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I. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Singapura adalah sebuah negara kecil dan modern yang terletak di asia Tenggara. 

Singapura termasuk salah satu negara yang sangat sibuk dengan pertumbuhan ekonomi yang 

pesat. Kesibukan dan kepesatan pertumbuhan ekonominya membuat Singapura dikenal 

sebagai sebuah negara dengan ekonomi kapitalis dan dikenal sebagai salah satu pelabuhan 

perdagangan yang tersibuk di dunia. Pada pendiriannya pada 1965, Singapura memeluk 

"Multirasialisme" sebagai kebijakan resmi, dengan perbedaan ras di dalam baru resmi bangsa 

terbatas pada nomenklatur Cina, Melayu, India, dan Lainnya (CMIO). Kategorisasi ras 

sebagian besar merupakan peninggalan dari metode sensus yang digunakan selama masa 

kolonial, dan mencerminkan tiga sumber utama dari imigrasi ke pulau ketika pertama Inggris 

mendirikan sebuah pos perdagangan di sana-China, daerah tetangga Asia Tenggara, dan Asia 

Selatan dari British India. Para imigran Cina segera dikembangkan ke mayoritas, dan oleh 

1960-an terdiri 65 persen dari populasi. Setelah kemerdekaan politik, distribusi demografis 

nasional berdiri pada, Chinese (74%), Melayu (13%) dan India (9.2 %).  

Dengan beragamnya masyarakat di Singapura, otomatis membuat beragamnya 

berbagai agama dan keyakinan di Singapura. Masyarakat dengan keturunan China yang 

kebanyakan memeluk agama Budha, Taoists dan Kristiani, serta Melayu yang kebanyakan 

menganut agama Islam, dan India menganut agama Hindu. Dalam melihat keberagaman ini, 

Menteri keamanan nasonal Professir S. Jayakumar berpendapat bahwa harmoni antara ras dan 

keperayaan di Singapore bukanlah suatu tujuan merupakan suatu  dasar yang fundamental 

bagi suatu kohesi sosial, sta bilitas dan keamanan nasional.  

  Dengan keadaan yang sekular tersebut, Singapura juga memiliki ancaman dan 

tantangan baru dalam hal keamanan yaitu berupa ancaman terrorisme transnasional. 

Ancaman ini semakin berarti setelah wilayah di Asia Tenggara diidentifikasi sebagai lini 

kedua dalam terrorisme Internasional. Hal ini dipertegas dengan penyataan John Gershman, 

yang berbunyi : 

With the Taliban in Afghanistan having been routed, Southeast Asia—home to radical Islamist 

groups such as the Jemaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf, and the Kumpulan Mujahideen Malaysia 

(KMM)—was starting to seem like the new home base for the terrorist movement that had brought 

down the World Trade Center.
1
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 Pada dasarnya, sejak tahun 1991, belum pernah ada ancaman terrorisme yang berarti yang 

masuk ke Singapura. Namun, meskipun begitu, Singapura tetap melihat bahwa ancaman terroris 

memang benar nyata ada dan mengancam negaranya. Ancaman terrorisme saat ini agak jauh berbeda 

denga sebelumnyam terutama dengan kehadiran di Singapura dan di Asia Tenggara dari Al-Qaeda 

dan berbagai kelompok “partner” mereka. seperti Jaringan Jamaah Islamiyah. Selain itu, Singapura 

juga melihat bahwa ancaman terrorisme yang mereka hadapi kebanyakan tumbuh di dalam negeri 

sendiri dengan didorong dengan maraknya radikalisasi agama dengan tujuan yang lebih besar 

daripada hanya segera membebaskan tahanan. Selain itu, bertumbuhnya ancaman Terrorisme di 

negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia, membuat Singapura melihat pentingnya 

sebuah tindakan pencegahan bagi tumbuhnya terrorisme di Singapura, terutama dengan kenyataan 

sekularisme yang ada di Singapura. Berdasarkan letar belakang masalah yang dipaparkan diatas, 

kemudian muncul pertanyaan penelitian mengenai bagaimana Pemerintah Singapura membentuk 

sistem koordinasi dalam upaya menghadapi ancaman terorisme? 

b.  Kerangka Teoritik 

1. Kekuatan, Identitas dan Persepsi Ancaman 

Dalam berbagai literatur Ilmu Hubungan Internasional, Ancaman didefinisikan 

sebagai situasi dimana satu agen, aktor atau grup memiliki kemampuan dan intensitas untuk 

menimbulkan konsekuensi negative kepada agen, aktor atau grup yang lain.
2
 Ditambahkan 

bahwa Ancaman  tersebut merupakan sebuah kemungkinan karena kepastian akan terjadinya 

ancaman tersebut belum benar-benar terbukti. Sedangkan dalam perspektif yang lebih luas, 

ancaman dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu ancaman kepada kita sebagai individu dan ancaman 

kepada kita sebagai sebuah kelompok indidvidu.
3
 Dalam hal ini, yang menjadi fokus dalam tulisan ini 

adalah bentuk kedua dimana ancaman terorisme yang muncul di Singapura, menjadi ancaman yang 

didefinisikan kepada Singapura sebagai sebuah negara, bukan perorangan di Singapura. Sehingga 

dengan demikian, ketika negara sudah menetukan level ancaman ini, maka secara langsung aktor-

aktor di dalam negara pun ikut terlibat atau ikut juga terancam.  

