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  Abstract 

This study aims to acknowledge how diplomatic process was carried out by Indonesian 

government in the liberation efforts of 10 Indonesian citizens that were being hostage by Abu 

Sayyaf separatist group in southern Philippines. In March 2016, the Abu Sayyaf separatist group 

had been successfully takes those crews as hostages. It was 10 Indonesian citizens who were the 

crew of Brahma 12 Ship and the Anad 12 Barge Ship. The research type of this study was 

descriptive qualitative. The method of data collection was carried out by means of literatures, 

various information such as news, experts’ concepts, journals and internet, as well as mass 

media which was related to the theme discussed. The diplomatic efforts that was held by 

Indonesian government and Philippines was not only involving intergovernmental but also non- 

government institutions to facilitate the release of 10 Indonesian hostage. The mind frame used 

in this study was the Concept of Multi Track diplomacy, where these concepts would help writers 

to analyze the diplomacy strategy that had been done by government in releasing 10 Indonesian 

hostages in southern Philippines. 

Key words: Indonesian government, hostage, 10 Indonesian Citizen, Abu Sayyaf Separatist 

group, Multi Track Diplomacy.     

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan 

oleh Indonesia dalam pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok 

Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Karena pada bulan Maret 2016, kelompok separatis Abu Sayyaf 

telah berhasil melakukan penyanderaan terhadap 10 warga negara Indonesia yang merupakan 

anak buah kapal Brahma 12 dan kapal Tongkang Anad 12. Jenis penelitian ini adalah deskriptip 
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yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara 

kepustakaan dan mencari berbagai informasi, berita analisis, konsep-konsep para ahli yang 

termuat dalam buku, jurnal, dan internet, serta media masa yang sekiranya memiliki keterkaitan 

dengan  sekitar tema yang akan dibahas. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia 

dengan Filipina tidak hanya melibatkan antar pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan 

lembga non pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat pembebasan 10 warga negara 

Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan pada tahun 2016. Dalam 

skripsi ini juga membahas mengenai bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia pasca 

penyanderaan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina 

Selatan. Kerangka pemikiran yang digunakan dalalam penelitian ini adalah konsep  Multi Track 

Diplomacy, dimana konsep ini akan membantu dan membantu penulis untuk menganalisa 

strategi diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membebaskan 10 warga negara 

Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan.    

 

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, Penyanderaan, 10 WNI, Kelompok Abu Sayyaf, Multi Track 

Diplomacy. 

  

PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia harus melindungi 

setiap warga negaranya baik yang berada di 

dalam maupun di luar negeri. Karena seperti 

yang telah diketahui, setiap warga negara itu 

memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah 

maupun negara. Selain itu, pemerintah juga 

berkewajiban untuk menjaga keamanan 

negaranya dari ancaman-ancaman yang dapat 

membahayakan warga negaranya. 

Selain itu, untuk melindungi warga 

negara dari sebuah ancaman, pemerintah 

negara harus membuat suatu kebijakan untuk 

melindungi ancaman-ancaman yang berasal 

dari dalam maupun luar. Negara setidaknya 

harus dapat menanggulangi masalah keamanan 

pada waktu tertentu secara utuh dengan 

pengalaman dan kapabilitas yang ada. Dengan 

kata lain proses pembuatan kebijakan 

keamanan merupakan bagian terpenting dalam 

penyelesaian masalah keamanan yang timbul. 

Semua aktor di lingkungan internasional juga 

dapat menerima informasi yang baik, dapat 

mengerti posisi dan motif dari pihak lain 

sehingga dapat membuat sebuah kebijakan 

yang rasional berdasarkan informasi dan 

pengertian yang didapatkan. Hal ini tentunya 

akan membuat para aktor tersebut dapat 

mengimplementasikan kebijakannya dengan 

tepat.   



 

   
 

 

Selain itu, keamanan dapat kita bagi 

atas keamanan manusia (individu), negara 

(nasional), kawasan (regional), dan dunia 

(global). Namun pengambilan keputusan atau 

kebijakan bergantung pada negara yang 

dibentuk berdasarkan logika dan dimensi 

objektif dari masalah keamanan dalam tingkat 

individu, negara, dan sistem secara 

keseluruhan, karena bagaimana pun juga 

kebijakan keamanan harus tetap dibuat oleh 

sebuah negara dimana kebijakan keamanan 

dapat digolongkan sebagai kesadaran atau rasa 

aman di tingkat individu dan sistem.4 

  Berdasarkan hal tersebut, pemerintah 

Indonesia berusaha melakukan berbagai upaya 

untuk membebaskan sepuluh Warga Negara 

Indonesia (WNI) Anak Buah Kapal (ABK)  

yang  disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di 

Filipina Selatan pada tahun 2016, dan usaha itu 

juga dilakukan dengan tetap memprioritaskan 

keselamatan mereka. Pemerintah Indonesia 

dalam hal ini memiliki kewajiban utuk 

melindungi Warga Negara Indonesia (WNI), 

karena seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, pemerintah Indonesia 

berkewajiban untuk melindungi warga 

negaranya, terutama dari hal-hal yang dapat 

merugikan atau membahayakan warga negara 

                                                           
4    T. May Rudi,  2002, Studi Strategis Dalam 

Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, 

Pengambilan Keputusan Keamanan Nasional dan 

Internasional, Bandung, Reflika, p. 45.    

indonesia, terutama dari ancaman-ancaman 

yang dilakukan oleh kelompok  Abu Sayyaf.  

   KAJIAN PUSTAKA    

            Multi Track Diplomacy 

Seperti yang telah diketahui Louise 

Diamond dan Jhon McDonald mengatakan 

bahwa multi track diplomacy merupakan 

konsep diplomasi  yang mengenaiproses 

terjadinya perdamaian  dunia dalam sistem  

internasional melalui perpadua dari diplomasi 

jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, 

dan diplomasi jalur individu.
5
 Selain itu, tujuan 

utama dari multi track diplomasi ini adalah 

demi terciptanya perdamaian dunia hingga 

peacebuilding yang terintegrasi satu sama lain 

menggunakan soft power. Penggunaan soft 

power dalam menciptakan perdamaian 

tercermin dari adanya pelaksanaan soft 

diplomacy yaitu menjalin hubungan kerjasama 

dengan negara lain diabad ke-21 dengan fokus 

terhadap isu low politics salah satunya dengan 

isu keamanan. 
6
 

Berdasarkan hal tersebut, multi track 

diplomacy terkait dengan perdamaian adalah 

mengambil pendekatan sistem untuk 

memahami sifat internasional peacebuilding 

                                                           
5  Louise Diamond and Ambasassador Jhon Mc Donald, 

“Multi Track Diplomacy : A Sistem Approach to Peace  - 

Third edition”, (United States of America: Kumarian 

press, 1996), p.1. 
6 “Strategi Multi Track Diplomacy Dalam Kerjasama 

Ekonomi  Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap 

Indonesia Tahun 2006-2012”, 

https://repostory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789, 

diakses pada tanggal 13 November 2018.   

https://repostory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789


 

   
 

 

membuat struktur tingkat menengah yaitu 

untuk menciptakan struktur system prilaku dan 

tindakan lembaga untuk mendukung 

perwujudan atau pelaksanaan perdamaian, 

dalam hal tersebut membangun ekonomi, 

militer, dan infastruktur masyarakat yang 

memberikan kekuatan dan realistis melalui 

sistem perdamaian. Selain itu peacebuilding 

dalam multi track diplomacy sangat diperlukan, 

karena pada dasarnya konflik apapun tidak 

dapat terselesaikan dengan sendirinya untuk 

mencapai perdamaian, kecuali diiringi dengan 

keterlibatan pembangunan ekonomi. Kegiatan 

perdamaian struktural meliputi program-

program pembangunan ekonomi, penguatan 

demokrasi dan pemerintahan, mendukung 

terciptanya organisasi masyarakat dan adat 

yang mendukung perdamaian. 

Struktural peacebuilding bukan hanya 

melibatkan actor pemerintah dan aktor non 

pemerintah saja sehingga lebih efektif dalam 

mengatasi permasalahan.7 

Selain itu, maka untuk mewujudkan 

perdamaian pada masa sekarang ini tidak 

hanya dapat terwujud dengan melibatkan atau 

menggunakan instrument militer pertahanan, 

akan tetapi juga dapat diwujudkan dengan 

melibatkan instrument lainnya, seperti 

                                                           
7 “Strategi Multi Track Diplomacy Dalam Kerjasama 

Ekonomi  Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap 

Indonesia Tahun 2006-2012”, 

https://repostory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789, 

diakses pada tanggal 13 November 2018. 

melakukan kerjasama yang baik dengan 

pemerintah maupun non pemerintah disuatu 

negara. Dengan demikian, maka strategi multi 

track diplomacy ini dinilai sebagai strategi 

yang cerdas dan tepat untuk menyelesaikan 

suatu maslah yang dihadapi baik didalam 

maupun diluar negeri. 

Berdasarkan hal tersebut, multi track 

diplomacy ini terbagi menjadi 9 bagian yaitu:8 

1. Government 

Jalur pertama adalah diplomasi yang 

dijalankan oleh pemerintah. Jalur ini dianggap 

sebagai jalur yang dapat diandalkan karena 

pemerintah adalah lembaga yang memiliki 

wewenang dan kapabilitas untuk menjalankan 

praktik diplomasi secara resmi. Kelebihan dari 

jalur diplomasi ini adalah pemerintah memiliki 

kebebasan untuk mengerahkan sumber daya 

negaranya demi menjamin kesuksesan 

diplomasi tersebut. 

2. Non Government/Professional 

Jalur kedua adalah diplomasi yang 

dilakukan melalui NGO dan para profesional di 

bidangnya.Jalur ini muncul karena akibat 

munculnya isu-isu yang tidak dapat ditangani 

oleh pemerintah sendiri serta membutuhkan 

perhatian khusus dalam penanganannya.   

 

 

3. Bussines 

                                                           
8
Diamond and Mc Donald,”Multi-Track Diplomacy”, p.4. 



 

   
 

 

Jalur ini menggunakan ekonomi sebagai 

sarana untuk berdiplomasi yang dilakukan 

melalui perusahaan besar seperti MNC hingga 

perusahaan-perusahaan kecil. Diplomasi ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi suatu negara, dan 

mencapai perkembangan serta pertumbuhan 

ekonomi suatu negara.   

4. Privat 

Jalur keempat adalah diplomasi yang 

dilakukan oleh masyarakat dengan 

diadakannya program pertukaran, organisasi 

swasta atau dapat disebut volunteer, lembaga 

swadaya masyarakat, dan kelompok 

kepentingan lainya. Jalur ini memungkinkan 

aktor individu untuk berperan dalam kegiatan 

diplomasi.   

5. Research, Training, and Education  

Jalur kelima adalah diplomasi yang 

dilakukan melalui penelitian dan pendidikan. 

Diplomasi di jalur ini dapat dilakukan dengan 

cara pertukaran pelajar, studi kultur, studi 

damai, studi resolusi konflik, pelatihan, event 

pendidikan, dan penelitian yang dilakukan oleh 

berbagai negara.   

6. Activism 

Jalur ke-enam adalah diplomasi yang 

dilakukan oleh aktivis dalam menciptakan 

perdamaian. Para aktivis menggunakan 

diplomasi dalam cakupan luas yaitu meliputi 

isu lingkungan, hukum, hak asasi manusia, 

permasalahan sosial, hingga protes tentang 

kebijakan dalam pemerintahan.   

7. Religion 

Jalur ketujuh adalah praktik diplomasi 

melalui jalur agama. Agama merupakan 

sesuatu yang bersifat universal sehingga 

penerapannya dapat dilakukan lintas batas 

negara, dalam praktik diplomasi ini mereka 

melakukan diplomasi atas dasar ketuhanan. 

Beberapa contoh dari praktik diplomasi ini 

adalah kunjungan yang dilakukan oleh tokoh-

tokoh agama seperti Paus Fransiskus dan Dalai 

lama sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan 

perdamaian dunia melalui paham-paham 

keagamaan masing-masing.   

8. Funding 

Jalur kedelapan yaitu diplomasi 

pendanaan dan penyediaan sumber daya. 

Diplomasi jalur kedelapan ini, Diamond dan 

McDonald mengatakan karena melihat 

permasalah yang sering terjadi, hal ini banyak 

menjelaskan korelasi antara penyumbangan 

dana terhadap terjadinya konflik. Oleh karena 

itu Diamond dan McDonald menyatakan 

bahwa setiap negara atau aktor dapat 

menciptakan perdamaian dengan 

menyumbangankan dana dan menyediakan 

kebutuhan sebagai konstribusi mereka terhadap 

perdamaian.   

 

9. Communications and Media 



 

   
 

 

Media komunikasi merupakan alat 

untuk membentuk opini publik secara efektif 

terhadap berbagai macam isu yang mampu 

disebarkan hingga melewati batas-batas negara. 

