau tidak membiarkan terjadinya 

radikalisasi terhadap individu dan masyarakat.  

Ketika pendekatan hard power dilihat hanya memberikan sedikit perubahan 

terhadap respon kepada kelompok radikal terorisme, pemerintah Indonesia mulai 

melakukan pergeseran pandangan secara fundamental dalam strategi kontra-

terorisme dengan melawan mobilisasi dari kelompok radikal teroris yang 

terinspirasi ISIS dengan focus pada ideology.63 Pergeseran ini terjadi setelah 

kemunculan video yang mengajak untuk bergabung dengan kelompok teroris yang 

                                                 
62 Ibid., Page 90 
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disiarkan di youtube tanggal 2 Juli 2014 yang berisi jihadis Indonesia yang 

mengajak untuk mendukung dan bergabung dan berbai’at ke ISIS, negara dengan 

basis agama yang bersebrangan dengan prinsip Indonesia. Bagi pemerintah 

Indonesia ancaman ini langsung menantang loyalitas terhadap bangsa dan etos dari 

pancasila khususnya dalam konteks persatuan dalam perbedaan (Bhineka Tunggal 

Ika). Negara merasa tindakan menangkap atau membunuh supporter kelompok 

radikal tidak cukup untuk meninggalkan ideology radikal itu. Polri, TNI, BIN, yang 

dipimpin oleh BNPT mendeklarasikan ISIS sebagai organisasi terlarang. Semua 

upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah cara untuk mencegah pembentukan 

cabang-cabang baru ISIS di Indonesia dan penyebaran ajaran kelompok radikal 

terorisme.64 

Penanggulangan terorisme pada akhirnya tidak bisa diatasi dengan 

penegakan dan penindakan hukum (hard and punitive approach), tetapi yang paling 

penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan melalui pendekatan 

halus dan persuasif (soft and persuasive approach). Pada November 2014, Divisi 

Pencegahan BNPT mengeluarkan dokumen cetak biru yang berisi strategi yang 

dilakukan negara dalam upaya pencegahan terorisme. Dalam dokumen itu 

didiskusikan bahwa akar dari penyebab terorisme di Indonesia adalah ideology 

radikal yang bertemu dengan masalah kesenjangan, ketidakadilan, kemiskinan, 

konflik social di masyarakat, kurangnya rasa nasionalisme, factor psikologis seperti 

pengalaman hidup yang pahit hingga perkembangan teknologi informasi yang 

mempermudah proses penyebaran informasi. 65 
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Tujuan yang ingin dicapai dari strategi pencegahan yang dilakukan oleh 

negara ini diantaranya adalah (1) meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan melalui 

penyebaran informasi, pelatihan, dan propaganda anti terorisme; (2) melindungi 

objek vital, area pemukiman, dan area public dari ancaman terorisme; (3) 

mengurangi ideology radikal dan propaganda (4) mencegah masyarakan untuk 

tidak terpengaruh oleh ideology radikal dan meyakinkan teroris, keluarga mereka, 

dan jaringannya untuk memutuskan hubungan dengan kelompok teroris lainnya. 66 

Pencegahan penyebaran Ideologi radikal sebagai akar permasalahan utama 

terorisme menjadi kunci dalam strategi ini, sehingga ada dua strategi utama yang 

dilakukan oleh BNPT diantaranya adalah: 

 Strategi kontra radikalisme yaitu upaya melakukan penangkalan terhadap 

paham dan gerakan terorisme melalui penanaman nilai-nilai ke-

Indonesiaan serta nilai-nilai non kekerasan dalam rangka meningkatkan 

kewaspadaan dan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal 

terorisme.67 Sasaran dari program kontra radikalisasi ini adalah 

masyarakat umum yang belum terpapar nilai-nilai radikal, secara khusus 

juga menyasar kepada kelompok yang rentan terhadap pengaruh kelompok 

radikal terorisme. 68 

 Strategi deradikalisasi yaitu upaya yang dilakukan untuk merubah cara 

pandang dan keyakinan mereka mengenai penggunaan cara-cara 

kekerasan dan terror menjadi lebih moderat dan anti kekerasan, serta 
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berkomitmen untuk meninggalkan kelompok yang selama ini menbawa 

pengaruh besar terhadap paham radikal yang mereka anut. Strategi 

deradikalisasi lebih ditujukan terhadap kelompok yang sudah terpapar 

paham terror, kelompok inti dan militant terorisme dengan melaksanakan 

kegiatan identifikasi, rehabilitasi, pemasyarakatan, dan re-edukasi dan 

pemasyarakatan. 69 

Beberapa upaya yang dilakukan dalam strategi kontra-radikalisasi dan 

deradikalisasi diantaranya adalah: 

Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme 

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) adalah kepanjangan 

tangan BNPT di level daerah. FKPT ini bertugas untuk melakukan pengawasan di 

level daerah serta memaksimalkan upaya pencegahan radikalisasi dengan 

menyelenggarakan “Dialog pencegahan terorisme” dengan partisipan yang 

merepresentasikan kelompok “moderat” dan kelompok “radikal” yang dihadiri oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah, pejabat pemerintah daerah, akademisi, 

mantan petugas kepolisiaan, serta ulama dan pemimpin agama lainnya. Dalam 

forum ini dibahas mengenai konsep radikalisme dan terorisme secara umum, 

memahami pelaku, akar masalah terorisme, hukum yang relevan dalam upaya 

penanggulangan terorisme, hingga langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya 

pencegahan. 70 
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Peserta dialog ini juga diajak untuk mengeksplorasi bagaimana pengajaran 

agama yang di interpretasikan secara keliru dapat memberikan dampak kerusakan 

yang besar, bagaimana ulama dapat memainkan peran dalam upaya derdikalisme, 

keterkaitan islam dan extrimisme, dan topic terakhr adalah relasi antara agama dan 

negara, termasuk dikusi mengenai konsep negara dalam islam, dan hubungan antara 

islam dan negara di Indonesia dalam menilai pluralisme dalam upaya membangun 

bangsa yang kuat.71 

Kontra media radikal 

Penyebaran ajaran radikal sudah dilakukan sejak lama melalui selebaran 

maupun broadcast di media dan juga internet, website-website radikal pun terus 

berkembang biak di Indonesia dengan pesan-pesan yang mendorong penggunaan 

kekerasan. Untuk menangani hal ini BNPT membuat list media yang 

mempromosikan nilai-nilai radikal yang akan dijadikan target untuk di eliminasi, 

dan mulai membangung program jurnalisme damai untuk jurnalis dan editor serta 

penyebaran konten bertema anti teroris melalui selebaran, broadcast dan media 

elektronik untuk mengimbangi ajaran ekstrim dari kelompok radikal terorisme.72 

Kontra narasi dan Kontra Propaganda 

Salah satu daya Tarik yang dimilik oleh kelompok radikal terorisme adalah 

kepandaian kelompok radikal terorisme dan melakukan propaganda khususnya 

mengenai ajaran jihad dengan bunuh diri adalah bagian dari perjuangan untuk mati 

secara syahid. Kelompok teroris juga mempropagandakan bahwa sistem 
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pemerintahan demokrasi dan sistem lain yang tidak menjalankan syariat islam 

adalah system thagut (setan) dan perlu untuk dirubah dengan berusaha mendirikan 

sistem khilafah. Pesan-pesan radikal yang berbahaya ini harus dilawan dengan 

membuat suatu kontra-propaganda dan kontra narasi. Kontra propaganda dipahami 

sebagai upaya untuk menangkal dan melawan wacana-wacana keagamaan yang 

ekstrem dan menyesatkan yang biasa dipropagandakan kelompok teroris melalui 

media massa maupun media lainnya. Dalam rangka melakukan upaya kontra-

propaganda, negara sebagai propagandis memberikan kebenaran ide dan gagasan, 

serta memberikan fakta-fakta empirik beserta dampak negatif dari aksi-aksi 

terorisme.73 

Salah satu contoh kontra-narasi yang dapat mematahkan narasi-narasi 

kelompok radikal terorisme dilakukan oleh beberapa pemimpin JI ketika 

memutuskan untuk meninggalkan kekerasan; 