 Selain itu, acaman kepada kelompok individu tersebut terbagi menjadi tiga bentuk yaitu 

ancaman militer, ekonomi dan juga ancaman budaya.
4
 Dalam praktiknya, ancaman ini berhubungan 

dengan penggunaan kekuatan oleh aktor satu kepada aktor yang lain. Hal sesuai dengan pernyataan 

Rossenau bahwa kekuatan dapat digunakan sebagai alat untuk mengancam.
5
 Hal ini berhubungan 
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dengan pernyataan dari Lukes bahwa kekuatan harus ada untuk membentuk sebuah aktivitas aktor.
6
 

Aktivitas aktor yang dimaksud disini tentu saja interaksi antar aktor baik itu sebagai aksi maupun 

sebagi sebuah reaksi. 

 Dalam melihat keberadaan kekuatan ini, baik structural maupun realis klasik, melihat bahwa 

ancaman merupakan sebuah bentuk kekuatan yang asimetris.
7
 Asimetris dalam hal ini adalah bahwa 

ketika terdapat sebuah peningkatan kekuatan aktor lain, maka aktor lainnya akan merasa terancam 

oleh peningkatan tersebut. Tetapi bentuk eskalasi ancaman tersebut tidak akan terlihat saat ini, 

melainkan akan  terlihat di masa berikutnya. Eskalasi ini akan terjadi ketika kekuatan sebuah 

kelompok tidak terdistribusi secara nyata sehingga menimbulkan hubungan asimetris diantara aktor. 

Dalam melihat kasus terorisme, hubungan asimetris dapat dikatakan terjadi pada aktor negara dan 

kelompok teror. Kelompok teroris tidak pernah menunjukkan secara nyata apa yang menjadi kekuatan 

mereka, namun kekuatan tersebut akan terlihat ketika terdapat sebuah serangan teror kepada aktor 

negara. Meskipun demikian, hal ini masih menjadi teka-teki karena kekuatan aktor kelompok teror 

tidaj bisa dihitung secara pasti. Hal ini yang kemudian menimbulkan persepsi-persepsi ancaman 

terhadap kelompok teror terkait dengan kekuatan yang dimiliki dan juga target-target yang dituju. 

 Selain persepsi ancaman yang muncul dari bentuk kekuatan, dapat pula melihat hal ini dari 

sisi identitas. Hubungan antara identitas dan persepsi ancaman ini menimbulkan sebuah perilaku yang 

merugikan dan juga diskriminasi terhadap anggota diluar kelompok.
8
 Ditambahkan pula bahwa 

Perilaku-perilaku yang merugikan tersebut seringkali menimbulkan ketakutan-ketakutan bahwa 

kelompok diluar mereka akan memiliki kapaibilitas untuk menimbulkan konsekuensi negatif kepada 

kelompok mereka. Adanya identitas dan persepsi ini tidak lepas dari munculnya dua diskursus utama 

identitas yaitu self dan other. Self merefleksikan us dalam sebuah kelompok dan other sebagai them. 

Hal tersebut kemudian mendorong adanya perilaku dan kebiasaan yang sesuai dengan identifikasi 

individu terhadap kelompok mereka. Dalam interaksinya, perilaku sebuah kelompok dapat 

menimbulkan ancaman kepada kelompok yang lain.
9
  

 Dalam melihat kasus ancaman terorisme di Singapura, kekuatan dan identitas ini digunakan 

untuk melihat persepsi Singapura terhadap para kelompok teroris. Kekuatan dan identitas yang 

dimiliki oleh kelompok teroris tersebut menimbulkan persepsi ancaman bagi Singapura. Oleh karena 

itu, Singapura harus bertindak sesuai dengan kekuatan dan persepsi yang dimiliki oleh Singapura. 
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II.  Pembahasan 

a.  Terrorisme di Singapura 

Aksi terrorisme yang pernah terjadi di Singapura memang relatif sedikit dibanding 

dengan aksi terror yang terjadi di negara Asia lain, seperti Indonesia dan Phillipina. Aksi 

terrorisme pertama yang terjadi di Singapura terjadi insiden di restaurant Mc. Donalds, pada 

tanggal 10 Maret 1965, dimana pada saat itu dikenal dengan sebuah periode konfrontasi 

Indonesia, dimana pemerintah Indonesia menentang keras penggabungan antara Singapore 

dan Malaysia dalam membentuk Malaysia federal. Dalam insiden ini sebuah bom meledak 

dan melukai 33 orang. Tujuan dari serangan tersebut adalah membuat peringatan publik dan 

kepanikan serta merendahkan moral masyarakat Singapura. Pelaku dari peledakan ini sudah 

ditangkap, diadili dan dihukum.
10

 Hal ini merupakan bukti awal bahwa pemerintah Singapura 

menindak kejadian terrorisme dengan sangat tegas. 