Diplomasi di jalur ini berkaitan dengan 

kedelapan jalur sebelumnya, karena jalur-jalur 

lain jelas membutuhkan peranan media untuk 

berkomunikasi dengan publik. Keuntungan dari 

diplomasi jalur ini adalah proses penyebaran 

informasi yang cepat, namun di satu sisi media 

pada dasarnya adalah sebuah perusahaan yang 

membutuhkan keuntungan sehingga ada 

kemungkinan adanya kontrol dari media itu 

sendiri. Ketidak netralan dari media juga akan 

menimbulkan masalah salah satunya yaitu 

dapat memecah belah masyarakat. 

Dengan demikian, strategi multi track 

diplomacy juga dapat digunakan oleh 

pemerintah Indonesia untuk membebaskan 10 

warga negara Indonesia yang merupakan anak 

buah kapal yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf di Filipina Selatan.Dimana pemerintah 

Indonesia juga dapat menggunakan beberapa 

track dari multi track diplomacy untuk 

mempermudah dan mempercepat pembebasan 

sandera. Karena seperti yang telah diketahui, 

Setiap jalur memiliki sumber daya, nilai, dan 

pendekatannya masing-masing namun saling 

mempengaruhi satu sama lain.  

 

  

METODOLOGI PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian deskriptip yang bersifat 

kualitatif. Dimana, penelitian ini akan berusaha 

menggambarkan, menganalisa serta 

menginterpretasikan terkait permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. Sesuai dengan jenis 

penelitian maka penulis menggunakan jenis 

penelitian dengan data-data kualitatif.  

Metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis adalah dengan cara 

penelitian kepustakaan (library reseach), yang 

artinya mencari berbagai informasi, berita 

analisis, konsep-konsep para ahli yang termuat 

dalam buku, jurnal, artikel, internet, serta 

media massa yang sekiranya memiliki 

keterkaitan dengan seputar tema yang akan 

dibahas dalam penelitian.   

Dalam pengumpulan data agar 

dianggap relevan tidak terlepas dari obyek 

penelitian, maka diperlukan sumber untuk 

melengkapi data penelitian sesuai dan 

berhubungan dengan judul yang diteliti, oleh 

karena itu, pada pengumpulan data, penulis 

disini menggunakan  sumber data sekunder 

dalam pengumpulan data, karena  sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data yang tidak secara langsung 

atau melalui orang lain dan dokumen seperti, 

buku-buku referensi, jurnal, artikel, dan 

sumber berita lain di internet.    



 

   
 

 

Sedangkan tekhnik analisis data dengan 

cara mereduksi, yaitu merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan terhadap 

hal-hal yang penting,  dan dicari tema dan 

polanya, dengan demikian data yang telah  

direduksi  akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya apabila data tersebut diperlukan. 

Selanjutnya melakukan penyajian data, dimana 

Apabila dalam penelitian kualitatif penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk table, 

grafik, phi, chard, pictogram, dan sejenisnya 

melalui penyajian data tersebut, maka  data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga akan semakin mudah untuk 

dipahami. Seperti yang telah diketahui, dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar katagori, flowchar, dan 

sejenisnya. Selain itu, Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Baru dapat ditarik 

kesimpulannya, dimana Menurut Miles dan 

Huberman, langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi 

mungkin juga tidak menjawab. Karena Seperti 

yang telah diketahui, bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian tersebut berada dilapangan. 

Selain itu, kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada, dimana temuan 

tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih sangat 

belum jelas, akan tetapi akan menjadi sangat 

jelas apabila telah diteliti, dan dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. 

PEMBAHASAN  

Sejarah kelompok Separatis Abu Sayyaf    

 Abu Sayyaf adalahkelompok separatis 

yang dikenal sebagai Al-harakat Al Islamiyya  

yang merupakan kelompok separatis yang 

berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, 

antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Nama 

Abu Sayyaf dalam bahasa Arab berarti "Bapak 

Pedang" diambil dari nama seorang mujahidin 

di Afganistan yang berperang melawan 

kekuasaan Uni Soviet pasca tahun 1980-an. 9 

                                                           
9"Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina 

Selatan", 

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Say

yaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan diakses 

pada tanggal 27 Mei 2018.   

 

 

http://www.academia.edu/%206791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan
http://www.academia.edu/%206791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan


 

   
 

 

Kelompok Abu Sayyaf pertama kali 

muncul pada tahun 1989 di bawah 

kepemimpinan Abdurajak Janjalani yang 

merupakan anak seorang ulama di Basilan 

Filipina Selatan. Abdurajak Janjalani juga 

merupakan veteran perang dari Afganistan, dia 

bergabung dengan faksi Abdurasul Abdusayya. 

Akan tetapi, ketika Uni Soviet menarik diri 

dari Afganistan pada tahun1989 Abdurajak 

Janjalani kembali ke kampung halamannya di 

Basilan, Filipna Selatan dan mendirikan Al-

harakat Al Islamiyya  yang kemudian dikenal 

dengan nama Abu Sayyaf.  

Tujuan dari kelompok Abu Sayyaf 

adalah untuk membentuk suatu negara yang 

merdeka, yang menggunakan hukum-hukum 

syariah Islam sebagai dasar otoritas moral dari 

undang-undang negara yang tinggal dinegara 

tersebut. Selain itu, Rommel Banlaoi kemudian 

memberikan penjelasan mengenai Empat 

Dasar Kebenaran yang diterbitkan oleh 

Abdurajak Janjalani pada tahun 1993-1994 

sebagai dasar panduan bagi kelompok Abu 

Sayyaf, yaitu: 10 

1. Tujuan kami tidak membangun atau 

mempromosikan faksi dan pecahan dalam 

perjuangan kelompok muslim, karena hal 

                                                           
10 "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di 

Filipina Selatan", 

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_S

ayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan,  

diakses pada tanggal 27 Mei 2018.   

 

tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. 

Dimana, tujuan dari kelompok Abu Sayyaf 

adalah untuk menjadi jembatan antara 

pasukan revolusioner baik dari MNLF atau 

MILF yang peran dalam kepemimpinan ini 

tidak dapat diabaikan.  

2. Tujuan strategis utama kami adalah 

pembentukan sebuah negara Islam murni, 

dimana sifat, makna, lambang,  dan 

tujuannya identik dengan kedamaian.  

Selain itu,  kelompok Abu Sayyaf juga 

menyatakan mereka akan menghormati 

kebebasan beragama bahkan dalam 

konteks sebuah negara Islam, mereka 

menyatakan bahwa hak-hak orang Kristen 

akan dilindungi selama mereka mematuhi 

hukum negara Islam. 

3. Advokasi melalui tindakan peperangan  

merupakan kebutuhan selama tetap terjadi 

penindasan, ketidakadilan, dan klaim yang 

sewenang-wenang terhadap umat muslim. 

4. Peperangan mengganggu perdamaian 

hanya untuk mencapai tujuan yang benar 

dan nyata akan nilai kemanusiaan, dalam 

penegakan keadilan dan kebenaran untuk 

semua dibawah naungan hukum Al-Qur'an 

yang mulia dan Sunnah yang murni. 

Kelompok Abu Sayyaf menyadari 

adanya ketidak adilan struktural yang 

terjadidan perampasan ekonomi Bangsa Moro. 

Dalam pernyataan publik yang disampaikan 

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan
http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan


 

   
 

 

pada November 1994, kelompok Abu Sayyaf  

menyatakan bahwa perjuangannya adalah 

untuk mencari keadilan bagi Bangsa Moro di 

Filipina Selatan. Selain itu, dalam salah satu 

pernyataan ideologisnya pada khutbahnya, 

Abdurajak Janjalani menekankan bahwa tujuan 

awal dalam penegakan keadilan akan berakhir 

pada sebuah tuntutan untuk mendirikan negara 

Islam yang murni sebagai jaminan keadilan 

dan kemakmuran bagi muslim Bangsa Moro di 

Filipina Selatan.11 

Pada tahun 1987, Abdurajak Janjalani 

melakukan perjalanan ke Libya dan kemudian 

bergabung dengan Mujahidin dan bertempur 

melawan Uni Soviet selama beberapa tahun di 

Afghanistan. Di Peswahar, Pakistan,Abdurajak 

Janjalani diperkirakan bertemu dengan 

penyandang dana Mujahidin dari Arab Saudi, 

Osama bin Laden. Abdulrajak Janjalani 

kemudian melakukan pelatihan militer pada 

akhir tahun 1980-an di kamp pelatihan militer 

di Khost, Afghanistan, yang dipimpin oleh 

seorang panglima militer Mujahidin dari faksi 

Ittihad al Islamy, Abdur Rab Rasul Sayyaf.12 

                                                           
11 Rommel C.Banlaoi, 2008,  "Al Harakatul Al 

Islamiyah: Essays On the Abu Sayyaf Group", 

Philipine Institute For Political Violance and 

Terorisme Research,  p.22.  
12"Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina 

Selatan", 

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_S

ayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan, diakses 

pada tanggal 27 Mei 2018.   

Abu Sayyaf merupakan kelompok 

pecahan dari MNLF (Moro National 

Liberation Front) atau Front Pembebasan 

Nasional Moro. MNLF ini merupakan 

kelompok bersenjata yang memberontak 

pemerintahan Filipina sejak tahun 1960-an. 

Selain itu, kelompok ini juga sangat 

berpengaruh dalam memperjuangkan 

keberadaan dan kebebasan hak atas Muslim 

Moro di Filipina. Tujuan awal dari gerakan ini 

adalah ingin memperjuangkan dan melindungi 

hak atas penduduk pribumi di Mindanao 

bagian Barat dan daerah Sulu yang 

mayoritasnya umat Muslim. Setelah Filipina 

Utara dikuasai oleh umat Kristen maka umat 

Muslim bergeser ke Filipina Selatan, agama 

Kristen dan Islam saling berkompetisi di 

Filipina untuk memperebutkan perhatian 

penduduk pribumi. Karena merasa wilayah 

mereka dikuasai oleh pendatang, maka upaya 

dari perjuangan Abu Sayyaf adalah ingin 

membangun sebuah negara Islam yang 

merdeka berdasarkan hukum dan syariah 

Islam. 

Pada  tahun 1989, Abdurajak Janjalani 

melakukan rekrutmen dari para anggota MNLF 

(Moro National Liberation Front)yang merasa 

tidak mendapatkan tempat atau tidak puas 

dengan kepemimpinan Nur Misuari. Para 

eksponen MNLF ini, termasuk Wahab Akbar, 

Amilhussin Jumaani dan Abdul Ahmad, 

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan
http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan


 

   
 

 

memutuskan bergabung dengan Janjalani dan 

membentuk kelompok Abu Sayyaf. Menurut 

Abuza, Intelijen Filipina ketika itu berasumsi 

bahwa tujuan pembentukan kelompok Abu 

Sayyaf saat itu adalah untuk mengintervensi 

dan menyabotase proses perdamaian yang 

tengah berlangsung antara pemerintah Filipina 

dengan MNLF dan kemudian tindakan itu 

dapat menurunkan kredibilitas para pimpinan 

MNLF.13  

Abdurajak Janjalani yang merupakan 

pemimpin pertama dari kelompok Abu Sayyaf  

tewas terbunuh pada serangan polisi pada 

Desember 1998, dan digantikan oleh adiknya 

yang bernama Khadfi Janjalani. Kemudian 

setelah itu muncul pola kepemimpinan tipikal 

“bandit”, yang diwakili oleh mantan juru 

bicara Abu Sayyaf, Aldam Tilao (Abu Sabaya) 

dan Ghalib Andang (Komandan Robot), yang 

kemudian juga tewas. Berakhirnya tipikal 

kepemimpinan bandit ini kemudian mewakili 

pembersihan kepemimpinan Abu Sayyaf dan 

kembali kepada akarnya semula yaitu akar 

pemberontakan Bangsa Moro dan jihad 

Islam.14 

                                                           
13"Balik Terorrism: The Return of The Abu Sayyaf", 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/p

ub625.pdf,  diakses pada tanggal 27 Mei 2018.    
14"Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina 

Selatan", 

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_S

ayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan, diakses 

pada tanggal 27 Mei 2018  

Kematian Khadafy Janjalani dan 

letnannya Jainal Antel Sali, Jr. (Abu Solaiman) 

pada September 2006 dan Januari 2007 

mengantarkan era kepemimpinan baru bagi 

kelompok Abu Sayyaf. Posisi kepemimpinan 

kemudian berhasil disatukan lagi pada satu 

komando kepada komandan Abu Sayyaf di 

Sulu yaitu komandan Radullan Sahiron 

(Komandan Putol), yang dilaporkan nyaris 

terbunuh oleh marinir Filipina di Sulu pada 

Desember 2008.15 

 Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sejak kematian pendiri 

atau pemimpin pertama dari kelompok Abu 

Sayyaf yaitu Abdurajak Janjalani, Abu Sayyaf 

telah terpecah menjadi beberapa bagian. Selain 

itu, kelompok ini juga sering kali melakukan 

aksi-aksi yang brutal, seperti pengeboman, 

pembajakan, penyanderaan dengan meminta 

uang tebusan dan lain sebagainya. Dimana 

dapat dikatakan juga bahwa kelompok Abu 

Sayyaf ini juga telah melakukan aksi-aksi yang 

mengarah ke taraf terorisme.  