 Aksi terror yang dilakukan adalah sesuatu yang kontra produktif, dengan 

menganalisis kerugian dan keuntungan harusnya dapat dipahami bawa 

kerugian yang didapatkan dari aksi terror terlalu besar. Selain berpotensi 

mengarah kepada penangkapan tokoh kunci yang menyebabkan pelemahan 

organisasi, hal ini tidak akan membantuk perndirian negara islam.  

 Terorisme tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Bagi kebanyakan 

masyarakat Indonsiaserangan teroris adalah sesuatu yang tidak masuk akal, 

sehingga sulit untuk medapatkan dukungan dari masyarakat, selain itu ada 
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sesuatu yang salah dengan jihad jika kelompok berpengaruh di Indonesia 

tidak tertarik untuk bergabung 

 Musuh terorisme di Indonesia terlalu kuat. Dengan melihat bagaimana 

mudahnya Densus 88 membunuh tersangka teroris, ini menjadi tidak masuk 

akal untuk melawan orang asing atau bahkan orang Indonesia kecuali ada 

alasan yang tepat untuk mencapai misi politik atau melemahkan musuh 

(densus 88) 

 Banyak muslim yang tidak berdosa ikut terbunuh. Ini adalah argument yang 

paling kuat dalam meyakinkan kelompok radikal teroris, jika muslim di 

Indonesia dalam keadaan terancam maka masuk akan untuk merespon, 

namun itu menjadi tidak dapat dipahami jika banyak muslim mati dalam 

prosesnya, dalam hal ini keadaan Indonesia pun tidak dalam terancam 

sehingga tidak dibutuhkan pertumpahan darah.74 

Pelibatan Korban terorisme 

Korban kekerasan terorisme dan keluarga mereka bisa menjadi alat yang 

sangat kuat untuk meningkatkan kepekaan mengenai dampak yang harus dibayar 

dari aksi terorisme. Membawa terdakwa teroris untuk bertemu secara langsung 

dengan korban dan keluarga mereka juga menjadi efektif—apalagi jika korbannya 

adalah seorang muslim. Hal ini bisa dijadikan kritik terhadap aksi terror karena 

menunjukan bahwa kekerasan yang dilakukan bersifat kontra produktif karena lebih 

banyak memakan korban sesama muslim yang tidak berdosa.75 
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BAB V  

TINJAUAN KRITIS STRATEGI KONTRA-TERORISME 

DALAM PERSPEKTIF FEMINISME DALAM STUDI KASUS 

STRATEGI KONTRA-TERORISME INDONESIA 

 

5.1 Strategi Kontra-terorisme global dalam perspektif feminisme 

Diskursus terorisme dan kontra-terorisme sebenarnya telah menjadi salah 

satu ketertarikan pengkaji feminis mainstream sejak lama. Ketertarikan ini salah 

satunya disebabkan oleh absennya suara perempuan dalam diskursus ini. Agenda 

kontra-terorisme juga semakin menguatkan asumsi feminist bahwa perempuan 

dengan sengaja di eksklusikan dari agenda-agenda keamanan dengan memapankan 

laki-laki sebagai aktor utama dalam agenda keamanan internasional. Dalam 

pandangan feminism, ketika perempuan ditetapkan sebagai kelompok marginal, 

perempuan tidak pernah dilibatkan dalam dalam melakukan perbincangan 

mengenai definisi keamanan, dan bagaimana kerangka keamanan ini 

diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan sisten hukum.76 

Selain pengeksklusian perempuan dalam agenda keamanan, diskursus 

kontra-terorisme menjadi penting untuk di intervensi pengkaji feminist untuk 

menghindari penyederhanaan pengalaman perempuan dalam diskursus terorisme 

dan upaya kontra-terorisme. Selain itu, penting juga untuk mengukur bagaimana 

seharusnya agenda keamanan khususnya strategi kontra terorisme di refleksikan 

oleh perempuan, bagaimana strategi ini berdampak pada ke(tidak)amanan mereka, 

dan bersimpangan dengan kepentingan mereka. Penting untuk pengkaji feminist 

memastikan bahwa perempuan masuk dalam pembahasan dalam strategi kontra-
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terorisme baik itu sebagai seorang subjek dan korban dari aksi terorisme.77 Masuk 

kedalam agenda pembahasan menjadi penting karena kebijakan keamanan dibuat 

berdasarkan pemaknaan, dan pemahaman mengenai apa yang melatarbelakangi 

suatu peristiwa terjadi. 

Strategi kontra-terorisme yang maskulin, yang ditegaskan dengan 

penggunaan retorika perang seperti yang dimiliki oleh ‘war on terror’ sebagai grand 

strategi dalam upaya kontra terorisme global sejak lama menjadi tempat terjadinya 

berbagai pelanggaran terhadap gender. Peningkatan militerisasi membangun 

stereotip dan memarjinalisasi kelompok-kelompok yang menantang norma gender 

yang telah mapan. Pengarusutamaan militer dalam upaya kontra terorisme juga 

berdampak pada penggunaan sumber daya termasuk dana untuk melawan terorisme 

digunakan untuk upaya-upaya yang mendorong kekerasan meskipun sebenarnya 

sumber daya ini dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi social, ekonomi, dan 

ketimpangan gender yang menyumbang pertumbuhan bibit-bibit terorisme.  

Hal ini sayang disayangkan karena meskipun sudah banyak penelitian yang 

mengajukan teori bahwa kesetaraan gender dalam negara mempengaruhi 

kemunculan konflik dalam negara, hanya sedikit sekali perhatian yang diberikan 

terhadap  upaya-upaya mewujudkan kesetaraan gender sebagai cara preventif dalam 

menghindari munculnya konflik kekerasan. Padahal secara jelas Mary Caprioli 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketika negara mencapai derajat 

kesetaraan tertentu, maka negara cenderung lebih rentan terlibat ataupun terpicu 

dalam konflik. Penelitian lain yang mendukung argument ini dilakukan oleh 
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Raghavan dan Balasubramiyan yang membangun argument bahwa ketidaksetaraan 