 Kejadian serangan terrorisme kedua di Singapura terjadi sembilan tahun kemudian, 

pada tanggal 31 Januari 1974, empat pria bersenjata dan bahan peledak berusaha untuk 

menyerang kompleks kilang minyak Shell di Pulau Bukom. Kelompok ini terdiri dari dua 

warga Jepang dari Tentara Merah Jepang dan dua orang Arab dari Populer Front Pembebasan 

Palestina. Tujuan serangan ini adalah untuk mengganggu pasokan minyak dari Singapura ke 

negara-negara seperti Vietnam Selatan, yang telah terlibat dengan Amerika Serikat dalam 

perang melawan Komunis Utara. Operasi itu, bagaimanapun, berjalan kacau dan teroris harus 

melarikan diri dari TKP. Mereka membajak kapal feri Laju di dermaga Bukom dan menuju 

ke laut namun dapat dengan cepat dicegat dan dikelilingi oleh berbagai pihak keamanan di 

laut.  Setelah beberapa hari  negosiasi secara intensif, para teroris setuju untuk melepaskan 

awak kapal yang mereka sandera ditukar dengan kepastian keamanan mereka untuk keluar 

dari Singapura.
11

 

Setelah dua serangan di tahun 1965 dan 1971, mulai kembali  serangan terrorisme 

pada tanggal 26 Maret 2001 dimana sebanyak empat orang dari Pakistan, membajak pesawat 

Singapore airline flight 117 dan menuntut pembebasan pakistan peoples party dari penjaran 

Pakistan. Namun aksi ini juga berhasil digagalkan oleh the Singapore Special Operations 

Force dengan menyerang  dan membunuh para pembajak dan berhasil membebaskan 114 

penumpang yang djadikan tawanan serta para crew pesawat tersebut.  
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Setelah terjadi pembajakan pesawat ini, terjadi  Terrorisme di Amerika pada tanggal 

11 September 2001, ketika Asia Tenggara dilihat sebagai basis kedua kelompok terrorisme di 

dunia. Singapura semakin menyadari bahaya dan ancaman terrorisme ketika ditemukan 

beberapa warga negara Singapura di dalam tubuh salah satu organisasi terroris terbesar di 

Asia Tenggara, Jamaah Islamiyah.  

Melihat keadaan tersebut, Singapura melihat bahwa Terrorisme merupakan ancaman 

serius bagi keamanan nasional Singapura. Hal ini didukung oleh posisi Singapura yang secara 

tegas menolak dan menentang segala bentuk terorisme yang terjadi di dunia, dan mengutuk 

semua tindakan terorisme dan berkomitmen untuk memerangi terorisme.  

Keseriusan Singapura terhadap ancaman terrorisme dibuktikan dengan melakukan 

berbagai penangkapan terhadap tokoh-tokoh terroris dan juga masyarakat terduga terroris di 

Singapura. Tercatat, pada akhir tahun 2001, ISD Singapura menangkap 15 orang, dimana 13 

adalah anggota JI. Pada saat penangkapan, anggota kelompok itu telah merencanakan 

serangkaian serangan bom di Singapura yang akan memiliki "konsekuensi bencana". JI 

merencanakan untuk menyerang antar-jemput-bus yang disampaikan personel militer AS dan 

keluarga mereka, Kedutaan Besar AS dan Israel, Komisi Tinggi Australia dan Inggris, 

bangunan komersial perumahan AS perusahaan, dan angkatan laut kapal-kapal AS di 

Singapura.
12

  Pada bulan Agustus 2002, ISD menangkap kembali 21 orang, yang semuanya, 

kecuali dua orang, adalah anggota JI.
13

 Penahanan ke-36 orang itu dilakukan melalui internal 

Singapura Security Act (ISA). 
14

 

Singapura memandang terrorisme sebagai sebuah ancaman serius yang benar-benar 

dapat menyerang siapapun, dimanapun dan kapanpun. Singapura sangat menyadari bahwa 

saat ini serangan terrorisme sudah bersifat transnasional, dimana Jaringan terbesar terrorisme, 

yaitu Al-Qaeda yang saat ini sudah bersatu dengan beberapa kelompok teroris di berbagai 

belahan dunia dan membentuk sebuah jaringan global, mereka saling mendukung dengan 

pertukaran dana, peralatan dan keahlian. Dan untuk di Singapura sendiri, Singapura 

menyebut organisasi Jamaah Islamiyah sebagai kelompok terroris yang paling nyata dan 

paling mengancam di Singapura. 
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Al-Qaeda provided 
funds 
and training to the 
MILF 
through a network of 
front organisations or 
legitimate Muslim 

organisations. 