Kronologis Penyanderaan 10 WNI ABK di 

Filipina Selatan  

Pada tanggal 15 Maret 2016, dua kapal 

berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok 

Abu Sayyaf saat sedang berlayar dari Sungai 

                                                           
15 "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di 

Filipina Selatan", 

http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_S

ayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan,  

diakses pada tanggal 27 Mei 2018.   

http://www.academia.edu/%206791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan
http://www.academia.edu/%206791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan


 

   
 

 

Puting, Kalimantan Selatan menuju ke 

Batangas, Filipina selatan. Dua kapal yang 

dibajak itu adalah kapal Brahma 12 dan kapal 

tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang 

awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. 

Pada saat dibajak, kedua kapal tersebutsedang 

berlayar membawa 7500 metrik ton lebih batu 

bara milik PT Antang Gunung Meratus. 

Tujuan angkutan batu bara ke Pelabuhan 

Batangas, Luzon, Filipina.16 

Setelah melakukan penyanderaan 

terhadap 10 WNI ABK, kelompok Abu Sayyaf 

lalu menghubungi pemilik kapal untuk 

meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso  

(setara dengan 14,3 miliar Rupiah) untuk 

dipenuhi paling lambat tanggal 31 Maret 

2016.17 Selain itu, penjaga pantai Malaysia 

menemukan tongkang pengangkut batubara 

yang hanyut tersebut. Tongkang yang 

membawa 7.000 ton batu bara itu terlihat hari 

Minggu di Lahad Datu, negara bagian timur 

Sabah. Diduga kelompok jaringan Abu Sayyaf 

pada tanggal 26 Maret naik ke kapal, 

                                                           
16Anis Istikharoh, 2017, "Diplomasi Indonesia dalam 

Pembebasan Sandera di Luar Negeri, Studi Kasus: 

Diplomasi Total dalam Pembebasan WNI Sandera 

Abu Sayyaf pada Maret-April 2016", Jurnal of 

International Relations.  p. 4-5. 
17
”Sandera 10 awak kapal Indonesia, Abu Sayyaf minta 

tebusan 14,3 milliar”, 

http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/09191801

/Sandera.10.Awak.Kapal.Indonesia.Abu.Sayyaf.Minta.T

ebusan.Rp.14.3.Miliar, diakses  30 Juli 2018. 

menyandera 10 awak kapal, namun kemudian 

melepaskan tongkang pengangkut batubara.18    

Gambar 4.4 Gambar Kronologi 

Penyanderaan 10 WNI ABK oleh kelompok 

Abu Sayyaf. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Detiknews,https://news.detik.com/infografis/3175104/kron

ologi-penyanderaan-10-wni-oleh-abu-sayyaf. 

Setelah kedua kapal diserang,awak 

kapal dan muatan dibawa oleh kelompok Abu 

Sayyaf, dan diduga ke 10 WNI ABK tersebut 

dibawa ke pulau Basilan atau Sulu, Filipina 

Selatan menggunakan boat yang dimiliki oleh 

kelompok Abu Sayyaf tersebut. Sedangkan 

kapal Brahma 12 ditinggalkan dan ditemukan 

                                                           
18  "TNI Siap Tempur Bebaskan Sandera Abu Sayyaf", 

https://www.dw.com/id/tni-siap-tempur-bebaskan-

sandera-abu-sayyaf/a-19161916, diakses pada tanggal 

30 Juli 2018. 

http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/09191801/Sandera.10.Awak.Kapal.Indonesia.Abu.Sayyaf.Minta.Tebusan.Rp.14.3.Miliar
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/09191801/Sandera.10.Awak.Kapal.Indonesia.Abu.Sayyaf.Minta.Tebusan.Rp.14.3.Miliar
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/09191801/Sandera.10.Awak.Kapal.Indonesia.Abu.Sayyaf.Minta.Tebusan.Rp.14.3.Miliar
https://news.detik.com/infografis/3175104/kronologi-penyanderaan-10-wni-oleh-abu-sayyaf
https://news.detik.com/infografis/3175104/kronologi-penyanderaan-10-wni-oleh-abu-sayyaf
https://www.dw.com/id/tni-siap-tempur-bebaskan-sandera-abu-sayyaf/a-19161916
https://www.dw.com/id/tni-siap-tempur-bebaskan-sandera-abu-sayyaf/a-19161916


 

   
 

 

oleh kepolisian Filipina di daerah Tawi-tawi, 

Filipina Selatan dalam keadaan kosong.19   

Upaya diplomasi pemerintah Indonesia 

terhadap Filipina dalam pembebasan 10 

WNI ABK di Filipina Selatan  

Dalam upaya membebaskan 10 WNI 

ABK yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf di Filipina Selatan, pemerintah 

melakukan berbagai upaya. Dimana, salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia yaitu, melakukan pendekatan dengan 

pemerintah Filipina. Indonesia berupaya agar 

Indonesia dapat mengirimkan pasukan 

militernya untuk menyelamatkan para 

sandera.Akan tetapi, pemerintah Filipina tidak 

mengizinkan hal tersebut, dikarenakan 

dianggap dapat mengancam keselamatan 

warga Filipina. 

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia 

melalui pihak Kementerian Luar Negeri 

dibawah koordinasi Duta Besar Indonesia 

untuk  Filipina yakni Mayjen (Purn) TNI 

Johny Lumintang melakukan komunikasi 

secara formal dengan pemerintah Filipina 

untuk berupaya dengan maksimal dalam 

membebaskan para sandera. Menteri Luar 

                                                           

19 "Sandera 10 Awak Kapal WNI, Kelompok Abu Sayyaf 

Meminta Tebusan Rp 15 M'', 

https://news.detik.com/berita/3174448/sandera-10-awak-

kapal-wni-kelompok-abu-sayyaf-meminta-tebusan-rp-15-

m, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018. 

Negeri Indonesia yakni Retno Marsuadi terus 

berupaya menjalin komunikasi dengan 

membicarakan perihal langkah pembebasan 

para sandera dengan Menteri Luar Negeri 

Filipina yakni Jose Rene D Almendras. 

Indonesia berharap adanya dukungan dari 

Filipina, pendekatan kepada Filipina juga telah 

dilakukan oleh Presiden Indonesia Joko 

Widodo. Dimana Presiden Joko Widodo 

melakukan komunikasi dengan pemerintah 

Filipina, Benigno Aquino untuk meminta 

jaminan keselamatan 10 WNI yang disandera 

oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina 

Selatan.20 

Berdasarkan Konvensi International 

Convention Against Taking Hostages tahun 

1983 yang telah diratifikasi oleh negara 

Filipina, yang  berisi tentang mengambil 

kewajiban untuk mengamankanwilayah 

penyanderaan dan memfasilitasi sandera 

apabila telah dibebaskan, maka dilakukanlah 

operasi intelijen oleh kedua negara yaitu 

Filipina dan Indonesia untuk mencari 

informasi-informasi penting yang berkaitan  

dengan 10  WNI yang disandera oleh 

kelompok Abu Sayyaf.21 Selain itu, Menteri 

                                                           
20 "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Membebaskan 

Sandera WNI Dari Kelompok Abu Sayyaf", 

 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456

789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=

y,  di akses pada tanggal 27 September 2018.   

 21 Anis Istikharoh, 2017, "Diplomasi Indonesia 

dalam Pembebasan Sandera di Luar Negeri, Studi 

https://news.detik.com/berita/3174448/sandera-10-awak-kapal-wni-kelompok-abu-sayyaf-meminta-tebusan-rp-15-m
https://news.detik.com/berita/3174448/sandera-10-awak-kapal-wni-kelompok-abu-sayyaf-meminta-tebusan-rp-15-m
https://news.detik.com/berita/3174448/sandera-10-awak-kapal-wni-kelompok-abu-sayyaf-meminta-tebusan-rp-15-m
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y


 

   
 

 

Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi 

berkoordinasi dengan pihak Filipina. Dari 

pertemuan dengan pihak-pihak penting di 

Manila, ada 4 poin utama yang menjadi hasil 

kesepakatan yaitu: Pertama, mengintensifkan 

komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah 

Filipina dalam upaya pembebasan sandera 

WNI. Kedua, menekankan kembali mengenai 

pentingnya keselamatan ke-10 WNI tersebut. 

Ketiga, menyampaikan apresiasi atas 

kerjasama yang sejauh ini telah diberikan oleh 

otoritas Filipina dalam rangka koordinasi 

pelepasan sandera. Keempat, melakukan 

komunikasi dengan pihak-pihak terkait 

lainnya.22 

Pemerintah Filipina beranggapan 

pembajakan ini merupakan upaya pengalihan 

yang dilakukan simpatisan Abu Sayyaf, karena 

kelompok tersebut telah terdesak. Sejalan 

dengan Indonesia, Filipina menolak tegas 

negosiasi atau membayar tebusan demi 

membebaskan sandera. Menteri Luar Negeri 

Indonesia telah datang ke Filipina. Pemerintah 

Indonesia terus memaksimalkan lobi, baik 

formal maupun informal, agar ada jalan keluar 

terbaik. Secara resmi kedua negara terus 

berkoordinasi untuk mencari opsi terbaik bagi 

                                                                                                
Kasus: Diplomasi Total dalam Pembebasan WNI 

Sandera   
22"Pembebasan 10 Sandera WNI di Filipina: Diplomasi 

Tanpa Bedil", 

https://news.detik.com/berita/3201168/pembebasan-10-

sandera-wni-di-filipina-diplomasi-tanpa-bedil, diakses 

pada tanggal 27 Juni 2018.   

pembebasan sandera.Selain dengan Filipina, 

Menteri Luar Negeri Indonesia juga membuka 

komunikasi dengan Malaysia. Indonesia 

meminta kerja sama dengan Malaysia jika 

sewaktu-waktu diperlukan dan Pemerintah 

Malaysia menyatakan kesanggupan untuk 

bekerja sama jika ada perubahan situasi yang 

memerlukan bantuan dari Indonesia. 

    Kelompok Abu Sayyaf juga meminta uang 

tebusan kepada Indonesia sebesar 50 juta peso 

atau sekitar 15 miliar rupiah. Akan tetapi 

pemerintah Indonesia menilai pembayaran 

tebusan sebagai salah satu strategi untuk 

membebaskan sandera. Namun, Pemerintah 

Indonesia juga menegaskan tidak akan 

menempuh opsi pembayaran uang tebusan. 

Rencana pembayaran tebusan merupakan hasil 

komunikasi langsung antara perusahaan 

dengan pihak penyandera. Pemerintah akan 

memantau dengan cermat perkembangannya. 

PT Patria Maritime Line, pemilik kapal tunda 

Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, 

disebut siap membayar tebusan demi 

kebebasan 10 ABK. Meski demikian, PT 

United Tractors sebagai induk perusahaan PT 

Maritime Line menolak memberi jawaban 

tegas mengenai kebenaran berita tersebut dan 

siap berkoordinasi dengan pemerintah. Opsi 

pembayaran uang tebusan didukung oleh 

kelompok peduli HAM. Pemerintah diminta 

untuk tidak mempertaruhkan keselamatan atau 

https://news.detik.com/berita/3201168/pembebasan-10-sandera-wni-di-filipina-diplomasi-tanpa-bedil
https://news.detik.com/berita/3201168/pembebasan-10-sandera-wni-di-filipina-diplomasi-tanpa-bedil


 

   
 

 

hak hidup warganya karena berpendapat nilai 

nyawa lebih besar dari besaran jumlah uang 

yang dikeluarkan negara.23 

     Setelah Pemerintah Indonesia mengetahui 

bahwa penyanderaan Warga Negara Indonesia 

terjadidi Filipina. Hal tersebut membuat 

Pemerintah Indonesia perlu merundingkan 

setiap langkahyang akan dilakukan dalam 

membebaskan sandera kepada pemerintah 

Filipina. Seperti halnya keputusan Indonesia 

yang mencoba memahami penolakan Filipina 

terhadap adanya pasukan militer Indonesia. 