gender menghasilkan kekerasan ekstrimisme, karena kondisi ini mendukung 

lingkungan yang membuat relasi dominan dan subordinat yang dapat digunakan 

untuk mengeksploitasi kelompok subordinat, khususnya dalam masyarakat 

patriarkis. Dengan kata lain, kesetaraan gender di dalam negara sebenarnya sama 

pentingnya dengan level demokrasi dan tingkat kekayaan negara sebagai salah satu 

variable yang mendorong perdamaian dalam negara.78 

5.2 Revisi Strategi kontra-terorisme global dalam merespon ancaman 

kelompok radikal terorisme 

Merespon kemunculan kelompok radikal terorisme yang strateginya mulai 

melibatkan perempuan dan mulai menyebarnya pengaruh kelompok ini yang 

berdampak pada hilangnya ribuan nyawa dan rusaknya tatanan masyarakat, PBB 

mulai menyadari pentingnya perspektif gender untuk menyelesaikan ancaman 

kelompok radikal terorisme ini. Salah satunya adalah dengan memberikan mandate 

kepada negara untuk  mengintegrasikan resolusi 1325 mengenai Women, Peace, 

and Security inti dari mandate ini adalah untuk membuat suatu strategi dan rencana 

aksi di level nasional dan internasional yang melibatkan peran perempuan dalam 

upaya mencegah dan menghentikan pengaruh kelompok radikal terorisme ini.79 

Resolusi 1325 ini mengakui bahwa pemberdayaan perempuan dan 

kesetaraan gender adalah hal yang kritis terhadap upaya perdamaian dan keamanan 

dan perempuan terbukti sebagai agen dari perubahan. Resolusi ini juga mengakui 
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bahwa perempuan memiliki peran,  dapat dan harus berperan dalam upaya 

pencegahan terhadap kekerasan radikalisme. Lebih baru, UNSR 2242 (2015) secara 

special mengafirmasikan hubungan antara keterlibatan perempuan dalam resolusi 

kekerasan politik dan ekstrimisme kekerasan80 

Ini menjadi penting untuk mengapresiasi bahwa PBB sebagai organisasi 

yang memayungi negara-negara secara global mengakui bahwa perempuan 

memiliki peran dalam merancang dan mengimplenetasikan upaya kontra terorisme, 

yang artinya PBB juga mengakui kontribusi mereka dalam melawan terorisme. Ada 

banyak contoh yang telah dilakukan negara sebelumnya terkait penginklusian 

perempuan dalam kebijakan keamanan ini, diantanya adalah penunjukan kelompok 

penasehat perempuan dalam upaya kontra terorisme, dan perekrutan perempuan 

untuk bergabung menjadi tentara elit kontra terorisme di yaman yang membuka 

ruang bagi negara untuk mendapatkan pandangan baru khususnya mengenai 

pengalaman perempuan dalam aktivitas terorisme dan kontra terorisme. 

Penginklusian perempuan khususnya pengalaman mereka yang selama ini tidak 

pernah dilihat dan termarjinalisasi dapat menjadi kunci bagi stakeholder dalam 

upaya pengembangan penghormatan ham sebagai strategi untuk mengakhiri 

terorisme. 

PBB juga, desember 2017 lalu melalui dewan keamanannya memperbarui 

mandate dari UN Secial rapporteur untuk mengintegrasikan perspektif gender 

kedalam semua kerja-kerja yang mereka lakukan. Khususnya memberikan 

perhatian yang lebih banyak kepada dampak pelanggaran HAM berbasis gender 

                                                 
80 Countering Terrorism: The Transformative Potential of Gender Equality Lawmaking and Policy 

Reform 



52 

 

dalam upaya kontra terorisme, peran perempuan sebagai pelaku potensial kekerasan 

terorisme dan pentingnya mengamankan hak-hak perempuan dan menjadikan 

gender sebagai salah satu kerangka dalam upaya pencegahan terorisme. 

5.3 Tinjauan Kritis Strategi Kontra-terorisme Indonesia dalam perspektif 

feminism.  

Berdasarkan rangkuman aktifitas dari UN Special Rapporteur yang 

memiliki fungsi untuk mempromosikan perlindungan HAM dan kebebasan 

fundamental dalam upaya kontra-terorisme. Laporan ini, melengkapi laporan 

sebelumnya yang menyediakan pandangan mengenai seberapa banyak pelanggaran 

berbasis gender dalam upaya-upaya kontra-terorisme serta mengeksplorasi 

hubungan yang kompleks antara penegakan kesetaraan gender dengan keberhasilan 

upaya kontra-terorisme. Hasil dari laporan UN Special Rapporteur ini 

mengidentifikasi bagaimana perempuan menjadi subyek dari pelanggaran dan 

berada ditengah-tengah antara menjadi target dari kelompok terorisme dan menjadi 

korban dari upaya kontra terorisme ketika negara gagal dalam mencegah, 

menginvestigasi, atau menghukum aksi terorisme (yang artinya negara secara tidak 

langsung mengekalkan pelanggaran HAM). Sebagai contoh yang terjadi di Nigeria 

yang mana Boko Haram terbukti menyasar perempuan sebagai korban penculikan 

dan perkosaan dan menjadikan mereka sebagai amunisi untuk melakukan aksi bom 

bunuh diri.81 

Menimbang dari bagaimana laporan yang dihadirkan oleh UN Special 

Rapporteur dalam upaya kontra-terorisme di level global, kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa strategi kontra terorisme di level global yang maskulin ini 
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setidaknya memiliki tiga dampak besar terhadap perempuan, pertama adalah, 

strategi yang maskulin ini melewatkan keterlibatan perempuan sebagai pelaku 

kekerasan terorisme. Kedua, strategi kontra-terorisme yang maskulin tidak melihat 

perempuan sebagai aktor kontra-terorisme, dan terakhir strategi kontra-terorisme 

negara yang maskulin menyebabkan Perempuan menjadi korban dari kebijakan dan 

praktek keamanan yang dilakukan oleh negara. Disinilah strategi kontra terorisme 

Indonesia akan ditinjau secara kritis dengan perspektif feminisme 

5.3.1 Perempuan sebagai pelaku kekerasan terorisme 

Dalam pandangan femnisme, mengakui perempuan dapat memainkan 

peran dalam kelompok terorisme adalah sebuah hal vital yang dapat mendorong 

negara untuk berfokus pada factor-faktor yang dipahami sebagai pendorong 

bagi perempuan terlibat dalam kelompok terorisme, dan secara teori membuka 

ruang untuk mendiskusikan program-program baik itu dalam upaya kontra-

radikalisasi maupun deradikalisasi yang sensitive gender yang dapat menyasar 

perempuan secara efektif. Karena selama ini perempuan tidak benar-benar 

diakui berpotensi, meskipun sudah ada sejarah panjang mengenai keterlibatan 

perempuan dalam konflik kekerasan, upaya penanggulangannya nyaris tidak 

pernah tersentuh. Pemerintah Indonesia terbukti gagal mengidentifikasi 

perempuan seperti Dian karena selama ini tidak memperhitungkan bahwa 

perempuan juga bisa teradikalisasi. 

Mengabaikan perempuan sebagai pelaku potensial juga melemahkan 

kemampuan upaya kontra-terorisme untuk mengidentifikasi tersangka 

terorisme yang mungkin juga berpotensi mempromosikan lebih luas perekrutan 

perempuan sebagai teroris. Jika kita gagal dalam mengumpulkan data secara 
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empiris mengenai mengapa perempuan mau terlibat menjadi bagian dari 

kelompok teroris, kita tidak akan dapat memutus rantai perekrutan dan upaya 

reintegrasi kepada mereka. 