At least 4 local JI detainees are known to 
have previously undergone military training 
by the MILF inMindanao. Another one 
detainee was a MILF member who had 
trained and performed guard duty for the 
group in Mindanao. “Mike”(@Fathur 
Rohman Al-Ghozi), a demolition expert and 
explosive trainer with MILF directed local JI 
members to target US and other 
establishments with a view to attacking 
them. 

Bagan Hubungan jaringan Jamaah Islamiyah dengan Organisasi Asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Singapore Ministry of Home Affairs, The Jemaah Islamiyah Arrests and the Threat of Terrorism, 

(Singapore, Government of Singapore, 2003), hal. 9 

  

Di dalam bagan, dijelaskan bahwa adanya persepsi Terrorisme di Singapura dimulai 

sejak penangkapan 11 orang lokal Singapura yang diketahui pernah menghadiri kamp 

pelatihan militer Al-Qaeda di Afghanistan. Selain itu, dengan terkuaknya adanya “mata-

mata” yang merupakan perwakilan langsung Al-Qaeda untuk mengorganisir serangan yang 

akan dilakukan kelompok JI di Singapura kepada beberapa sasaran asing, terutama Amerika 

Serikat, termasuk rencana penyerangan pada Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) di 

Singapura. Selain itu,dengan tertangkapnya beberapa tokoh teroris di Singapura, terkuak 

beberapa hubungan antara terroris di singapura dengan berbagai jaringan terroris di negara 

lain, seperti kelompok Al Qaeda, Jamaah Islamiyah di Indonesia, dan Kelompok Kumpulan 

Militan Malaysia.  

Kelompok Jamaah Islamiyah memiliki hubungan kedekatan dengan kelompok 

Kumpulan Militan Malaysia yang memiliki basis di Malaysia. Salah satu anggota JI 

Singapore Othman Mohamed mendukung kelompok KMM Malaysia dengan membantu 

pembelian sebuah kapan untuk membantu kegiatan para aktivis jihad di Indonesia. 

Sebaliknya, KMM membantu JI untuk mendapatkan amunium nitrat untuk membuah bom. 

Sebelumnya, KMM dan JI sudah pernah membeli empat ton ammonium nitrat yang 

Kumpulan Militan 

Malaysia  (KMM) 

AL QAEDA 
SIGAPORE 

JAMAAH 

ISLAMIYAH 

MORO ISLAMIC 

LIBERATION FRONT 

(MILF) 

JI helped KMM in purchasing a boat to 
ferry foodstuff and Laskar Jihad 
fighters for the sectarian conflict in 
Malukus, Indonesia. KMM also 
assisted JI in its procurement of 
ammonium nitrate to be used in the 
making of explosives. 

KMM member, Yazid 
Sufaat, is said to have 
hosted some of the Al- 
Qaeda suicide hijackers 
involved in the Sep 11 
terrorist attacks in the US. 

At least 11 local JI detainees are  
known to have attended military 
training in Al-Qaeda camps in 
Afghanistan. Following the 11 
Sep terrorist attacks on the US, 
Al-Qaeda sent its operative, 
“Sammy” (@Mohamed Mansour 
Jabarah), into Singapore to direct 
operations. In addition, 
reconnaissance videotape of the 
Yishun Mass Rapid Transit (MRT) 
station produced by JI members 
and four 
pieces of notes made on the MRT 
station were found in the rubble of 
Al-Qaeda member Abu Haf 
(@Mohd Atef)’s home in Kabul. 



kemudian oleh KMM dibuat menjadi bom. KMM kemudian memberikan kepada Jaringan JI 

Singapura untuk meledakan beberapa sasaran di Singapura 

 Hubungan kedekatan organisasi juga tercermin dari kedekatan dengan kelompok 

Moro Islamic Liberation Front (MILF), terutama dalam masa pelatihan. Misalkan saja pada 

tahun 1997, pelatihan MILF dilakukan di bawah JI di dalam kamp pelatihan JI di bawah 

camp Hudabiya (camp Abu Bakar) yang dijalankan oleh kelompok Jamaah Islamiyah di 

Indonesia. Pelatihan ini mencakup pelatihan dari pengetahuan dasar hingga pelatihan spesial 

dalam peledakan. Beberapa kelompok JI Singapura yang tertangkap sedang berlatih 

memegang senjata revolvers dan M16 di dalam pelatihan ini. Tokoh dalam hubungan dua 

kelompok ini adalah Fathur Rohman Al-Ghozy , kunci dalam kelompok JI di Indonesia yang 

juga merupakan ahli penghancur dan pengajar dalam bidang peledakan, adalah penghubung 

utama dalam hubungan antara JI dan MILF dan juga tokoh dalam mengirim anggota JI 

Singapura dan Malaysia untuk pergi ke Mindanao. Fathur Rohman pula yang memainkan 

rencana untuk menyerang berbagai tempat-tempat yang berhubungan dengan Amerika dan 

negara barat lainnya di Singapura pada Oktober 2011. Rencana ini yang dinamakan dengan 

rencama “sammy”. 