Namun di sisi lain, Indonesia meminta kepada 

pihak Filipina untuk serius dalam pembebasan 

sandera. Hingga akhirnya mendekati tenggat 

waktu yang diberikan oleh kelompok Abu 

Sayyaf, pemerintah  Indonesia belum bisa 

membebaskan sandera. Meskipun campur 

tangan pemerintah Indonesia terkendala 

dengan adanya penolakan bantuan 

militer,namun pemerintah Indonesia berupaya 

menghormati kedaulatan tersebut dengan 

memberikan wewenang pembebasan kepada 

pihak Filipina.24 

                                                           
23 M. Herry Misya, 2017, Efektivitas Joint Press 

Statement Dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf 

Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina, International 

Relations Faculty of Social and Political Sciences 

University of Riau, p. 7-8.   
24"Upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf", 

http;//repository.umy.ac.id/bitstream/handle/12345678

910933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y,diak

ses pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 11.17 WITA.   

Komunikasi intensif yang dilakukan 

Indonesia kepada Filipina bertujuan untuk 

memperlancar proses pembebasan sandera. 

Karena dengan adanya pendekatan tersebut, 

pihak Filipina akan memberikan informasi 

terkait keadaan sandera dan langkah-langkah 

terbaik yang akan dilakukan. Selain itu, 

pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Pertahanan juga melakukan komunikasi 

dengan pihak Filipina. Menurut Menteri 

Pertahanan pada saat itu, yakni Ryamizard 

Ryacudu, informasi dari Kementerian 

Pertahanan Filipina menyatakan akan 

membebaskan sandera secepatnya. Selain itu, 

pendekatan politik terlihat dari kedatangan 

Menteri Luar Negeri Indonesia menemui 

Menteri Luar Negeri Filipina yang bertujuan 

untuk membahas kerjasama terkait upaya 

pembebasan sandera WNI yang berada di 

Filipina. Salah satu yang menjadi pembahasan 

dalam pertemuan kedua menteri luar negeri ini 

yakni Indonesia membahas mengenai 

keamanan di Laut Sulu.25  

Perairan Sulu adalah perairan yang 

sangat penting artinya bagi lalu 

lintasperdagangan batu bara antara Indonesia 

dan Filipina. Hampir 96% kebutuhan batubara 

                                                           
25

"Ryamizard Sebut Filipina Segera Bebaskan 

Sandera Abu Sayyaf",      

https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016071907

2550-20-145501/ryamizard-sebut-filipina-segera-

bebaskan-sandera-abu-sayyaf?, diakses pada tanggal 

6 Juli 2018 pukul 11.30 WITA. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160719072550-20-145501/ryamizard-sebut-filipina-segera-bebaskan-sandera-abu-sayyaf
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160719072550-20-145501/ryamizard-sebut-filipina-segera-bebaskan-sandera-abu-sayyaf
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160719072550-20-145501/ryamizard-sebut-filipina-segera-bebaskan-sandera-abu-sayyaf


 

   
 

 

Filipina Selatan dipasok dari Indonesia. 

Perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai 

4,6 Milyar USD, dengan surplus berada di 

pihak Indonesia (USD 3,19Milyar). Oleh 

karena itu, Indonesia mencoba merundingkan 

mengenai akan dilakukannya moratorium batu 

bara apabila pihak Filipina tidak segera 

melakukan tindakan tegas untuk membebaskan 

sandera. Filipina tentu tidak menginginkan 

adanya moratorium batu bara tersebut. Bagi 

Filipina, batu bara merupakan sumberdaya 

alam yang sangat penting untuk digunakan 

sebagai bahan bakar penghasil listrik. Apabila 

pasokan batu bara mengalami kendala, maka 

dapat dipastikan kebutuhan Filipina akan 

listrik juga akan bermasalah.26 

  Dengan adanya perundingan tersebut, 

menghasilkan kesepakatan adanya tindakan 

tegas yang akan dilakukan Filipina untuk 

membebaskan para sandera Warga Negara 

Indonesia. Keseriusan Filipina ditunjukkan 

dengan beberapa kalimelakukan operasi 

penyergapan militer kepada kelompok Abu 

Sayyaf. Operasi pertama yang dilakukan 

pemerintah Filipina yakni pada tanggal 9 April 

2016.27 

                                                           
26 "Upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf",http;//repository.umy.ac.id/bitstream/handle/

12345678910933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAll

owed=y,diakses pada tanggal 6 Juli 2018..    
27 "Upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf",http;//repository.umy.ac.id/bitstream/handle/

Operasi militer ini menewaskan 18 

tentara Filipina dan melukai 53 tentara Filipina 

lainnya. Pihak militer Filipina mengakui posisi 

mereka yang ada di bawah dan posisiAbu 

Sayyaf yang berada di dataran tinggi 

memudahkan mereka menembaki tentara 

Filipina. Kejadian tersebut tidak melemahkan 

moral prajurit Filipina, dibuktikan dengan 

kembali digelarnya operasi penyergapan 

lanjutan selama 10 jam pada hari berikutnya 

yakni 10 April 2016. Dalam oprasi kedua yang 

dijalankan berhasil menewaskan 13 militan 

Abu Sayyaf. Akan tetapi, operasi penyergapan 

yang dilakukan pihak Filipina kepada 

kelompok Abu Sayyaf belum bisa 

membebaskan sandera.28 

    Indonesia dalam kasus ini menempatkan 

penggunaan kekuatan militermenjadi opsi 

paling akhir yang akan digunakan. Peranan 

utama angkatan bersenjata adalah sebagai 

instrumen dalam menjalankan pertahanan 

nasional.Peran tersebut dilaksanakan baik 

melalui operasi penjagaan di perbatasan yang 

dilakukan oleh Indonesia. 

    Pemerintah Indonesia juga telah 

menyiapkan lima kapal perang dan 500 

pasukan elit TNI Angkatan Laut di Tarakan, 

                                                                                                
12345678910933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAll

owed=y,diakses pada tanggal 6 Juli 2018. 
28 "Upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf",http;//repository.umy.ac.id/bitstream/handle/

12345678910933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAll

owed=y,diakses pada tanggal 6 Juli 2018. 



 

   
 

 

Kalimantan Utara sebagai bentuk kesiagaan 

Indonesia apabila keadaan yang mendesak 

sehingga harus dilakukan operasi militer demi 

keselamatan para sandera yang ditawan oleh 

kelompok Separatis Abu Sayyaf.29 

Segala macam upayaakan dilakukan 

termasuk bernegosiasi dengan pihak 

penyandera. Upaya yang akan dilakukan tanpa 

adanya kekerasan  agar 10 WNI ABK yang 

disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dapat 

kembali ke tanah air dengan selamat. Dalam 

hal ini, pemerintah Indonesia juga banyak 

melibatkan pihak termasuk Lembaga non 

Pemerintah. 

Upaya diplomasi  pemerintah Indonesia dan 

Filipina terhadap Non State Actor (Aktor 

Non Negara)  dalam pembebasan 10 WNI 

ABK di Filipina Selatan 

Dalam upaya pembebasan sandera, 

Indonesia tidak hanya melibatkan pemerintah 

antar pemerintah saja. Akan tetapi, Indonesia 

juga melibatkan Non State Actor atau Lembaga 

Non Pemerintah didalamnya. Keterlibatan Non 

State Actor dalam upaya pembebasan 10 WNI 

diharapkan dapat mempermudah dan 

mempercepat proses pembebasan sandera. Non 

State Actor yang terlibat dalam pembebasan 

                                                           
29"Upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf",http;//repository.umy.ac.id/bitstream/handle/12

345678910933Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed

=y/, diakses pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 11.42 

WITA.   

sandera ini mulai dari NGO, Tokoh 

Masyarakat, dan lain sebagainya.   

Lembaga non Pemerintah di Indonesia 

a. Non Government Organization (NGO) 

     Kelompok Abu Sayyaf ini merupakan 

kelompok bersenjata yang bertujuan untuk 

mendirikan negara Islam di Mindanao, Filipina 

Selatan. Dengan adanya hal tersebut, maka 

Indonesia selanjutnya mengerahkan sumber 

daya yang dimilikinya untuk membuat pihak 

Abu Sayyaf memandang positif pada Indonesia 

sehingga bisa diajak bernegosiasi. Indonesia 

mencoba melakukan pendekatan dalam bidang 

sosial ekonomi.  

Menurut seorang DPR yakni Supiadin, 

kondisi masyarakat Filipina Selatan sangat 

tertinggal, sekolahnya memperihatinkan, 

pembangunan tidak berjalan. Hal tersebut 

terjadi karena adanya konflik berkepanjangan 

dan banyaknya oprasi militer. Sehingga 

mereka merasa tidak aman dan untuk hidup 

pun mereka merasakan kesulitan. Oleh karena 

adanya latar belakang kondisi ekonomi 

masyarakat dimana tempat Abu Sayyaf 

berpusat, maka langkah selanjutnya yang 

diambil Indonesia yakni melakukan 

pendekatan pada Abu Sayyaf. Pendekatan 

tersebut dilakukan oleh tim dari Yayasan 

Sukma Bangsa yang ditunjuk langsung oleh 



 

   
 

 

kementerian luar negeri dan berada dibawah 

koordinasi kementerian luar negeri.30  

Yayasan Sukma merupakan Yayasan  

yang didirikan  oleh Ketua Umum Partai 

Nasional Demokrat (NasDem) yakni Surya 

Paloh. Selain itu, dalam tim ini juga terdapat 

pula Ahmad Baidowi yang merupakan 

pimpinan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, 

yang sekaligus juga pemilik Yayasan Sukma. 

Dalam kasus ini, Ahmad Baidowi bersama 

rekannya, Rizal Panggabean dilibatkan karena 

mereka berdua pernah melakukan penelitian 

tentang terorisme di Filipina Selatan. Oleh 

karena itu, mereka diharapkan mengetahui 

bagaimana cara yang tepat dalam menangani 

kondisi penyanderaandan bernegosiasi dengan 

penyandera. Yayasan Sukma sebelumnya telah 

bekerjasama dalam bidang pendidikan dengan 

pemerintah otonomi Moro Selatan, sehingga 

hal ini juga memudahkan Yayasan Sukma 

dalam bernegosiasi.31 

Negosiasi pembebasan sandera oleh 

Yayasan Sukma dilakukan melalui dialog 

langsung dengan pihak tokohm asyarakat 

                                                           
30"Upaya Pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI dari Kelompok Abu Sayyaf",  

 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456

789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=

y, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018. 
31 "Upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf", 

http;//repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1234567

8910933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y, 

diakses pada tanggal 29 Juni 2018.     

Filipina yang memiliki akses langsung dengan 

Abu Sayyaf. Yayasan Sukma juga telah 

bekerja sama dalam bidang pendidikan dengan 

pemerintah otonomi Moro Selatan, sehingga 

hal ini juga memudahkan Yayasan Sukma 

dalam bernegosiasi.32 

Selain pendekatan sosial, Indonesia 

juga melakukan pendekatan ekonomi  melalui 

Yayasan Sukma Bangsa. Salah satunya yakni 

pemberian beasiswa kepada anak-anak muslim 

di Mindanao. Mindanao dipilih karena 

merupakan pusat beroperasinya Abu Sayyaf 

yang pada awalnya ingin mendirikan negara 

Islam. 

Sebagai tindak lanjut negosiasi dengan 

kelompok Abu Sayyaf, Yayasan Sukma 

menandatangani nota kesepahaman pemberian 

bantuan pendidikan dengan Kepala Staf 

Regional Wilayah Otonom Muslim Mindanao. 

Yayasan Sukma memberikan beasiswa kepada 

31 anak yang berasal dari Cotabato, 

Zamboanga, Basilan, Sulu, dan Tawi-tawi. 

Latar belakang daerah bekas konflik bersenjata 

membuat pendidikan menjadi sesuatu yang 

diimpikan. Karena keterbatasan saranadan 

prasarana serta relawan pengajar, di dukung 

dengan munculnya kemiskinan dan sulitnya 

                                                           
32"Upaya Pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI dari Kelompok Abu Sayyaf",  

 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456

789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=

y, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018. 
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mendapatkan kehidupan yang layak membuat 

anak-anak kehilangan  harapan. Dengan 

diberikannya beasiswa tersebut, diharapkan 

dapat memperbaiki pendidikan di daerah 

tersebut dan anak-anak tersebut dapat 

menuntaskan pendidikan setara SMA dengan 

baik.33 

Selain pemberian beasiswa, pihak 

Yayasan Sukma juga memberikan sumbangan 

Al-Qur’an. Dari beasiswa 4 tahun 

yangdiberkan tersebut, diharapkan anak-anak 

tersebut akan diberi bekal mengenai 

bagaimana menumbuhkan sikap menghargai 

antar sesama, baik budaya, agama maupun 

perbedaan bahasa dan suku. Mereka akan 

diberi pelajaran bagaimana mengeola konflik 

dengan cara damai.  Sehingga generasi penerus 

tersebut tidak mengikuti jejak para tetuanya. 