Nyatanya, selama negara masih belum mau benar-benar mengakui 

bahwa perempuan dapat membuat keputusan sendiri untuk bergabung kedalam 

kelompok terorisme (meradikalisasi dirinya). Selama ini ada dua perumpamaan 

yang sering digunakan untuk menggambarkan keterlibatan perempuan dalam 

kelompok terorisme, yang pertama gambaran mengenai perempuan yang 

bergabung dengan kelompok teroris yang diakibatkan oleh masalah emosional 

seperti membalaskan dendam atas kematian orang-orang terdekat mereka, dan 

gambaran mengenai keterlibatan perempuan yang bergabung dengan kelompok 

teroris sebagai kelompok yang ‘ditipu’ hingga akhirnya terseret dalam aktivitas 

terorisme. Penggambaran ini sudah menjadi rahasia umum yang juga digunakan 

untuk menggambarkan gerakan Black Widow di Chechnya, hingga Organisasi 

PLO.  

Padahal ketika dilakukan investigasi secara langsung, penggambaran 

tersebut tidak berkorespondensi dengan pengalaman nyata perempuan yang 

terlibat dalam aktivitas terorisme. Sebagai contoh Sanda Ponzanesi dalam 

tulisannya “Female suicide bombers and the Politicsof Gendered Militancy” 

(2014) menjelaskan bahwa hasil dari investigasi yang dilakukannya dalam 

konflik Palestina-Israel menunjukan bahwa penggambaran pelaku bom bunuh 

diri yang dilakukan perempuan sebagai hasil dari adanya proses doktrinasi dan 

cuci otak yang dilakukan oleh laki-laki mengabaikan fakta bahwa perempuan 
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juga mampu membuat keputusan politik secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh 

orang lain.82 

Laura Sjoberg dalam “Feminist Interrogations of 

Terrorism/Terrorism Studies” (2009) juga berpendapat bahwa dalam perspektif 

feminist, dikotomi rasional dan emosional sebagai alasan yang mendorong 

seseorang untuk menjadi  bagian dari kelompok terorisme harus dihilangkan. 

Kita harus menyadari bahwa ada ruang ditengah-tengah diantara dua hal yang 

ekstrim itu. Juga berhenti menilai seseorang memiliki motivasi rasional atau 

emosional hanya berdasarkan gendernya. Dalam perspektif feminist pembagian 

dikotomi ini sama halnya dengan pembagian ruang public/private yang 

mendefinisikan bahwa perempuan ada di posisi yang ‘baik’ yang beroposisi 

dengan karakteristik laki-laki yang lebih menyukai konflik.  

Selama kita masih mempersepsikan bahwa kekerasan yang dilakukan 

oleh perempuan adalah tindakan yang irasional dan muncul dari motivasi yang 

sifatnya emosional, berbeda dengan laki-laki yang lebih dianggap normal dan 

muncul dari motibasi yang rasional, representasi bergender ini menyangkal 

bahwa perempuan juga memiliki keputusan politis yang rasional, yang mereka 

lakukan secara sadar, dan jika penggambaran ini terus dibiarkan, hal ini sama 

saja dengan kita secara sengaja menghilangkan suara individual perempuan. 

Perlu adanya penekanan bahwa keterlibatan aktif perempuan ini selain di 

dorong factor-faktor yang emosional seperti dendam, dll (ada banyak 

perspektif, motivasi, ambisi, tujuan dan agensi politik dalam partisipasi 
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perempuan dalam kelompok terorisme) Perempuan juga memiliki alasan yang 

sama rasionalnya  dengan laki-laki ketika memutuskan untuk menjadi bagian 

dari kelompok terorisme. Perlu dipahami juga bahwa kekerasan tidak mengenal 

gender. 

Dalam merespon situasi konflik dan perang, perempuan punya banyak 

pilihan strategi yang tersedia untuk mereka, termasuk dengan aktif secara 

politik terlibat untuk menyelesaikan konflik melalui aktivisme perdamaian, 

menjadi secara aktif terlibat dalam mendukung konflik sebagai kombatan atau 

bahkan sebagai pelaku bom bunuh diri, atau menjadi pengungsi. Hal terpenting 

adalah, pilihan-pilihan ini bukanlah kategori yang eksklusif. Dengan melihat 

bahwa perempuan memiliki banyak pilihan maka pandangan oposisi biner 

untuk memilih perdamaian atau kekerasan, aktivisme perdamaian atau 

kekerasan politik tidak berlaku, karena nyatanya ada banyak sekali pilihan 

tersedia bagi perempuan. Penggunaan kekerasan politik sebagai cara untuk 

melakukan aksi/activism politik bukanlah opsi baru bagi perempuan. Hal ini 

bisa jadi adalah satu-satunya cara dimana perempuan yang hidup dalam 

keadaan teropresi secara politik bisa mengekspresikan agensi mereka faktanya, 

aksi kekerasan secara politik adalah cara perempuan untuk terlibat dalam 

politik. 

Dukungan perempuan terhadap aksi kekerasan terorsime bisa jadi 

adalah hasil dari keyakinan dan pengalaman sebagai perempuan. Pengalaman 

hidup didalam masyarakat yang menolak perempuan memiliki hak sipil dan 

kesempatan ekonomi bisa jadi megantarkan perempuan memikirkan bahwa 

berpartisipasi dalam kelompok terorisme adalah aksi untuk memperoleh 
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kebebasan, emansipasi, penghormatan dan kesetaraan. Disisi lain pelanggaran 

terhadap hak perempuan juga bisa memperdalam perasaan alienasi, isolasi, dan 

eksklusi yang membuat perempuan lebih mudah menjadi target radikalisasi. 

Meskipun ada banyak factor penarik dan pendorong dalam keterlibatan 

perempuan dalam kelompok radikal terorisme, namun dari fakta yang terjadi, 

negara mayoritas muslim yang paling banyak menjadi sasaran rekruitmen 

menunjukan bahwa keerlibatan perempuan dalam kelompok radikal terorisme 

menawarka derajat kebabasan tertentu dari tradisi patriarkis dan upaya untuk 

melarikan diri dari normal-norma budaya yang banyak menekan dan merepresi 

perempuan. 

Tujuan idealis dari kelompok radikal terorisme sebagai kewajiban 

agama dan membangun sebuah negara khalifah juga terbukti memberikan 

ketertarikan sendiri terhadap perempuan, semisal; Rasa saling memiliki dan 

persaudaraan antar sesama umat Muslim khususnya perempuan muslim; 

gambaran romantic mengenai jihad termasuk sensasi petualangan dan 

kepercayaan bahwa apa yang mereka lakukan akan menjamin mereka untuk 

masuk surga. 

Dalam laporan berjudul “Till martyrdom do us part’ gender and the ISIS 

phenomenon” yang dipublikasikan oleh Institute of Strategic Dialog (ISD) dan 

ditulis oleh Erin Marie Saltman dan Melanie, ISD yang menjalankan database 

terbesar yang berisikan penelitian mengenai motivasi perempuan di eropa untuk 

bergabung dengan ISIS, dan peran yang mereka mainkan dalam negara islam 

tersebut. Dalam laporan itu Salma dan Smick menyatakan bahwa peran 

perempuan dalam kelompok terorisme selama ini di gagal pahamkan atau tidak 
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sepenuhnya dipahami. Mereka kemuadia melakukan dekonstruksi terhadap ide 

besar dari peran perempuan yang telah teradikalisasi yang bertindak sebagai 

‘pengantin jihadis’ Saltman dan smith berpendapat peran perempuan dalam 

Negara Islam tak sebatas hanya menjadi martir, namun memainkan peran yang 

lebih krusial dalam proses pembangunan negara dan penyebar propaganda. 83 

Hal lain yang diteliti ISD selain peran perempuan dalam negara Islam 

adalah motivasi perempuan untuk bergabung kedalam negara Islam. Diketahui 

bahwa jawaban terbanyak dari perempuan ini adalah mereka memahami bahwa 

mendirikan negara Islam adalah salah satu bagian dari kewajiban beragama 

yang harus mereka lakukan. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa perempuan 

memiliki kewajiban untuk membangun serta menjaga kekhalifahan, 

signifikansi peran yang mereka lakukan bisa dilihat dari bagaimana mereka 

secara kuat berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai dan ide-ide 

kekhalifahan meskipun setelah mereka bergabung dengan ISIS mereka 

mendapati bahwa hal yang mereka perjuangkan adalah suatu hal yang utopis. 