 Selain berhubungan dengan kelompok KMM dan MILF, JI juga berhubungan dengan 

kelompok Al Qaeda dimana hubungan yang dimulai tahun 1980 pasca kunjungan Abdullah 

Sungkar ke Afghanisatan dalam usaha memasukan anggota Darul Islam Indonesia untuk 

berpartisipasi dalam perang Soviet-Afghanistan. Sejak tahun 1990an, beberapa anggota JI 

terpilih dikirim ke dalam kamp pelatihan  Al Qaeda, termasuk beberapa anggota JI Singapura 

yang direkrut untuk dikirim ke Afghanistan dan menjadi saksi dalam pelaksanaan Jihad di 

Afghanistan sekligus menlakukan pelatihan langsung dalam mengenal dan menjalankan 

senjata peledak dan senjata lain. Penemuan video rencana serangan di Yinshun Mass Rapid 

Transit (MRT) di rumah Mohamed Atef alisa Au Hafs di Afghanistan. Memperlihatkan 

hubungan yang dekat antara JI dan Al Qaeda. Pada tahun 1999, para pemimpin Al Qaeda di 

Afghanistan menonton video tersebut dan mendengar laporan langsung dari Anggota JI 

Singapura , Khalim Jaffar untuk menyerang warga negara AS di Singapura. Pemimpin Al 

Qaeda Mohamad Atef menyetujui serangan tersebut, walaupun pada akhirnya serangan itu 

gagal dilakukan. 

 Selain memiliki hubungan dalam perencanaan serangan-serangan yang akan 

dilakukan oleh kelompok JI di Singapura, Al Qaeda juga mengirim pasukannya ke Singapura 



pada bulan Oktober 2001 untuk mengatur pengintaian akhir terhadap target Amerika Serikat 

untuk penyerangan. Anggota Al Qaeda yang menjadi pengintai dalam operasi ini bernama 

“sammy” dan “Mike”yang datang danbertemu anggota JI Singapura untuk menginstruksikan 

anggota JI Singapura dalam persiapan penyerangan terhadap beberapa target, baik Amerika 

Serikat maupun negara barat lainnya, di Singapura. 

Melihat begitu dekatnya hubungan kelompok-kelompok terroris di Singapura dengan 

di luar Singapura, maka pada berbagai forum seperti PBB, Asia-Pacific Economic 

Cooperation, Persemakmuran, Asia-Europe Meeting dan Asosiasi Bangsa Bangsa Asia 

Tenggara, Singapura telah memainkan peran yang konstruktif untuk memperkuat upaya 

internasional melawan terorisme. Singapura percaya bahwa kerjasama praktis antara negara, 

khususnya antara garis depan penegakan hukum dan badan-badan keamanan, adalah cara 

yang paling efektif untuk mencapai kemajuan nyata dalam penanganan terorisme.
15

 

Melalui pandangan mengenai fenomena terrorisme saat ini, Singapura melihat bahwa 

terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah masuknya terrorisme di 

Singapura. Strategi tersebut meliputi “prevent, protect and respond” dimana Instansi 

pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk mengelola risiko terorisme dan merespon 

secara efektif  harus dilakukan pula. Keamanan adalah tanggung jawab bersama dari orang-

orang Singapura. Ini adalah kekuatan kita - untuk tinggal bersama dan bekerja sama. 

Ancaman teroris transnasional selalu berubah, sehingga respon Singapura harus tetap 

berkembang.
16

  

b. Strategi Anti Terorisme Terorisme 

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ancaman yang jelas-jelas disebut 

oleh Singapura sebagai ancaman terbesar mereka atas terorisme adalah keberadaan organisasi 

Jemaah Islamiyah sebagai bentuk terorisme baru.
17

 Penangkapan beberapa anggota Jemaah 

Islamiyah (JI) di Singapura seperti Hambali dan Mas Selamet Kastari merupakan sebuah 

prestasi besar bagi Singapura karena dianggap mampu mengacaukan organisasi JI meskipun 

ancaman masih ada.
18

 Selain itu, secara empiris, dalam 15 tahun terakhir, Singapura praktis 

                                                           
15

 Ministry of Foreign Affairs, Singapore http://app.mfa.gov.sg/2006/idx_fp.asp?web_id=10#counter  
16

 1812 days. A  diary to resolve .  Hal 12  
17

 Ibid. 
18

 National Security Coordination Centre. 2004. The Fight Against Terror: Singapore’s National 

Security Strategty.  



tidak mendapat serangan terorisme berupa bom bunuh diri seperti yang dialami negara lain  

misalnya, Indonesia. 

 Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta membuat Singapura lengah 

dan tidak menghiraukan ancaman terorisme. Selain menyebut dengan jelas bahwa ancaman 

mereka adalah JI, Singapura juga membuat langkah-langkah preventif. Langkah ini berupa 

kebijakan-kebijakan tentang bagaimana mengatasi ancaman terorisme di masa mendatang. 

Hal ini karena Singapura menganggap bahwa dalam menghadapi ancaman terorisme, tidak 

ada yang bisa memastikan kapan ancaman tersebut datang, untuk itu, sedini mungkin harus 

ada persiapan untuk mengahadapinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Dalam 

Negeri Singapura, Wong Kan Seng, bahwa tidak ada seorangppun yang bisa memastikan 

ancaman terorisme akan terjadi di Singapura, untuk itu, Singapura harus mempersiapkan diri 

untuk menghadapi ancaman terorisme yang mungkin akan terjadi.
19

 

 Sebagai tindak lanjut dari hal diatas, Singapura kemudian memiliki kebijakan terkait 

penguatan keamanan baik itu darat, laut dan udara yang memang sebelumnya sudah ketat. 

Kebijakan ini dimaksudkan agar terdapat sebuah peraturan tentang strategi keamanan yang 

dapat bertahan lama dan koheren dengan bangunan strategi yang sudah ada.
20

 Strategi 

tersebut oleh Singapura kemudian disebut sebagai Singapura’s National Security Strategy 

atau Strategi Keamanan Nasional Singapura. Secara umum, disebut bahwa strategi tersebut 

bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap keamanan nasional Singapura, melindungi 

Singapura terhadap ancaman terorisme, serta sebagai bentuk respon terhadap ancaman dan 

proteksi tersebut jika pada akhirnya masih terjadi gangguan keamanan dan juga sebagai 

bentuk pemulihan kembali atas ancaman dan serangan yang terjadi.
21

 Selain itu, secara 

kompleks, Singapura memaknai bahwa strategi tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya 

kerja sama antara Pemerintah, Teknokrat, Civil Society dan juga masyarakat umum. Dalam 

menjalankan strategi tersebut, terdapat lembaga yang mengoordinasikan kerja para 

perangkatnya berupa National Security Coordination Secretariat.
22

 

 Keberadaan National Security Coordination Secretariat (NSCS) ini untuk 

menguatkan kerja dan integrasi antar lembaga dalam upaya menangani ancaman terorisme. 

NSCS sendiri memiliki dua lembaga yang bekerja dibawahnya yaitu Homefront Security 
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Office dan Joint Counter Terrorism Centre.
23

 Sedangkan untuk pertanggungjawaban ke 

lembaga yang lebih tinggi, NSCS memiliki tanggung jawab langsung kepada Perdana 

Menteri dan Security Police Review Committee.
24

 Pertanggungjawaban keatas ini kemudian 

dikenal sebagai Coordinating Minister for National Security.
25

 NSCS tersebut kemudian 

bekerja dengan mengacu kepada rencana keamanan nasional dan koordinasi dari kebijakan 

dan isu-isu intelijen yang ada. Oleh karena itu, kemudian NSCS ini disebut juga sebagai 

Permanent Secretary yang berupa Koordinasi Keamanan Nasional dan Intelijen.
26

  

 Seperti yang sudah disebut sebelumnya bahwa NSCS terdiri dari dua lembaga lagi. 

Pertama adalah National Security Coordination Centre (NSCC). NSCC ini sendiri bertujuan 

untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah (app.nscs.gov.sg, 

2011). Tugas utama NSCC adalah menjalankan kebijakan, merencanakan strategi, 

manajemen sumber daya dan juga memprogram sistem pertanggungjawaban terhadap sebuah 

isu. Karena NSCC ini bekerja sebagai wadah untuk koordinasi, maka mereka juga 

berhubungan dengan lembaga lain untuk peningkatan keamanan dalam segala aspek seperti 

maritim, udara, transportasi publik, insfrastruktur, internet, kontrol perbatasan dan juga 

CBRE (chemical, biological, radiological and explosive).
27

 Kedua, Joint Counter Terrorism 

Contre (JCTC), lembaga ini memiliki tujuan memberikan sebuah analisa strategi guna 

menghadapi isu terorisme.
28

 Untuk memaksimalkan hal tersebut, JCTC memeriksa setiap 

bangunan strategi keamanan dengan memeriksa setiap ancaman dan dampak yang 

ditimbulkan jika ada serangan terorisme di Singapura. Selain itu, JCTC juga membangun 

sistem peringatan dini bagi ancaman terorisme.
29

 Skema dan struktur koordinasi dari National 

Security Coordination Centre tersebut bisa dilihat pada bagan dibawah ini, 
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Gambar: Model Koordinasi Kebijakan Keamanan di Singapura 