Hal itu juga yang sebenarnya diinginkan Abu 

Sayyaf. Karena walaupun mereka 

memberontak, akan tetapi mereka juga 

menginginkan pendidikan yang baik untuk 

generasi selanjutnya.34 

Selain itu, pihak dari Indonesia juga 

menggunakan pendekatan kultural. Jika 

                                                           
33"Upaya Pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI dari Kelompok Abu Sayyaf",  

 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456

789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=

y, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018. 
34"Upaya Pemerintah Indonesia dalam membebaskan 

sandera WNI dari Kelompok Abu Sayyaf",  

 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456

789/10933/Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=

y, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.  

perbedaan budaya antar negara cukup besar, 

maka komunikasi diantara mereka juga akan 

semakin sulit. Penting adanya komunikasi 

antar budayauntuk menghindari kesalahan-

kesalahan yang terjadi ketika proses 

penyelesaian konflik. Beruntung Indonesia 

memiliki kebudayaan yang tidak jauh dari 

kebudayaan Filipina. Pendekatan kultural juga 

dilakukan oleh Yayasan Sukma dengan 

koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri 

Indonesia.   

 

Negosiator 

Selain Yayasan Sukma Bangsa, 

Indonesia juga mengerahkan tim yang yang 

dipimpin oleh Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zein. 

Kivlan mengaku bahwa Ia merupakan pihak 

yang mewakili perusahan pemilik kapal yaitu, 

PT. Patria Maritime Line, akan tetapi berada 

dibawah koordinasi kementerian luar negeri.35 

Selain itu, ia juga mempunyai  hubungan yang 

sangat baik dengan mantan pimpinan Moro 

National Liberation Front (MNLF), Nur 

Misuari. Dengan pengalaman negosiasinya 

                                                           
35"Kivlan Buka Rahasia, Alasan Moro Terlibat 

Negosiasi Sandera Abu Sayyaf", 

https://nasional.tempo.co/read/767802/kivlan-

buka-rahasia-alasan-moro-terlibat-negosiasi-

sandera-abu-sayyaf/full&view=ok, di akses pada 

tanggal 27 September 2018. 
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Kivlan Zein melakukan perundingan  dengan 

Nur Misuari.
36

 

Dalam hal ini, Kivlan Zeinsudah masuk 

ke Filipina sejak awal April 2016 lalu, bersama 

seorang staf dan penerjemah. Kivlan 

mengatakan mendapat bantuan dari Gubernur 

Sulu Toto Tan di Filipina. Toto Tan 

merupakan keponakan dari mantan pimpinan 

The Moro  National  Liberation Front (MNLF) 

Nur Misuari. Kivlan mengaku berteman 

dengan Nur Misuari saat dirinya bertugas di 

pasukan perdamaian Filipina Selatan tahun 

1995-1996.  Kala itu Indonesia memang 

terlibat dalam proses perdamaian di wilayah 

konflik tersebut.
37

 

Dengan adanya hubungan pertemanan 

dengan mantan pimpinan Moro National 

Liberation Front (MNLF) Nur Misuari, Kivlan 

Zein akhirnya memutuskan untuk meminta 

bantuan kepada Nur Misuari  dalam upaya 

pembebasan 10 WNI ABK yang disandera 

oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. 

Melalui Nur Misuari, Kivlan Zein berhasil 

                                                           
36"Kivlan Zein & Nur Misuari Tokoh di Balik 

Pembebasan 10 WNI", 

https://news.okezone.com/read/2016/05/02/337/13

78312/kivlan-zein-nur-misuari-tokoh-di-balik-

pembebasan-10-wni, diakses pada tanggal 11 

September 2018. 
37 "Kivlan Zen, Pembebasan Sandera dan Sejarah 

Perdamaian di Filipina", 

https://news.detik.com/berita/3201524/kivlan-zen-

pembebasan-sandera-dan-sejarah-perdamaian-di-filipina, 

diakses pada tanggal 13 September 2018 pukul 10.51 

WITA. 

 

melakukan kontak dengan kelompok Abu 

Sayyaf dan menjalin komunikasi intens. 

Tokoh masyarakat Moro, Filipina Selatan 

Seperti yang telah diketahui, pemimpin 

masayarakat Bangsa Moro, Filipina Selatan 

yang terlibat dalam pembebasan 10 WNI ABK 

yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf 

adalah Nur Misuari, dimana Nur Misuari 

adalah seorang tokoh muslim Filipina Selatan 

yang juga pimpinan Front Pembebasan 

Nasional Moro (MNLF).  Abu Sayyaf sendiri 

pernah menjadi bagian dari MNLF (Moro 

National Liberation Front) sebelum akhirnya 

memisahkan diri  dan sering kali  melakukan 

sejumlah aksi teror.  

Selain itu, hubungan pemerintah 

Indonesia dan Nur Misuari sangat dekat karena 

Indonesia telah berperan banyak dalam upaya 

perdamaian antara MNLF dan Filipina pada 

tahun 1966. Nur Misuari dipilih karena 

dianggap berpengaruh karena memiliki 

hubungan yang baik juga dengan kelompok 

Abu Sayyaf. Keterlibatan Mirsuari itu berkat 

adanya peran Mantan Kepala Staf Kostrad 

Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein yang 

bersahabat dekat dengan Mirsuari saat dirinya 

bertugas di pasukan Perdamaian Filipina 

Selatan tahun 1995-1996. Kivlan berperan 

memastikan seluruh tim yang ikut dalam upaya 

pembebasan WNI itu bersinergi. 38 

                                                           
38"Jenderal Filipina Di Belakang 

PembebasanSandera", 

https://x.detik.com/detail/investigasi/20160510/Jende

ral-Filipina-di-Belakang-Pembebasan-



 

   
 

 

Kivlan juga mempunyai modal kuat 

berupa pertemanannya dengan bekas pimpinan 

The Moro National Liberation Front (MNLF), 

Nur Misuari. Misuari memiliki keponakan 

yang kini menjadi Gubernur Sulu, Abdusakur 

Toto Tan II. Toto Tan banyak membantu 

melobi pimpinan Abu Sayyaf.39 Selain itu, 

Kivlan yang didampingi seorang staf dan 

penerjemah, menemui Nur Misuari, Pemimpin 

Moro Nasional Liberation Front (MNLF) dan 

mantan Gubernur Daerah Otonomi Muslim 

Mindanao (ARMM – Autonomous Regional 

Muslim in Mindanao).  

Kronologis Pembebasan 10 WNI ABK 

Pasca Kegagalan Pemerintah Indonesia dan 

Filipina Dalam Membaskan Sandera dari 

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan 

    Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

pemerintah Indonesia melakukan kerjasama 

dengan pemerintah Filipina untuk 

membebaskan 10 WNI ABK yang disandera 

oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina 

Selatan. Namun langkah kerjasama yang 

dilakukan oleh kedua negara tersebut 

nampaknya belum berhasil untuk 

membebaskan 10 WNI ABK yang disandera 

oleh kelompok Abu Sayyaf. 

                                                                                                
Sandera/index.php, diakses pada tanggal 3 Agustus 

2018. 
39 "Jenderal Filipina Di Belakang Pembebasan 

Sandera", 

https://x.detik.com/detail/investigasi/20160510/Jende

ral-Filipina-di-Belakang-Pembebasan-

Sandera/index.php, diakses pada tanggal 3 Agustus 

2018. 

Berdasarkan hal tersebut akhirnya 

pemerintah juga menggunakan track ke-dua 

dari multi track diplomacy, yakni diplomasi 

yang dilakukan melalui NGO dan para 

profesional di bidangnya. Seperti yang telah 

diketahui, jalur ini muncul karena akibat 

munculnya isu-isu yang tidak dapat ditangani 

oleh pemerintah sendiri serta membutuhkan 

perhatian khusus dalam penanganannya. 

Diplomasi jenis ini memiliki kelebihan karena 

dapat mengakomodasi isu-isu yang tidak dapat 

diselesaikan oleh pemerintah, namun terdapat 

juga kekurangan karena dalam praktiknya 

proses diplomasi ini tentu memakan waktu 

yang lebih lama karena keterbatasan legitimasi 

aktor non pemerintah ini. Dimana NGO yang 

terlibat dalam hal ini ialah Yayasan Sukma 

Bangsa.40 

Yayasan sukma menurunkan tim yang 

tediri atas mayor jendral purnawirawan 

Supriadin, Ahmad Baedowi, Samsu Rizal 

Panggabean, dan Desi Fitriani yang merupakan 

jurnalis MetroTV. Jenderal Supriadin 

merupakan mantan panglima komando daerah 

militer iskandar muda aceh dan kini menjadi 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi 

Partai Nasdem. Ahmad Baedowi merupakan 

direktur pendidikan sukma. Sedangkan Samsu 

                                                           
40   “Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Pembebasan 10 

ABK WNI Dari Kelompok Abu Sayyaf”, 

https:  simdos.unud.ac.id uploads file       penelitian  _1_dir, 

diakses pada tanggal 14 November 2018. 
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Rizal merupakan pengajar di jurusan 

Hubungan Internasional serta Magister 

perdamaian dan resolusi konflik Universitas 

Gajah Mada. Dalam pergerakannya melakukan 

diplomasi dengan kelompok Abu Sayyaf, tim 

sukma juga melibatkan 2 LSM yang 

merupakan LSM pemberdayaan masyarakat 

dan anti kekerasan di Mindanau Filipina 

Selatan. Tim Sukma juga tetap berkoordinasi 

dengan pemerintah Indonesia melalui Edi 

Mulya yang merupakan Minister Konselor 

Kedutaan Besar di Filipina.41 

Tim sukma melakukan diplomasi 

dengan menggunakan pendekatan pendidikan, 

budaya dan agama kepada orang-orang kunci 

informal di Filipina. Dengan menggandeng 

tokoh informa Filipina tim yayasan sukma 

membuat peta negosiasi dengan cara 

kekerabatan di 3 titik yaitu: Sulu, Zamboanga 

dan Manila. Sejumlah informasi dan 

penghubung mereka libatkan. Dalam usahanya 

melakukan negosiasi Baedowi menerima 

panggialan telepon pertama kali dan berbicara 

dengan Al- Habsi. Al-Habsi memberikan 

teleponnya kepada Julian Philips anak buah 

kapal Brahma 12. Dalam pembicaraan 

tersebut, Julian mengatakan uang tebusan 50 

juta peso harus sudah diterima pada senin 18 

April 2016. Jika uang tidak diserahkan, Al-

                                                           
41 "Terlalu Naif Kalau Tanpa Uang Tebusan”, 

http://mprk.ugm.ac.id/terlalu-naif-kalau-tanpa-uang-

tebusan/, diakses pada tanggal 13 November 2018. 

Habsi akan mengeksekusi 1 dari 10 sandera. 

Tim Sukma terus bergerak ke Filipina dan 

bertemu dengan tokoh Informal di Sulu. Berkat 

dibantu beberapa tokoh informal tersebut, Al-

Habsi pun berkompromi dengan tenggat yang 

disampaikannya. Baidowi dan Desi menemui 

tokoh ini di selatankota Jolo, Sulu. 42 

Seperti yang telah diketahui, dalam tim 

Yayasan Sukma Bangsa ini juga terlibat 

Samsul Rizal Pangabean yang merupakan 

dosen HI UGM, Namun kali ini Samsu Rizal 

bersama rekannya Ahmad Baidowi melibatkan 

banyak orang di Filipina Selatan khususnya di 

daerah Sulu, dan sebagian orang lagi merupakn 

masyarakat Mindanao, selain itu mereka juga 

melibatkan dan mengontak mantan-mantan 

mahasiswa yang pernah mereka ajar yang 

bekerja di Mindanao, dan termasuk di Sulu.  

Dalam hal ini, mahasiswa yang dimaksud 

merupakan alumni MPRK (Magister 

Perdamaian dan Resolusi Konflik) yang 

pertama masuk ke Filipina Selatan, karena 

mereka bekerja.disana dan mengenal banyak 

masyarakat. Selain itu, Desi yang merupakan 

mahasiswa MPRK UGM seringkali 

berkunjung ke daerah Filipina Selatan, apabila 

ada kegiatan-kegiatan di desa-desa yang 

berada di wilayah Mindanao, Filipina Selatan 

                                                           
42 "Terlalu Naif Kalau Tanpa Uang Tebusan”, 

http://mprk.ugm.ac.id/terlalu-naif-kalau-tanpa-uang-

tebusan/,  diakses pada tanggal 13 November 2018. 
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dan mengenal pimpinan dari MNLF yaitu Nur 

Misuari.43 

Pada saat itu, Rizal Pangabean  datang 

ke Filipina dengan tujuan utamanya awalnya 

hanyalah assessment atau mapping bersama 

bapak Baidawi, dan Jenderal Supiadin yang 

pernah menjadi panglima di Aceh zaman 

Helsinki dan sebelumnya di (kodam) Udayana. 