Meskipun demikian mereka tetap terus menyebarkan propaganda mengenai 

kehidupan ‘baik’ di Syirah. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup dalam 

khalifah saat ini adalah ujian yang harus mereka lalui; ini seperti mereka sedang 

di test, dan jika mereka bertahan kepada iman mereka maka surga itu akan 

datang selama mereka membangunnya bersama. 

Narasumber dalam penelitian ISD (perempuan-perempuan yang telah 

teradikalisasi) menjelaskan bahwa perempuan terus mempromosikan kalifah 
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karena mereka tidak akan mengkritik negara islam yang mereka percayai. 

Sebagai tambahan dia menunjukan bahwa ideology radikal kelompok teroris 

faktanya memberikan cara untuk memperluas domain otonomi perempuan. 

Mengikuti ideology ini memberikan mereka kesempatan untuk membentuk 

masa depan mereka sendiri dibandingkan dengan menjadi pendukung/orang 

yang hanya berdiri didekat sana. Dan ini sesungguhnya dipahami sebagai 

pengalaman yang memberdayakan perempuan. Dengan menyatakan bahwa 

mereka terlibat dalam terorisme dapat memberdayakan mereka, hal ini 

mendekonstruksi stereotip bahwa yang dilakukan kelompok teroris seperti IS 

hanyalah melakukan opresi terhadap perempuan.  

Sebagai tambahan ISD juga menyediakan bukti bahwa secara fakta, 

perempuan memiliki motivasi lain yang lebih dari sekedar menjadi ‘pengantin 

jihadis’ yang pasif. Laporan ini menawarkan contoh bahwa perempuan yang 

berperan sebagai recruiter ISIS mengklaim bahwa mereka melakukan seleksi 

terhadap perempuan-perempuan lain yang hendak bergabung dengan ISIS, 

recruiter ini hanya menerima perempuan yang merasa bahwa membangun dan 

menjaga kekhalifahan adalah kewajiban dalam agama. 

Dalam konteks Indonesia sendiri, suara perempuan dan pengalaman 

perempuan hampir tidak terdengar dalam semua aspek dalam upaya kontra-

terorisme yang dilakukan negara. Proses sekurititsasi yang melewatkan 

perempuan sebagai kelompok potensial dalam aktivitas kekerasan terorisme 

membuat hampir semua upaya kontra-terorisme diperoleh melalui pemikiran 

laki-laki. Misalnya, dalam dokumen cetak biru yang dikeluarkan oleh BNPT 

yang menyatakan bahwa salah satu penyebab dari radikalisasi terhadap 
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masyarakat adalah kurangnya rasa nasionalisme, pernyataan ini tentu dilihat 

sebagai pandangan yang sangat maskulin, yang menunjukan doktrin militer, 

dan dianggap terlalu menggeneralisir, padahal belum ada cukup pemahaman 

mengenai kasus perempuan Indonesia yang teradikalisasi atau meradikalisasi 

dirinya.  

Kasus Dian Yulia Novi misalnya, dia menjadi radikal oleh sebab 

alienasi dalam struktur masyarakat, dan kekaguman setelah melihat banyak 

perempuan lain di luar negeri yang mengorbankan dirinya untuk berjihad. Jihad 

yang dilakukan perempuan dilihat sebagai sesuatu yang sangat prestisius, 

terhormat, dan lebih memuaskan. “Dalam Islam, perempuan dan laki-laki 

diperlukan dengan cara yang berbeda, tapi dalam berjihad semua orang 

memiliki peran yang sama”. Perempuan semakin ingin dilihat memiliki peran. 

Sehingga cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan apa yang 

dilakukan oleh laki-laki termasuk melakukan pencurian, pembuatan bom, 

hingga menjadi pelaku bom bunuh diri. 84 

Sidney Jones, direktur IPAC dan pakar terorisme Asia Tenggara 

mengatakan bahwa perempuan di Indonesia dan negara tetangga sudah ingin 

memainkan peran yang lebih bersar dalam merespon perang yang terjadi di 

Suriah dalam dua tahun terakhir. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai 

istri, ibu, atau ustadzah namun juga sebagai kombatan. Mereka merasa 
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terpengaruhi dan terinspirasi oleh apa yang bisa dilakukan perempuan di 

Palestina, Iraq, dan Chechnya selama ini.85 

Perempuan di Indonesia yang sebelumnya hanya memainkan peran 

pendukung, sekarang mereka mulai mengambil peran yang lebih dominan 

dalam kelompok radikal, Nava Nuriyah, peneliti dari IPAC (Institute for Policy 

Analysis and Conflict) mengatakan bahwa perempuan dalam kelompok radikal 

di Indonesia menggeser peran mereka dari anggota keluarga dan pendukung 

menjadi anggota aktif.86 Tahun 2014 lalu, ada bukti bahwa perempuan 

melakukan angkat senjata dan terlibat pertempuran di Poso.  

Penelitian ini menemukan fakta menarik bahwa kelompok radikal 

terorisme lebih banyak menyasar perempuan kelas menengah terdidik, 

perempuan professional dan pekerja migran yang memiliki pandangan 

internasional dan skill berjejaring yang tinggi. Pilihan mereka untuk mengambil 

Jalan hidup sebagai bagian dari kelompok radikal terorisme biasanya bermulai 

dari krisis personal, semacam kedukaan, perasaan terasing, sebelum akhirnya 

mereka menemukan kelompok keagaamaan dan membangun simpati yang 

dalam terhadap penderitaan yang dialami oleh umat muslim87 

Dari penelitian yang dia lakukan yang berjudul “From mothers to 

bombers” diketahui bahwa radikalisasi perempuan khususnya pekerja migran 

Indonesia kebanyakan berasal dari kelompok marginal yang mana menemukan 

cara untuk mengekspresikan resistensi dan tujuan hidup mereka. Karena paham 
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radikalisme yang tersebar bukan hanya tersebar melalui ideology, namun juga 

atas dasar perasaan saling memiliki yang dibentuk oleh sesama pendukung. 

Sebagai contoh, Jannah, mantan pekerja migran di Singapur yang dideportasi 

karena akifitas radikalisme. Jannah berkata bahwa dalam masa dia bekerja, dia 

sempat berkontemplasi dan menemukan bahwa hidupnya jauh dari orang 

tuanya membuat hidupnya terasa kosong. Ketertarikannya terhadap kelompok 

radikal datang dari kebiasaannya suka mendengarkan ceramah khususnya 

mengenai fiqih perempuan dari sana lah, melalui sebuah halaman di facebook, 

dia berteman dengan orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan 

yang sama-sama mundukung daulah (nama lain dari negara islam)88 

Dalam pengakuannya dalam wawancara eksklusif mengenai apa yang 

membawa dirinya tertarik untuk menjadi martit, Dian dan Pekerja migran 

lainnya diketahui mengalami fase di mana mereka merasa hidupnya kosong dan 

hampa. Dia bercerita, karena kesepian, Ia kemudian menghabiskan waktunya 

untuk menonton Drama Korea sampai bosan. Akhirnya mulai mencari sesuatu 

untuk mengisi hidupnya, salah satunya lari ke agama. Mulai mencari ceramah 

di internet, disini banyak yang terhubung dengan jaringan teroris lewat dunia 

maya. 