Sumber: http://app.nscs.gov.sg/public/content.aspx?sid=27 diakses pada 8 Desember 2011 

 

 Bagan diatas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa yang berada dalam Coordinating 

Minister for National Security adalah Perdana Menteri dan juga Security Policy Review 

Committee yang terdiri dari beberapa kementrian seperti Menterti Pertahanan dan Keamanan, 

Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan NSCS 

adalah yang terdiri dari Permanent Secretary dengan dua lembaga yang menjadi naungannya 

yaitu National Coordinatioan Centre dan juga Joint Counter Terrorism Centre.  

Selain membentuk struktur organisasi guna mengahadapi ancaman terorisme tersebut, 

Singapura juga menekankan adanya tiga strategi utama dalam menjalankan mekanisme 

diatas, yaitu berupa langkah pencegahan (Prevention), Perlindungan (Protection) dan respon 

(response). Langkah pencegahan sebagai strategi pertama dianggap sebagai sebuah bentuk 

utama dalam menghadapi ancaman terorisme karena melalui langkah ini, ancaman terorisme 

sedini mungkin dapat dihilangkan sebelum terjadi eskalasi yang lebih lanjut lagi.
30

 Langkah 

pencegahan ini memerlukan adanya integrasi dari diplomasi yang efektif yang berupa 

diploamsi kepada negara-negara di sekitar Singapura untuk bekerja bersama melawan 

ancaman terorisme, intelijen yang baik yang diindikasikan dengan koordinasi yang baik pula, 

dan juga kontrol atas batas negara yang efektif baik itu di darat, laut maupun negara.
31

 

 Selain langkah pencegahan, langkah kedua yaitu perlindungan. Langkah perlindungan 

ini berupa peningkatan kemampuan untuk mencegah kejadian terorisme di Singapura dengan 

melakukan perlindungan atas tempat-tempat yang mudah diserang oleh teroris (NSCC, 2004: 

47). Langkah perlindungan ini dilakukan terhadap tempat-tempat seperti terminal, stasiun, 

bandara, pelabuhan, tempat-tempat pertemuan serta terhadap infrastruktur vital yang ada di 
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Singapura. Melalui langkah proteksi ini, kerja sama antar agen keamanan seperti yang 

disebutkan sebelumnya terlihat jelas. Pada perlindungan atas infrastruktur, tentara Singapura 

Armed Forced (SAF) bekerja sama dengan Police Coast Guard untuk menjaga jaringan 

minyak bumi milik Singapura di Pulau Jurong.
32

 Dalam penjagaan atas keamanan 

transportasi darat, lembaga seperti Home Affairs Ministry, Singapore Police Force, 

Singapore Civil Defence Force (SCDF), dan Transport Authority bekerja bersama untuk 

membangun sistem perlindungan di kedua tempat tersebut.  

 Selain itu, dalam perlindungan atas keamanan udara, aktor yang melakukan kerja 

sama adalah Civil Aviation Authority of Singapore dengan Republic of Singapore Air Force 

(NSCC, 2004: 49). Keduanya bekerja bersama untuk mendeteksi bahaya penerbangan seperti 

pembajakan pada pesawat terbang. Pada perlindungan atas keamanan maritim, terdapat tiga 

aktor atau lembaga yang melakukan inter-agensi seperti Republic of Singapore Navy, Police 

Coast Guard dan juga Maritime and Port Authority.
33

 Tujuan utama perlindungan atas laut 

ini adalah melindungi keberlangsungan perdagangan antar negara terutama di Asia Tenggara 

dan Singapura karena letak pelabuhan Singapura yang strategis. Menteri Trasnportasi 

Singapura, Yeo Cheow Tong menyatakan bahwa ancaman atas maritim tersebut tidak bisa 

dihindari namun masih bisa diminimalisisasi melalui mekanisme yang ada.
34

 

 Selain langkah pencegahan dan perlindungan, Singapura juga memiliki langkah 

responsif terhadap ancaman terorisme yag bertujuan utama mengembalikan keadaan 

Singapura menjadi normal kembali seperti sebelum kejadian teror.
35

 Langkah respon ini 

terbagi menjadi dua bentuk yaitu respon atas serangan konvensioanl dan non-konvensional. 