Sehinnga setelah mereka mengetahui bahwa 

adanya penyanderaan 10 WNI ABK yang 

disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di 

Filipina Selatan, membuat hati mereka 

tergerak untuk mencari tahu dan membantu 

upaya pembebasan 10 WNI tersebut. Pada 

minggu pertama, mereka bertemu dengan 

rakyat sipil, professor, anak LSM, dan 

sebagian orang-orang yang pernah mereka 

kenal sebelumnya.Selain itu, mereka juga 

bertemu dengan orang dipemerintahan, 

pemerintah otonomi dan beberapa LSM 

penting seperti BDA (Bangsa Moro 

Development Agency) yang dibentuk dalam 

konteks perjanjian damai antara pemerintah 

Filipina dengan MILF. Setelah satu minggu 

disana, Supiadin kebali ketanah air, dan Rizal 

bersama rekannya Baidawi bertemu dengan 

jaringan baru yang merupakan orang-orang 

dari Sulu, Filipina Selatan dan mereka 

afliasinya ke MNLF. Dimana MNLF 
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merupakan kelompok peberontak pemerintah 

Filipina selak tahun 1960-an. Rizal dan 

Baidawi melakukan pendektan dengan mereka, 

namun tidak selalu berbicara mengenai 

sandera, akan tetapi berbicara mengenai 

pendidikan, mengenai anak-anak di wilayah 

tersebut, dikarenakan mereka juga merupakan 

aktivis LSM selain pejuang MNLF.44 

Berdasarkan hal tersebut, pada minggu 

ke-dua, Rizal dan Baidawi melapor ke 

Yayasan Sukma Bangsa, dan mereka pada saat 

itu telah selesai assasment. Rizal menganggap 

bahwa jaringannya merupakan jaringan yang 

berada dibawah, rahasia, dan conect langsung 

dengan orang yang paling dihormati oleh Abu 

Sayyaf. Mereka menganggap pada saat itu, 

mereka bisa saja melakukan  negosiasi, akan 

tetapi keputusan tidak ada ditanganya dan 

Baedawi, sehingga diserahkan ke Yayasan 

Sukma Bangsa, dan Yayasan Sukma meminta 

mereka untuk meneruskan upaya untuk 

membebaskan 10 WNI yang disandera oleh 

kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. 45 

Pada saat itu, tugasnya berubah dari 

mapping menjadi berusaha membebaskan 

sandera.Mereka mencari tahu keberadaan dan 

keadaan sandera, karena bagi mereka bukti 
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sandera masih hidup adalah hal yang sangat 

penting. Selain itu, mereka juga mulai berpikir 

langkah apa yang harus mereka lakukan untuk 

mebebaskan sandera. Mereka juga tetap 

melapor ke Yayasan Sukma Bangsa, dan 

Yayasan Sukma berkoordinasi dengan 

kementerian luar negeri. Selain itu, Surya 

Paloh yang merupakan pendiri dari Yayasan 

Sukma Bangsa juga tetap berkomunikasi 

langsung denga Presiden Joko Widido.46 

 Dalam upaya pembebasan sandera, 

Rizal dan Baidawi memutuskan untuk tidak 

bekerja sama dengan Nur Misuari karena 

beberapa pertimbangan. Pertama, mereka 

menganggap terlalu banyak rebut dikamp 

Misuari tidak cocok untuk style yang mereka 

miliki. Selain itu ada beberapa intel disana 

seperti Kivlan Zein dan timnya. Teman-teman 

mereka yang dari Mindanao juga merasa 

bahwa isteri ke-tiga dari Nur Misuari memiliki 

kepentingan dalam pembebasan sandera.Selain 

itu, yang paling penting adalah beberapa 

insiden dalam sejarah Abu Sayyaf yang 

menunjukan konflik antara Abu Sayyaf dan 

Nur Misuari. Salah seorang dari tim mereka 

yang pernah disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf bercerita bahwa pernah pada saat 

kelompok Abu Sayyaf menyanderanya kurang 

lebih 30-an orang yang diserang oleh 300-an 
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pasukan bersenjata Nur Misuari dan pada saat 

itu pasukan Nur Misuari Kalah oleh kelompok 

Abu Sayyaf. Beberapa pasukan Nur Misuari 

disembelih, kepala diganti durian dan lain-lain. 

Pada saat itu, Rizal dan timnya terus mencari 

dan menemukan orang yang paling dihormati 

oleh Abu Sayyaf, walaupun dia bukan 

merupakan orang yang memiliki posisi formal 

didalam MNLF.47 

Selang beberapa waktu kemudian, 

mereka memutuskan untuk bertemu dengan 

kelompok Abu Sayyaf. Baidawi pada waktu itu 

yang akhirnya disepakati masuk kedalam, dan 

Rizal berhenti di Zamboaga, bekoordinasi 

dengan Manila dan tim dari Jakarta. Baidawi 

turun bersama timnya yang dari Sulu, 

sedangkan tim mereka yang lain naik kapal 

laut sembilam jam dan terus masuk kedalam 

dan sampai hari itu, Rizal menganggap bahwa 

hanya timnya yang bisa masuk dengan cara 

blusukan sejauh itu. Tidak ada tim lain yang 

bisa masuk sejauh itu, kecuali timnya, itu 

karena Abu Sayyaf telah percaya.48 

Selain itu, pada saat Baidawi bertemu 

dengan Abu Sayyaf di hutan, anak-anak dari 

kelompok Abu Sayyaf meletakkan senjatanya 

dan merasa sudah aman, mereka juga 
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membawa makanan yang berupa bakpia, 

kripik, yang dibawa dari Yogya. Mereka juga 

membawa Al-Qur’an dan mereka (kelompok 

Abu Sayyaf) rebutan Al-Qur’an buatan 

Indonesia yang dibawakan dan berbicara 

mengenai pendidikan. Walaupun kelompok 

Abu Sayyaf terkenal dengan aksi-aksi brutal 

yang mereka lakukan, akan tetapi mereka 

masih ingin supaya anak-anak atau generasi 

mereka tidak menjadi seperti mereka, tapi bisa 

belajar dengan baik dan menjadi orang yang 

lebih baik. Karena Yayasan Sukma juga aktif 

dibidang pendidikan, mengakibatkan mereka 

terus membicarakan mengenai format kerja 

sama seperti apa yang akan mereka lakukan. 49 

Setelah Rizal, Baidawi, dan tim pulang 

dari Manilamereka langsunng berkoordinasi 

dengan kedubes dean atase pendidikan 

mengenai beberapa hal yang perlu dipikirkan. 

Orang-orang di Filipina Selatan, khususnya 

kelompok MNLF dan MILF sangat percaya 

dengan bangsa Indonesia, berbeda dengan 

Malaysia. Karena mereka dengan Malaysia 

punya masalah di Sabah, dimana orang-orang 

MNLF merupakan orang Tausug, Raja Sulu. 

Menurut Raja Sulu dan masyarakat Sulu sabah 

itu milik mereka dan harus kembali pada 

mereka cepat maupun lambat. Mereka 

memandang Indonesia itu adalah teman atau 
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saudara yang perduli dengan persoalan mereka  

dan membantu mereka. 50 

Rizal dan Baedawi menganggap bahwa 

persoalan kelompok Abu Sayyaf di Filipina 

Selatan bukan merupakan persoalan terorisme. 

Karena menurut mereka terorisme tidak lahir 

dengan begitu saja, karena teroris bisa tumbuh 

dilahan yang memungkinkan karena proses 

yang cukup lama, dan apabila keadaan sudah 

berubah mereka juga bisa ikut berubah, dan 

sebenarnya pemerintah Filipina juga bisa 

mengintegrasikan persoalan Abu Sayyaf 

dengan persoalan proses perdamaian yang 

lebih luas di Mindanao.51 

Dalam proses masuk ke kelompok Abu 

Sayyaf mereka melakukan banyak klarifikasi 

mengenai mereka itu siapa, tujuannya apa, dan 

lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, 

mereka terus terang mengenai jati diri mereka, 

Baidawi mengatakan bahwa ia merupakan dari 

orang pendidikan dan seorang pendidik. Ia 

juga menceritakan kegiatannya dengan anak-

anak di Mindanao yang sudah cukup lama. 

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa ia 

merupakan teman dari pengusaha Indonesia, 

Surya Paloh yang memiliki Yayasan Sukma 

Bangsa di Aceh. Mereka melakukan proses 
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pendekatan dengan kelompok Abu Sayyaf 

dengan memperkenalkan diri mereka sedikit 

demi sedikit. Rizal dan rekannya selalu datang 

ketempat tersebut dengan cara berteman, dan 

mendekati mereka juga dengan cara 

pertemanan. Dimana ia juga melakukan 

pendekatan dengan membawakan hal-hal kecil 

yang setidaknya mampu untuk dijadikan 

sebagai alat pendekatan pertemanan, seperti 

mebawa rokok Dji Sam Soe, rokok-rokok 

Indonesia, karena tim penyandera juga ada 

yang merokok. Ia juga selalu membawakan 

bakpia, rempeyek, dan kripik tempe. Jadi saat 

bertemu mereka ada snack baik dari tim Sulu, 

maupun ketika bertemu dengan Abu Sayyaf. 52 

Setelah melaukuan berbagai pendekatan 

dengan Abu Sayyaf, tim dari Rizal mencari 

tahu apa yang dibutuhkan oleh kelompok Abu 

Sayyaf, dan trenyata kelompok Abu Sayyaf 

menginginkan anak keturunan mereka bisa 

bersekolah dan berpendidikan supaya tidak 

bernasip sama seperti mereka. Setelah 

mengetahui apa yang di inginkan oleh 

kelompok Abu Sayyaf Rizal dan tim langsung 

mengkoordinasikan hal tersebut dengan 

pemerintah Indonesia. Karena jauh 

sebelumnya juga Yayasan Sukma Bangsa yang 

dikoordinasi oleh kementerian luar negeri 

memberikan bantuan beasiswa kepada anak-
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anak di Filipina Selatan. Jadi pada saat itu, 

kelompok Abu Sayyaf pun mau untuk 

membebaskan 10 warga negera Indonesia yang 

mereka sandera. Tim lainnya juga mungkin 

mengalami beberapa perkembangan baru. 

Ketika Rizal dan tim kembali ke track one, 

yaitu dengan pemerintah, selanjutnya 

koordinasi dengan Deplu Indonesia dan Deplu 

Filipina,  panglima bapak Gatot memberi tahu 

ke Filipina. Selang beberapa Waktu akhirnya 

10 warga negara indonesia di bebaskan oleh 

kelompok Abu Sayyaf yang dibawa dari Sulu 

ke Zamboanga. Transport udara, membawa 

helikopter dari Sulu ke Zamboanga. Menteri 

Luar Negeri Indonesia dan Presiden Joko 

Widido pada saat itu mengatakan bahwa sudah 

ada pada saat itu sudah ada yang masuk dari 

tim Yayasan Sukma Bangsa mohon dibiarkan 

dan jangan diganggu. Selanjutnya Rizal dan 

Baidawi menganggap tugas mereka sudah 

selesai.53 

Selain itu berbicara mengenai uang 

tebusan, Rizal menganggap terlalu naif jika 

tidak memberikan uang tebusan kepada pihak 

penyandera. Berbeda denga apa yang telah 

dikatakan oleh pemerintah Indonesia, mereka 

mengatakan bahwa upaya pembebasan sandera 

tidak menggunakan uang tebusan. Akan tetapi 
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banyak kejanggalan dari hal tersebut, dimana 

seperti yang telah diketahui, bahwa setiap 

sandera Abu Sayyaf harus membayar uang 

tebusan, jangkan sandera yang masih hidup 

yang sudah mati saja untuk mengembalikan 

kekeluarganya harus ditebus. Akan tetapi 

banyak pihak seperti pemerintah Indonesia 

yang meliputi menteri Luar negeri dan 

Negosiator Kivlan Zein menyampaikan bahwa 

upaya pembebasan sandera sama sekali tidak 

melakukan uang tebusan, walaupun uang 

tebusan tersebut telah disediakan oleh 

perusahaan pemilik kapal.   

Strategi Diplomasi Pemerintah Indonesia, 

Filipina, dan Malaysia Pasca Pembebasan 

10 WNI ABK Yang Disandera Oleh 

Kelompok Abu Sayyaf 

Seperti yang telah diketahui, keamanan 

laut merupakan salah satu isu yang menjadi 

perhatian seluruh negara di dunia.Selain itu, 

isu mengenai isu keamanan laut ini juga telah 

menarik perhatian negara-negara Asia. 