Dian sendiri memutuskan untuk menjadi bomber setelah meyakini 

bahwa Ia telah memenuhi semua kewajiban sebagai seorang Muslim yang baik: 

sholat lima kali sehari, berpuasa selama Ramadan dan membaca Alquran. 

Tepatnya setelah Ia belajar tentang jihad secara online, Ia memutuskan bahwa 
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Ia ingin melangkah lebih jauh: Bergabung dengan barisan perang ‘suci’. Novi 

mengatakan keinginannya untuk bergabung dengan pasukan ‘perang salib’ ISIS 

berasal dari perasaan yang ‘kurang sempurna’ sebagai seorang Muslim: “Suatu 

hari, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sekarang, mulai 

dari saat kita lahir sampai hari kita mati. Kita adalah Muslim, tetapi kita belum 

benar-benar menerapkan diri sebagai Muslim.” 

Setahun sebelum penangkapannya, Dian belajar tentang syariah Islam 

dari Fulana melalui Facebook dan menerapkannya semaksimal mungkin dalam 

kehidupan sehari-harinya; Dia mengatakan itu memperkuat niatnya untuk 

melakukan jihad. Tetapi untuk sekarang, jihad adalah fardhu ain (wajib bagi 

semua Muslim), seperti sholat,” tuturnya. Pandangan ISIS, seperti yang dia 

pahami, adalah bahwa setiap Muslim harus bergabung dalam perang, baik dia 

laki-laki maupun perempuan.89 

Mengakui perempuan dapat memainkan peran penting, membuat negara 

setidaknya memikirkan kerangka bagaimana memperlakukan perempuan 

pelaku terorisme. Namun, karena Penegak hukum di Indonesia baru saja mulai 

mengenali pentingnya memahami jaringan perempuan dalam gerakan 

ekstrimisme dan bagaimana Ideologi yang dimiliki oleh perempuan ini 

diturunkan kepada keluarga mereka, bisnis yang mereka jalankan atau melalui 

komunikasi dan peran sebagai penympai pesan yang mereka lakukan. Program-

program dalam upaya kontra-radikalisasi maupun deradikalisasi masih hanya 

menarget laki-laki. 
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Sebagai contoh dari kegagalan upaya deradikalisasi yang tidak 

menyasar perempuan adalah kasus Anggi Indah Kusuma, salah seorang 

deportan Suriah yang kembali pada awal 2017. Tapi, setelah dipulangkan usai 

menjalani karantina, ia malah kembali ke jejaring teroris Jamaah Ansharut 

Daulah (JAD) Bandung Raya. Belakangan, perempuan kelahiran Klaten, Jawa 

Tengah, ini ditangkap Detasemen Khusus 88, unit khusus antiteror Polri. Anggi 

menjadi calon pengantin serangan bom bunuh diri yang rencananya 

menargetkan Istana Negara. Meskipun BNPT mulai membentuk satuan tugas 

Foreign Terrorist Fighters ( (FTF) yang khusus menangani para deportan,  

(Langkah ini berbarengan dengan pendirian C-Save) Saat dibentuk, Satgas itu 

berisi anggota Densus 88 Antiteror.  

Penanganan para deportan dan returnis ini hanya sebatas karantina tanpa 

program yang terukur, dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Sosial 

melalui Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, Jakarta Timur. Metode kerjanya 

sangat longgar untuk diklaim sebagai kesuksesan program deradikalisasi. 

Misalnya, para simpatisan ISIS itu dibolehkan pulang setelah menjalani 

karantina tanpa mengukur apakah tingkat radikalisasinya sudah bisa diatasi atau 

belum. “Sampai saat ini tidak ada program terkait para deportan, khusunya 

program untuk perempuan," ujar Jones di kantor redaksi Tirto, 28 Mei90 

Kritikan lain muncul dalam upaya deradikalisai, strategi yang dilakukan 

terkesan mekasakan perubahan ideology, padahal cara merubah seseorang 

untuk menjadi lebih moderat dan meninggalkan kekerasan bisa melalui 
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pengajaran empati, toleransi, dan kerjasama, nilai-nilai yang menjadi ide 

feminism. Mekasakan perubahan ideology dan agama dan menggantinya 

menjadi ideology negara adalah hal yang terlalu ambisius dan berpotensi 

kontra-produktif karena membuat nara pidana terori menjadi defensive karena 

merasa apa yang mereka yakini dalam posisi yang terancam.91 

5.3.2 Perempuan sebagai Aktor Kontra-terorisme 

Studi terorisme seperti yang telah dibahas sebelumnya, secara alami 

memang bergender, sehingga menghasilkan bentuk pengetahuan yang maskulin 

yang dampaknya membuat perempuan, dan gender tidak memiliki suara/tidak 

nampak dalam diskursif yang dibuat negara ini yang pada akhirnya 

memposisikan perempuan sebagai subyek yang ‘dilindungi’ sementara laki-laki 

diposisikan sebagai ‘pelindung’. Posisi perempuan yang dibentuk dalam 

diskursif ini menghilangkan agensi yang juga bisa mengambil posisi dan punya 

potensi sebagai ‘Pelindung’. Pengaruh diskursif terorisme yang maskulin ini 

menghasilkan strategi yang dilakukan juga maskulin—Representasi militer 

(maskulin) yang lebih tinggi dan lebih berperan hampir dalam segala aspek 

dalam strategi kontra terorisme. Strategi yang maskulin ini pada akhirnya tidak 

terlalu memperhatikan peran perempuan, khususnya di akar rumput sebagai 

salah satu aktor yang berperan penting dalam upaya kontra-terorisme. 

Terbukti, dalam strategi kontra-terorisme Indonesia, ssaat ini tidak ada 

strategi spesifik yang melibatkan perempuan sebagai aktor. Perempuan lebih 

banyak diposisikan sebagai isri/keluarga pelaku terorisme. Penghilangan agensi 

perempuan ini juga membuat perempuan tidak secara spesifik dilihat sebagai 

                                                 
91 Cameron sumpter, op. cit  page.131 



66 

 

subyek yang memiliki peran dalam upaya kontra-terorisme. Peran perempuan 

sebagai pencegah hanya terbatas pada mengawasi lingkungan keluarga untuk 

tidak terpapar ideology radikal, hal ini tentu menunjukan bagaimana perempuan 

masih ditempatkan di ranah domestic, dan perannya pun masih sebatas peran 

sebagai seorang ibu (logika maternalisme). Negara hanya meliha perempuan 

dapat mengambil peran di level domestic dengan menjadi ibu dan pelindung 

dari keluarga, logika maternalisme ini tentu sebuah bentuk dari pemikiran yang 

maskulin.92  

Padahal perempuan juga bisa terlibat sebagai pembentuk kebijakan, 

sudah lebih dari satu dekade perempuan sudah banyak yang terlibat dalam 

kerja-kerja pencegahan konflik di level akar rumput, dan pengalaman ini 

memberikan pelajaran kritis terhadap desain dan implementasi dari inisiatif 

kerja-kerja kontra radikal terorisme, namun sayangnya perempuan sangat 

jarang untuk mendapatkan akses terhadap upaya pembuatan kebjakan. 

Perempuan dalam ranah pembuat kebijakan penting, semakin banyak 

perempuan yang berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda, 

semakin inovatif upaya yang bisa dilakukan dalam kontra-terorisme.93 

Perempuan juga bisa menjadi pendidik, anggota komunitas, hingga 

aktivis yang perting dalam upaya pencegahan terorisme. Hal ini menegaskan 

bawa perempuan dapat memberikan umpan balik yang krusial dalam upaya 

kontra-terorisme yang selama ini diangga kontraproduktif terhadap kemunitas. 

                                                 
92 Brown, “Gender and counterradicalization: Women and emerging counter-terror measures.” In 

N. S.-T. Gender, Margaret L. Satterthwaite, Jayne C. Huckerby (pp. 36-59). New York: Routledge. 
93 UN Women, op.cit 
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Perempuan juga efektif dalam membuat inisiatif dan membentuk narasi untuk 

melawan propaganda teroris yang memiliki konsen spesifik terhadap audiens 

perempuan. 

Dalam upaya counter extremist media tidak ada program yang menyasar 

bagaimana media social digunakan untuk melakukan rekrutmen, indoktrinasi, 

pelatihan, dan pendanan, padahal banyak perempuan yang jadi kelompok 

radikal disebabkan oleh media tersebut. Upaya kontra-narasi dan kontra-

propaganda juga memerlukan narasi khusus yang lebih relevan dengan 

perempuan, sehingga tujuan mencegah perempuan untuk tidak tertarik menjadi 

bagian dari kelompok radikal terorisme bisa tercapai.  

Sebagai contoh kelompok radikal mempromosikan narasi yang 

mengglamorisasi keterlibatan laki-laki dalam aktivitas kekerasan dan 

mendorong perempuan untuk bergabung dengan mereka dengan menikah para 

jihadis dan mengandung anak mereka.94 Negara sampai saat ini tidak memiliki 

narasi khusus untuk mengkonter narasi tersebut. Padahal Perempuan juga bisa 

meruntuhkan narasi terorisme dengan membicarakan mengenai kesulitan-

kesulitan yang mereka rasakan akibat terlibat dalam kelompok terorisme, mulai 

dari mengalami perpisahan dengan orang yang mereka cintai, merasakan 

ketidakamanan, kehilangan pendapatan, dan keresahan mengenai hidup mereka 

yang berubah. Lebih jauh perempuan korban terorisme juga dapat berperan 

dengan menarik perhatian media dan simpati publik yang membuat mereka 

menjadi suara yang kuat yang bisa digunakan untuk melawan terorisme. 

                                                 
94 Ibid., 



68 

 

Penghilangan agensi perempuan dan dominasi yang dimiliki institusi 

hegemonic masculinity seringkali menjadi penyebab kurangnya representasi 

perempuan diantara petugas penegak hukum dan personil keamanan Negara 

padahal Perempuan jadi penting dalam masa penyidikan khususnya untuk 

mendapatkan kepercayaan dari pelaku/pendukung yang memiliki ideology 

radikal terorisme yang perempuan juga, karena hanya perempuan yang 

memahami kekhawatiran dan perhatian dari perempuan lainnya. 95 

Perempuan pelaku/pendukung yang memiliki ideology radikal 

terorisme juga akan merasa lebih nyaman membicarakan masalah mereka 

dengan sesama perempuan dibandingkan dengan petugas laki-laki. dibutuhkan 

‘woman-to-woman connection’ yang terbukti menjadi komponen penting dalam 

upaya deradikalisasi. Namun, sedikitnya jumlah perempuan dalam institusi 

penegak hukum menjadi penghambat terciptanya ‘woman-to-woman 

connection’ ini. padahal peran perempuan dalam institusi penegakan hukum 

menjadi vital karena perempuan dinilai lebih baik dalam mengatasi masalah-

masalah yang membutuhkan sensitivitas gender, perempuan juga dikenal lebih 

mengutamakan pendekatan-pendekatan yang soft, tanpa melakukan koersi yang 

berujung pada pelanggaran HAM.96 

Pendekatan yang dilakukan perempuan juga dapat menjembatani norma 

social dan nilai-nilai kelompok fundamentalis yang tidak bisa dtembus oleh 

petugas laki-laki karena sifatnya yang tabu semisal norma perempuan yang 

dilarang untuk berbicara dengan yang bukan muhrimnya. Gender blind spot 

                                                 
95 Aurora Aravena, op. cit 
96 Ibid., 
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dalam strategi kontra-terorisme Negara bukan hanya menempatkan perempuan 

dalam bahaya, namun juga mengabaikan potensi perempuan yang semakin 

teralienasi dan kembali kepada kelompok terorisme, atau merencanakan 

serangan yang lebih lanjut.97 

Upaya kontra terorisme seharusnya lebih serius dalam 

memainstreamkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan baik itu dalam 

ranah online maupun offline. Tidak sulit untuk memberikan ruang kepada 

perempuan untuk memainkan peran. Banyak hal sederhana yang memberikan 

dampak besar dalam kaitannya melibatkan perempuan sebagai aktor dalam 

upaya kontra terorisme, misalnya melatih para ibu melalui sekolah perdamaian 

untuk mendeteksi tanda awal radikalisasi, mengajarkan perempuan untuk dapat 

membuat kontra narasi untuk melawan propaganda kelompok radikal terorisme, 

menunjukan dampak kemanusiaan dari kejahatan kelompok radikal terorisme, 

hingga melakukan asistensi terhadap upaya reintegrasi bagi kelompok yang 

sudah terpengaruhi ideology radikal terorisme.  

Di Indonesia sendiri, dicontohkan oleh organisasi masyarakat sipil, 

banyak contoh perempuan sudah menjadi garis terdepan dalam melawan 

kekerasan dalam komunitas—mulai dari memberikan ruang kepada korban 

terorisme untuk melakukan negosiasi gencatan senjata hingga berkontribusi 

untuk membangun masyarakat yang setara dan stabil— Negara perlu untuk 

mereplikasi hal ini untuk mengkoreksi strategi/intervensi kontra terorisme yang 

                                                 
97 Ibid., 
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ada sebelumnya yang secara eksplisit hanya melibatkan pemimpin kesukuan, 

kepimpin keagamaan, dan mantan teroris yang semuanya adalah laki-laki. 

5.3.3 Perempuan sebagai korban dari kebijakan dan praktek keamanan 

yang dilakukan oleh negara  

Mulai muncul kesadaran bahwa negara dapat—baik secara langsung 

maupun tidak langsung melakukan pelanggaran HAM berbasis gender 

atasnama keamanan negara. Pendekatan hard power atau militeristik yang 

selama ini dilakukan negara telah secara tidak disengaja memberikan dampak 

kolateral bergender yang sering kali jarang di akui, diketahui, atau pun 

diberikan kompensasi.  