Dimana, pada dasarnya kawasan Asia 

Tenggara lebih didominasi oleh wilayah 

perairan dan batas negaranya pun masih saling 

tumpang tindih dengan negara lain. Selain itu, 

seperti yang telah diketahui bahwa kawasan 

laut adalah sebagai jalur utama untuk tingkat 

kejahatan paling besar di dunia. 

Pada kasus perompakan laut yang 

dilakukan oleh Abu Sayyaf sendiri sering 

terjadi pada laut perbatasan seperti perairan 

Sulawesi-Sulu yang memiliki nilai strategis 

dan digunakan untuk kepentingan banyak 

negara.Ribuan kapal tanker minyak dan kapal 

dagang melintasi jalur tersebut. Karena 

potensi, letak, dan intensitas aktifitas laut 

tersebut yang ramai membuat jalur tersebut 

jadi sasaran oleh kelompok Abu Sayyaf untuk 

melakukan aksinya.Selain itu, Untuk 

mencegah agar tidak terulang lagi kasus 

perompakan laut tersebut, Indonesia bersama 

dengan Filipina dan Malaysia berinisiatif 

membangun kerjasama pengamanan laut baru. 

Ketiga negara ini melaksanakan pertemuan 

trilateral pertamanya sebulan setelah terjadi 

tiga kasus penyanderaan warga negara 

Indonesia oleh Abu Sayyaf.Pertemuan ini 

dinamakan sebagai The 1st Trilateral Defence 

Minister yang dilakasanakan di Yogyakarta 

pada tanggal 5 Mei 2016.54 

   Pada pertemuan pertama tersebut 

membahas isu keamanan laut di wilayah 

negara masing-masing. Dari pertemuan 

tersebut dihasilkan empat kesepakatan yang 

berkaitan dengan keamanan laut untuk 
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mencegah kejahatan laut. Kesepakatan tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut:55 

1. Indonesia- Malaysia- Filipina berkomitmen 

    untuk bekerjasama dalam berpatroli menjaga 

    perairan dari tindak kejahatan misalnya 

    perompakan laut.  

2. Pembahasan tentang reaksi ketiga Negara 

    jika tindak kejahatan seperti perompakan 

    laut masih terjadi di wilayah perairan 

    masing masing.  

3. Ketiga negara saling tukar-menukar 

informasi secara cepat dalam situasi 

darurat, misalnya dengan membuat 

hotline saluran informasi atau pengaduan 

demi meningkatkan koordinasi bantuan 

untuk orang atau kapal yang dalam 

situasi kritis serta mengintensifkan 

informasi dan berbagi intelijen.  

4. Pembahasan standar operasional prosedur 

(SOP) yang jelas dan detail pada setiap 

tahapan yang akan dibahas masing-

masing Mentri Luan Negeri dan 

Panglima Militer.  

 Berdasarkan hal tersebut, setelah 

dilakukannya pertemuan antara tiga negara 

yakni Indonesia, Filipina, dan Malaysia maka 

dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan 
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untuk menjaga keamanan laut adalah dengan 

cara penggunaan smart power, dalam upaya 

meningkatkan keamanan laut yaitu melalui 

cara hard power,yang dimana menggunakan 

kekuatan Angkatan Laut atau militer dan soft 

power adalah salah satu cara untuk menggapai 

kepentingan dengan tanpa kekuatan Angkatan 

Laut atau militer. 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan 

keamanan laut tersebut agar dapat memenuhi 

keselamatan maritim (maritime sefety) yang 

menjamin keselamatan kapal, instansi, 

personil, dan juga warga negara Indonesia yang 

berhak untuk mendapatkan keselamatan 

(human security). Selain itu, dengan 

tercapainya keamanan laut maka dapat 

menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dikarenakan laut merupakan media yang paling 

sering digunakan dalam perdaganagn 

internasional dan sumber daya 

perikanan.Selain itu, Pada upaya pemerintah 

Indonesia ntuk memerangi kejahatan 

perompakan laut, dua bulan setelah 

diadakannya pertemuan pertama trilateral 

tersebut yaitu pada tanggal 14 Juli 2016, 

Indonesia, Malaysia dan Filipina 

menandatangani kerangka persetujuan baru 

untuk kerjasama yang disebut sebagai The Sulu 

Sea Patrol Initiative (SSPI) yang relevan 

dengan Standart Operating Procedures (SOP). 

Dari kesepakatan tersebut lahirlah sebuah 
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inisiatif untuk melaksanakan patroli 

terkoordinasi yang sifatnya lebih dari sekedar 

patroli bersama.
56

 

Selain itu, Indonesia, Malaysia dan 

Filipina juga sepakat untuk mengizinkan 

personil militer untuk dapat menyebrang 

perbatasan jika harus mengejar para pelaku 

perompak laut atau teroris dengan catatan 

hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan 

harus dilakukan dengan penyampaian 

informasi sebelum operasi dilakukan. Selain 

itu, ketiga negara juga membentuk pos 

komando untuk memfasilitasi koordinasi antar 

negara. Pos komando tersebut ditempatkandi 

Bongao, Filipina, Tawau, Malaysia dan 

Tarakan, Indonesia. Pos-pos tersebut akan 

digunkaan untuk menunjukkan rute laut dan 

pengawasan udara. Kemudian ketiga negara 

juga menyepakati untuk melakukan latihan 

Angkatan Laut bersama dan implementasi 

sistem identifikasi otomatis.
57

 

Pada awal Agustus 2016, Mentri 

Pertahanan dari ketiga negara kembali 

melakukan pertemuan dalam The 3rd Trilateral 
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Defence Ministers Meeting di Bali, 

Indonesia.Dalam pertemuan ini ketiga Mentri 

Pertahanan dari amsing-masing negara 

membahas tentang perkembangan Framework 

of Arrangement (FoA) yang berisi tentang SOP 

patroli trilateral. Hal ini dilakukan untuk patroli 

trilateral tersebut dapat segera dilaksanakan 

sesegera mungkin. Dari pertemuan ketiga 

tersebut, masih dilakukan beberapa pertemuan 

lanjutan. Salah satu yang dihasilkan dari 

serangkaian pertemuan trilateral sepanjang 

tahun 2016 adalah terbentuknya patroli maritim 

trilateral Indomaphil yang diresmikan pada 

tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan 

Utara. Upaya patroli maritim bersama ini 

didukung pula dengan diresmikannya Pusat 

Komando Maritim (Maritime Command 

Center/ MCC) dengan angkatan bersenjata dari 

Malaysia dan Filipina. MCC sendiri berada di 

tiga lokasi yaitu Tarakan di Indonesia, Tawau 

di Malaysia, dan Bangao di Filipina.
58

 

Selain itu, untuk memaksimalkan 

petahanan Indonesia khusunya dalam 

keamanan laut maka Angkatan Laut perlu 

didukung dengan alat utama sistem pertahanan 

(alutsista) yang maksimal pula. Pemerintah dan 

Angkatan Laut melakukan beberapa upaya 
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diantaranya modernization, bulid up, dan naval 

deployment. Dengan mempersiapkan sumber 

daya strategis dan penguatan Angkatan Laut 

merupakan bentuk upaya Indonesia agar tidak 

terjadinya lagi perompakan laut yang sering 

mengancam warga negara Indonesia khususnya 

para nelayan dan anak buah kapal.
59

 

Selain itu, pemerintah juga telah 

melakukan progran Minimum Essential Force 

(MEF) atau standar minimum pengadaan yang 

telah dilaksanakan sejak era Susilo Bambang 

Yudhoyono. Mentri Pertahanan, Ryamizard 

Ryacudu mengemukakan bahwa dalam tiga 

tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo 

telah memenuhi 50,9%  dari program MEF 

tahan kedua tersebut. Pada tahun 2015 program 

MEF tahap kedua mencapai 33,9 persen, 

kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 42,3 

% dan sampai laporan pada bulan Oktober 

2017 program MEF tahap kedua telah 

mencapai 50,9 persen. Hal ini mendakan 

Presiden Joko Widodo beserta jajarannya perlu 

untuk memenuhi 49,1 persen dalam dua tahun 

hingga akhir pemerintahannya.
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Selain menunjukkan upaya melalui 

kekuatan militer dari Angkatan Laut, negara 

juga mengupayakan untuk mecapai 

kepentingannya melalui suatu cara tanpa 

penggunaan kekuatan senjata atau militer. 

Dalam upayanya untuk meningkatkan 

keamanan laut, Indonesia selain mengandalkan 

kekuatan militernya dengan bekerja sama 

dengan Malaysia dan Filipina dalam patoli 

maritim bersama Indomaphi juga 

mengupayakan dari sektor diplomasi. Untuk 

meningkatkan keamanan dan stabilitasdi 

perbatasan, Indonesia terus berupaya untuk 

melakukan patroli secara terkoordinasi dengan 

Malaysia dan Filipina. Dalam hal ini, upaya 

diplomasi difokuskan pada menyamakan 

persepsi diantara ketiga negara yang 

komperhensif termasuk isu tentang keamanan, 

keselamatan navigasi serta mengamankan alur 

laut dan proteksi lingkungan.Dalam konteks 

yang lebih mengamankan alur laut tidak hanya 

dari perompakan laut saja, namun dari 

kejahatan laut yang kainnya seperti 

penyeludupan dan perdagangan ilegal barang, 

orang dan senjata serta ancaman terorisme dan 

perusakan lingkungan.
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Upaya lainnya untuk menghadapi 

perompakan laut adalah dengan 

mengedepankan upaya diplomasi dalam wadah 

organisasi ASEAN. Indoensia sebagai salah 

satu negara pendiri ASEAN harus mampu 

untuk dapat menginisiasi penyelesaian dan 

pencegahan aktivitas kejahatan terorganisir 

yang terjadi di kawasan seperti yang telah 

dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Inisiasi 

tersebut dapat berupa dilpomasi preventif 

untuk mencegah konflik yang jauh lebih besar 

di perairan Filipina Selatan. Diplomasi 

preventif mencakup konflik antar negara atau 

konflik dalam suatu negara, dengan pemerintah 

atau kelompok-kelompok non-pemerintah 

sebagai aktornya, tantangan konvensional 

maupun non-konvensional dan suatu rangkaian 

instrumen diplomatik, ekonomi dan politik. 

Selain itu, diplomasi preventif juga dapat 

dilakukan melaui ASEAN Regional Forum 

(ARF) yang memang pada awal mulanya sudah 

melakukan diplomasi preventif dengan 

beberapa langkah seperti membangun rasa 

saling percaya antara negara-negara ASEAN, 

yang dalam hal ini terutama Indonesia, 

Malaysia, dan Filipina. Kemudian norm 

buliding dalam membina hubungan serta 

meningkatkan komunikasi untuk mendorong 

                                                                                                
 

keterbukaan dan menghindari kesalahan 

presepsi antar negara.
62

 

Indonesia juga melakukan diplomasi 

pertahanan untuk dapat meningkatkan 

keamanan lautnya. Strategi ini dilakukan untuk 

mewujudkan kepentingan nasional dan 

menjaga kedaulatan Indonesia. Implementasi 

dari diplomasi pertahanan ini yaitu 

dilakukannya kerjasama intelligence exchange 

group (IEG) bersama negara-negara sekitar. 

Hal ini merupakan wadah untuk menumbuhkan 

rasa saling percaya atau confidence building 

measure (CBMs) diantara negara anggota. 

Dengan dilakukannya diplomasi pertahanan 

tersebut, maka dapat meningkatkan pula 

kapabilitas pertahanan (defense capabilities) 

tiap negara anggota termasuk Indonesia. Selain 

itu, Indonesia juga dapat meningkatkan citra 

(prestise) di mata dunia internasional sebagai 

negara yang kuat.
63

 

Berdasarkan hal tersebut, walaupun 

10 Warga Negara Indonesia sudah berhasil 

dibebaskan, Pemerintah Indonesia tidak 

ambil diam dan tidak membiarkan masalah 

                                                           
62

" Kebijakan Indonesia dalam menangani keamanan laut 

dalam kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) 

oleh kelompok Abu Sayyaf 2016", 

http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19

399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowe

d=y, diakses pada tanggal 06 November 2018. 
63

" Kebijakan Indonesia dalam menangani keamanan laut 

dalam kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) 

oleh kelompok Abu Sayyaf 2016", 

http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19

399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowe

d=y, diakses pada tanggal 06 November 2018. 

http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowed=y
http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowed=y
http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowed=y
http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowed=y
http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowed=y
http://repostory.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19399/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequance=1&isAllowed=y


 

   
 

 

penyanderaan yang dilakukan oleh 

kelompok Abu Sayyaf berlalu begitu saja. 

Indonesia telah melakukan  berbagai cara 

untuk menjaga keamanan laut pasca 

pembebasan 10 WNI bekerjasama dengan 

Malaysia dan Filipina. Selain itu, 

Indonesiatelah cukup baik dan tegas dalam 

mengupayakan dan menjalankan strategi 

diplomasi pasca pembebasan 10 WNI ABK 

yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. 

Indonesia juga telah melakukan hal yang 

tepat dengan melakukan kerjasama bersama 

Malaysia dan Filipina. Dengan adanya 

kerjasama tersebut dapat memudahkan 

Indonesia dalam meningkatkan keamanan 

laut, sehingga kejahatan-kejahatan yang ada 

dilaut dapat dihentikan.  

PENUTUP   

Kesimpulan 

Dalam upaya pembebasan 10 WNI 

ABK yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf, Indonesia menerapkan jalur 

diplomasi dengan pemerintah Filipina. 

Pemerintah Filipina telah melakukan operasi 

intelijen dan operasi militer ke wilayah yang 

merupakan basis dari kelompok Abu Sayyaf 

yang tesebar dibeberapa tempat dan 

memberikan dukungan sepenuhnya. Selama 

upaya pembebasan, pemerintah Indonesia 

selalu berkoordinasi dengan Pemerintah 

Filipina dengan bertukar informasi, nasehat, 

strategi, dan asistensi. Akan tetapi kerjasama 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonessia 

dan Filipina pada saat itu untuk membaskan 

10 WNI ABK belum berhasil. Sehingga pada 

saat itu Pemerintah Indonesia tidak hanya 

melibatkan antar Pemerintah saja, akan tetapi 

juga melibatkan Lembaga non Pemerintah, 

seperti NGO yaitu Yayasan Sukma Bangsa, 

Negosiator, tokoh masyarakat dan lain 

sebagainya.  

Keterlibatan masyarakat juga 

dilakukan Indonesia antara lain dengan 

mengandalkan pihak-pihak yang 

memberikan perhatian khusus terhadap 

peristiwa penyanderaan ini terutama yang 

mempunyai akses komunikasi dengan 

penyandera. Pihak yang ikut berperan dalam 

pembebasan sandera ialah Samsu Rizal 

Pangabean, Ahmad Baidawi, dan Jenderal 

Supriadin yang mana pada awalnya datang 

ke Filipina dengan tujuan utamanya adalah 

assesment atau mapping .  

Mereka melakukan proses 

pendekatan dengan kelompok Abu Sayyaf 

dengan memperkenalkan diri mereka sedikit 

demi sedikit. Rizal dan rekannya selalu 

datang ketempat tersebut dengan cara 

berteman, dan mendekati mereka juga 

dengan cara pertemanan. Dimana ia juga 

melakukan pendekatan dengan membawakan 

hal-hal kecil yang setidaknya mampu untuk 



 

   
 

 

dijadikan sebagai alat pendekatan 

pertemanan, seperti mebawa rokok Dji Sam 

Soe, rokok-rokok Indonesia, karena tim 

penyandera juga ada yang merokok. Ia juga 

selalu membawakan bakpia, rempeyek, dan 

kripik tempe. Jadi saat bertemu mereka ada 

snack baik dari tim Sulu, maupun ketika 

bertemu dengan Abu Sayyaf.   

Setelah melaukuan berbagai 

pendekatan dengan Abu Sayyaf, tim dari 

Rizal mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh 

kelompok Abu Sayyaf, dan trenyata 

kelompok Abu Sayyaf menginginkan anak 

keturunan mereka bisa bersekolah dan 

berpendidikan supaya tidak bernasip sama 

seperti mereka. Setelah mengetahui apa yang 

di inginkan oleh kelompok Abu Sayyaf Rizal 

dan tim langsung mengkoordinasikan hal 

tersebut dengan pemerintah Indonesia. 

Karena jauh sebelumnya juga Yayasan 

Sukma Bangsa yang dikoordinasi oleh 

kementerian luar negeri memberikan bantuan 

beasiswa kepada anak-anak di Filipina 

Selatan. Jadi pada saat itu, kelompok Abu 

Sayyaf pun mau untuk membebaskan 10 

warga negera Indonesia yang mereka 

sandera. Tim lainnya juga mungkin 

mengalami beberapa perkembangan baru. 

Ketika Rizal dan tim kembali ke track one, 

yaitu dengan pemerintah, selanjutnya 

koordinasi dengan Deplu Indonesia dan 

Deplu Filipina,  panglima bapak Gatot 

memberi tahu ke Filipina. Selang beberapa 

Waktu akhirnya 10 warga negara indonesia 

di bebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf yang 

dibawa dari Sulu ke Zamboanga. Transport 

udara, membawa helikopter dari Sulu ke 

Zamboanga.  
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%20SOH202-

Asal%20Muasal%20La

hirnya%20Diplomasi.h

tml, diakses pada 

tanggal 8 Maret 2018 

pukul 11.20 WITA.   
 
 "Diplomasi Olimpiade 

Semenanjung Korea", 

https://news.detik.com/

opini/d-

3810383/diplomasi-

olimpiade-

semenanjung-korea,  

diakses pada tanggal 8 

Maret 2018 pukul 

12.30 WITA. 
 

" 

Diplomasi dan Politik 

Luar Negeri", 

https://studyofglobalpol

itics.wordpress.com/tag

/sir-ernest-satow/, 

diakses pada tanggal 8 

Maret 2018 pukul 

13.45 WITA. 

   "Konsep Diplomasi",   

http://repository.umy.a

c.id/bitstream/handle/1

23456789/12018/F.%2

0BAB%20II.pdf?seque

nce=4&isAllowed=y,  

diakses pada tanggal 19 

Desember 2017 pukul 

10.30 WITA. 

     "Keberhasilan Diplomasi 

Total", (Majalah Info 

Singkat Hubungan 

Internasional), 

http://berkas.dpr.go.id/

puslit/files/info_singkat

/Info%20Singkat-VIII-

10-II-P3DI-Mei-2016-

4.pdf, diakses pada 

tanggal 23 Maret 2018 

pukul 22.15 WITA.     

"Metode Penelitian Kualitatif", 

http://belajarpsikologi.

com/metode-penelitian-

kualitatif/,  diakses 

pada tanggal 8 Maret 

2018 pukul 16.15 

WITA. 

  
 
"Pengertian Penelitian 

Kualitatif dan Metode 

Penelitian Menurut 

Para Ahli Lengkap", 

http://www.pelajaran.c

o.id/2016/18/pengertia

n-penelitian-kualitatif-

dan-metode-

penelitian.html, diakses 

pada tanggal 8 Maret 

2018 pukul 17.35 

WITA.     

"Kelompok Abu Sayyaf dan 

Radikalisme di Filipina 

Selatan",   

http://www.academia. 

edu/6791659/Kelompok

_Abu_Sayyaf_dan_Rad

ikalisme_di_Filipina_S

elatan, diakses pada 

tanggal 27 Mei 2018 

pukul 23.10 WITA. 

  "Balik Terorrism: The Return 

of The Abu Sayyaf", 

http://www.strategi 

cstudiesinstitute.army.

mil/pdffiles/pub625.pdf,  

diakses pada tanggal 27 
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Mei 2018 pukul 23.33 

WITA.  

”Sandera 10 awak kapal 

Indonesia, Abu Sayyaf 

minta tebusan 14,3 

milliar”, 

http://nasional.kompas.

com/read/2016/03/29/0

9191801/Sandera.10.A

wak.Kapal.Indonesia.A

bu.Sayyaf.Minta.Tebus

an.Rp.14.3.Miliar, 

diakses  30 Juli 2018 

pukul 22.35 WITA.  
 
"TNI Siap Tempur Bebaskan 

Sandera Abu Sayyaf", 

https://www.dw.com/id/

tni-siap-tempur-

bebaskan-sandera-abu-

sayyaf/a-19161916, 

diakses pada tanggal 30 

Juli 2018 pukul 22.40 

WITA.    

"Sandera 10 Awak Kapal 

WNI, Kelompok Abu 

Sayyaf Meminta 

Tebusan Rp 15 M'', 

https://news.detik.com/

berita/3174448/sander

a-10-awak-kapal-wni-

kelompok-abu-sayyaf-

meminta-tebusan-rp-

15-m, diakses pada 

tanggal 3 Agustus 2018 

pukul 06.54 WITA.    

"Identitas 10 WNI Sandera 

yang Disandera Oleh 

Kelompok Abu 

Sayyaf", 

https://news.detik.com/

berita/3174950/identita

s-10-wni-yang-

disandera-kelompok-

abu-sayyaf,  diakses 

pada tanggal 3 Agustus 

2018 pukul 06.28 

WITA.   
 
"Upaya Pemerintah Indonesia 

dalam Membebaskan 

Sandera WNI Dari 

Kelompok Abu 

Sayyaf", 

 http://repository.umy.a

c.id/bitstream/handle/1

23456789/10933/Bab%

20IV.pdf?sequence=8

&isAllowed=y, di akses 

pada tanggal 27 

September 2018 pukul 

17.01 WITA.     

"Pembebasan 10 Sandera WNI 

di Filipina: Diplomasi 

Tanpa Bedil", 

https://news.detik.com/

berita/3201168/pembeb

asan-10-sandera-wni-

di-filipina-diplomasi-

tanpa-bedil, diakses 

pada tanggal 27 Juni 

2018 pukul 23.29 

WITA.  

 

"Upaya pemerintah Indonesia 

dalam membebaskan 

sandera WNI yang 

disandera oleh 

kelompok Abu 

Sayyaf", 

http;//repository.umy.a

c.id/bitstream/handle/ 

12345678910933/ 

Bab%20IV. 

pdf?sequence=8&isAll

owed=y, diakses pada 
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tanggal 6 Juli 2018 

pukul 11.17 WITA.     

"Ryamizard Sebut Filipina 

Segera Bebaskan 

Sandera Abu Sayyaf",      

https://www.cnnindone

sia.com/nasional/2016

0719072550-20-

145501/ryamizard-

sebut-filipina-segera-

bebaskan-sandera-abu-

sayyaf?, diakses pada 

tanggal 6 Juli 2018 

pukul 11.30 WITA.    

"Hasyim Muzadi Minta Nur 

Misuari Bantu Lobi 

Abu Sayyaf", 

https://www. 

cnnindonesia.com/nasi

onal/20160401163930-

20-121045/hasyim-

muzadi-minta-nur-

misuari-bantu-lobi-

abu-sayyaf, diakses 

pada tanggal 8 Juli 

2018 pukul 22.13 

WITA.   

"Kivlan Buka Rahasia, 

Alasan Moro Terlibat 

Negosiasi Sandera 

Abu Sayyaf", 

https://nasional.tempo

.co/read/767802/kivla

n-buka-rahasia-

alasan-moro-terlibat-

negosiasi-sandera-

abu-

sayyaf/full&view=ok, 

di akses pada tanggal 

27 September 2018 

pukul 19.44 WITA. 

 
"Kivlan Zein & Nur Misuari 

Tokoh di Balik 

Pembebasan 10 WNI", 

https://news. 

okezone.com/read/201

6/05/02/337/1378312/

kivlan-zein-nur-

misuari-tokoh-di-

balik-pembebasan-10-

wni, diakses pada 

tanggal 11 September 

2018 pukul 23.09 

WITA.    
 
"Kivlan Zen, Pembebasan 

Sandera dan Sejarah 

Perdamaian di Filipina", 

https://news.detik. 

com/berita/3201524/kivla

n-zen-pembebasan-

sandera-dan-sejarah-

perdamaian-di-filipina, 

diakses pada tanggal 13 

September 2018 pukul 

10.51 WITA.   

"Jenderal Filipina Di Belakang 

Pembebasan Sandera", 

https://x.detik. 

com/detail/investigasi/2

0160510/Jenderal-

Filipina-di-Belakang-

Pembebasan-

Sandera/index. php, 

diakses pada tanggal 3 

Agustus 2018 pukul 

20.38 WITA.  

  

"Kebijakan Indonesia Dalam 

Meningkatkan Kemanan 

Laut Dalam Kasus 

Penyanderaan Wargan 

Negara (WNI) Indonesia 
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Oleh Kelompok Abu 

Sayyaf 2016", 

 http://repository.umy.ac

.id/bitstream/handle/123

456789/19399/NASKAH

%20PUBLIKASI.pdf?se

quence=1&isAllowed=y

,  diakses pada tanggal 

17 Oktober 2018 pukul 

22.54 WITA.  

“Strategi Multi Track Diplomacy 

Dalam Kerjasama 

Ekonomi  Industri Korea 

Selatan (ROK) Terhadap 

IndonesiaTahun 2006-

2012”, 

https://repostory.uinjkt.ac

.id/dspace/bitstream/1234

56789, diakses pada 

tanggal 13 November 

2018 pukul 22.00 WITA  

"Terlalu Naif Kalau Tanpa Uang 

Tebusan”, 

http://mprk.ugm.ac.id/ter

lalu-naif-kalau-tanpa-

uang-tebusan/, diakses 

pada tanggal 13 

November 2018 pukul 

21.00 WITA.   
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