Hal ini menimbulkan ketakutan terhadap perempuan mulai dari 

ketakutan atas kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan yang menjadi 

tahanan politik, atau sebagai saksi/anggota keluarga yang di introgasi untuk 

memberikan informasi mengenai keluarga lelaki mereka yang menjadi 

tersangka teroris, hingga ketakutan atas kehilangan anggota keluarga laki-laki 

atas nama upaya kontra terorisme. Hal ini memberikan ‘resonansi’ tertentu 

kepada anggota keluarga perempuan yang menanggung beban dari keresahan, 

kepanikan, harasmen, dikeluarkan dari lingkungan social, kesulitan ekonomu 

karena hilangnya pencari pendapatan, efek lainnya muncul dari penahanan yang 

tidak jelas kapan berakhir, atau tidak adanya pengadilan untuk amggota 

keluarga mereka, dan pemaksaan deportasi anggota keluarga laki-laki mereka 

yang semuanya menggangu kesenangan ekonomi, social, dan hakbudaya seperti 



71 

 

hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan hak untuk memiliki 

kehidupan berkeluarga. 

Special rapporteur juga menaruh perhatuan bahwa perempuan dan anak-

anak yang tidak dicurigai berhubungan dengan teroris ditahan diluarhukum dan 

diperlakukan buruk dengan tujuan baik itu untuk mendapatkan informasi 

mengenai anggota keluarga atau untuk memaksa laki-laki tersangka teroris 

untuk memberikan informasi atau pengakuan. Sama halnya dengan 

didiskriminasi, sanksi kolektif ini berdampak langung pada pemenuhan hak lain 

seperti hak sipil dan hak politik seperti hakuntuk kebebasan, dan hak untuk 

merasa aman, dan hak untuk diperlakukan dengan manusiawi.  

Anggota keluarga perempuan yang menghilang yang terekspos juga 

menghadapi resiko yang sama terhadap kebebasan dan keamana mereka bahwa 

sebenarnya mereka lah yang menjadi terdepan dalam berjuang untuk 

menyelesaikan hilangnya anggota keluarga mereka  yang membuat mereka 

menjadi subyek intimidasi dan persekusi. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan 

beberapa organisasi masyarakat sipil perempuan di Indonesia, diketahui bahwa 

strategi kontra-terorisme telah memakan korban khususnya bagi istri dari 

tersangka terorisme. Dalam pengalaman mereka, strategi operasi, dan 

penegakan hukum terhadap teroris yang ditangkap dan dipenjara meninggalkan 

perempuan sebagai istri dan anak dalam keadaan yang rentan secara ekonomi 

karena ditinggalkan pencari nafkah, dan rentan secara social karena bisa 

menjadi korban konfrontasi, dan persekusi masyarakat atas fakta bahwa 
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keluarga mereka terlibat dalam aksi terorisme. Hal ini pada akhirnya akan 

menimbulkan kondisi dimana perempuan mengalami disintegrasi secara social, 

dan menjadi sasaran kekerasan. 

Padahal berdasarkan hukum HAM internasional, termasuk konvensi 

pengeliminasian segala bentuk diskriminasi melawan perempuan, dan 

perjanjian internasioal terhadap hak sipil dan politik, setiap negara diwajibkan 

untuk menjamin asas non diskriminasi dan kesetaraan dalam basis gender, sex, 

orientasi seksual dan identitas gender. Sama halnya untuk menyasar semisal 

dimana ketidaksetaraan gender beririsan dengan segala bentuk larangan 

diskriminasi seperti rasi, warna kulit,dan agama bagi seluruh warga negaranya. 

Penjaminan atas non diskriminasi dan kesetaraan gender secara kusus 

berintegral untuk memastikan tercapainya hak ekonomi, social, dan budaya 

yang sering kali dirugikan oleh dampak upaya kontra-terorisme.98 

Dalam ranah gender dan HAM ini secara khusus penting untuk 

mengingat kembali bahwa dibawah hukum insternasional, negara memiliki 

kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum planggaran 

HAM baik itu oleh aktor negara maupun non negara. Dalam hal ini, harus ada 

sinergi antara penggunaan lensa gender untuk menjamin HAM ketika 

melakukan upaya kontra terorisme’ kedua perspektif ini menunjukan bahwa 

hak harus dilindungi dari pelanggaran oleh seluruh aktor termasuk Negara. 

Special rapporteur mencatat bahwa sering kali ada kasus dimana pemerintah 

mengabaikai kewajiban untuk menyasar kekerasan berbasis gender oleh aktor 

                                                 
98 UN Special rapporteur page 8 
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non negara dan mengamati dengan perhatian sambil menunggu keloompok 

teroris untuk melakukan kekerasan berbasis gender yang signifikan baru 

dihukum, yang artinya sebenarnya sama dengan negara melakukan pelanggaran 

HAM.  
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BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

Diskursus terorisme yang maskulin menghasilkan strategi  kontra terorisme 

yang juga maskulin. Indonesia sebagai negara yang memiliki strategi yang 

maskulin terbukti mengeksklusikan perempuan dalam strategi kontra-terorisme 

yang dimiliki negara. Selain tidak melihat perempuan sebagai pelaku potensial 

kekerasan terorisme—Pemerintah Indonesia terbukti gagal mengidentifikasi 

perempuan karena selama ini tidak memperhitungkan bahwa perempuan juga bisa 

teradikalisasi. Strategi kontra-terorisme Indonesia juga tidak melibatkan 

perempuan sebagai aktor potensial dalam upaya kontra-terorisme karena 

memposisikan perempuan sebagai subyek yang ‘dilindungi’ yang menghilangkan 

agensi mereka sebagai ‘pelindung’ hal ini bisa dilihat dari Representasi militer 

(maskulin) yang lebih tinggi dan lebih berperan hampir dalam segala aspek dalam 

strategi kontra terorisme. 

Strategi kontra-terorisme Indonesia yang maskulin juga menempatkan 

perempuan menjadi subyek dari pelanggaran dan berada ditengah-tengah antara 

menjadi target dari kelompok terorisme dan menjadi korban dari upaya kontra 

terorisme ketika negara gagal dalam mencegah, menginvestigasi, atau menghukum 

aksi terorisme. Pendekatan hard power atau militeristik yang selama ini dilakukan 

Pemerintah Indonesia telah secara tidak disengaja memberikan dampak kolateral 

bergender yang sering kali jarang di akui, diketahui, atau pun diberikan 

kompensasi. Hal ini menimbulkan ketakutan terhadap perempuan mulai dari 

ketakutan atas kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan yang menjadi 

tahanan politik, atau sebagai saksi/anggota keluarga yang di introgasi untuk 
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memberikan informasi mengenai keluarga lelaki mereka yang menjadi tersangka 

teroris, hingga ketakutan atas kehilangan anggota keluarga laki-laki atas nama 

upaya kontra terorisme. 

6.2 Saran 

Kebutuhan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik 

spesifik radikasasi terhadap perempuan dengan tujuan untuk membentuk kebijakan 

yang efektif dan sensitive gender. Ancaman potensial sebagai hasil dari perempuan 

yang teradikalisasi juga harus di akui. Dan perlunya untuk memberikan perhatian 

yang lebih banyak terhadap dimensi gender dalam strategi kontra-terorisme dan 

konstribusi spesifik yang dapat perempuan lakukan dalam area ini. 

Diperlukan juga kajian yang lebih mendalam mengenai keterkaitan gender 

dan upaya kontra terorisme khususnya dengan lebih banyak melihat pengalaman 

perempuan dalam upaya kontra-terorisme di Indonesia.
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