Konvensional disini berupa pengeboman yang biasa terjadi dan dilakukan organisasi seperti 

Al Qaeda dan JI serta respon terhadap pembajakan pesawat terbang. Sedangkan non-

konvensional merupakan serangan terorisme yang menggunakan senjata biologis dan juga 

kimia seperti dengan menyebar virus dan sebagainya
36

. Langkah responsif ini sebenarnya 

belum benar-benar teruji karena dalam kenyataannya, belum ada serangan terorisme yang 

muncul di Singapura dalam kurun waktu 15 tahun terakhir atau setidaknya ketika skema 

pertahanan atas terorisme ini muncul pada tahun 2004.  
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Meskipun demikian setidaknya Singapura telah membangun sebuah sistem 

pencegahan terhadap ancaman terorisme yang bisa masuk ke negara tersebut. Oleh karena itu, 

dari ketiga bentuk langkah nyata diatas, langkah pencegahan atau preventif merupakan fokus 

Singapura dalam menghadapi ancaman terorisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ong Chin 

Heng yang merupakan delegasi Singapura pada pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) yang membahas mengenai langkah menghilangkan terorisme internasional. 
37

 

Dari bentuk dan bangunan sistem keamanan Singapura dalam upaya menghadapi 

ancaman terorisme diatas, yang juga perlu dijelaskan adalah aktor siapa saja yang terlibat. 

Secara umum, jelas terlihat bahwa baik itu aktor militer, polisi maupun intelijen, ketiga aktor 

saling berperan satu sama lain. Intelijen memberikan informasi terkait isu-isu dan juga 

penilaian terhadap situasi yang dihadapi oleh Singapura terkait terorisme. Tugas intelijen ini 

berada di bawah koordiasi JCTC yang berguna untuk memfasilitasi kebijakan dan tujuan 

kebijakan yang akan diambil oleh Singapura
38

. Sedangkan dua aktor lain yaitu polisi dan juga 

militer, lebih kepada langkah aktif dalam usaha implementasi kebijakan seperti langkah 

pencegahan dan perlindungan yang sudah disebut sebelumnya. Polisi dalam tugasnya banyak 

bekerja sama dengan militer untuk melindungi infrastruktur penting yang ada dalam 

Singapura serta juga melindungi berbagai pintu masuk dan keluar serta perbatasan dari 

Singapura. Tempat-tempat seperti pelabuhan, bandara, terminal dan juga stasiun menjadi 

tempat diproritaskan untuk dijaga dan dilindungi dari serangan terorisme. Dengan mekanisme 

seperti ini, dapat dikatakan bahwa dalam upaya anti terorisme, Singapura tidak hanya fokus 

pada satu aktor saja, namun juga memiliki langkah konprehensif karena masing-masing aktor 

keamanan memiliki fungsi dan tugas yang jelas dan saling bekerja sama. 

Kerja sama antar aktor ini sekaligus merupakan implementasi dari tujuan kebijakan 

keamanan di Singapura yang disebut sebagai sebuah kebijakan yang inter-agensi karena 

melibatkan semua elemen keamanan negara yang ada. Selain itu, Singapura menyadari 

bahwa masyarakat juga memiliki perang penting sehingga kemudian Singapura juga berusaha 

menanamkan sistem pertahanan ini kepada warga negaranya. Hal ini dilakukan karena 

Singapura sadar bahwa sebagai sebuah negara kecil, mereka tidak hanya bisa mengandalkan 
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kekuatan militer saja. Dalam hal keamanan, masyarakat harus juga dilibatkan agar terdapat 

sebuah sistem yang terbangun yang dikenal dengan sistem total defence
39

 

Dalam upaya melakukan total defence tersebut, Singapura berusaha untuk memberi 

bekal kepada warga negaranya agar sadar terhadap keamanan lingkungan mereka serta 

mampu untuk tanggap terhadap setiap ancaman keamanan yang muncul di sekitar mereka
40

. 

Salah satu bentuknya adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kepolisian Singapura 

kepada warga negara serta organisasi keamanan swasta agar memiliki kemampuan deteksi 

dini atas tindakan terorisme seperti dalam bentuk Project Guardian
41

. Selain itu, diberikan 

pula berbagai penghargaan dan kerja sama antara polisi dan perusahaan-perusahaan yang 

terkategori sebagai fokus perlindungan keamanan negara seperti industri kimia, perhotelan 

dan juga financial industri
42

. Kerja sama tersebut berupa pembagian info terkait isu-isu 

keamanan serta bagaimana menghadapi ancaman yang ditimbulkan. Bahkan pekerja seperti 

sopir taksi-pun tidak luput dari model kerja sama antara polisi dan masyarakat tersebut. 

Melihat terrorisme di Singapura dapat terlihat bahwa proses pemberantasan terrorisme 

di Singapura bersifat Law Enforcement dengan didirikannya National Security Coordination 

Secretariat (NSCS) untuk menguatkan kerja sama dan integrasi antar lembaga dalam upaya 

menangani ancaman terorisme. NSCS memiliki tanggung jawab langsung kepada Perdana 

Menteri dan Security Police Review Committee Tindakan penanganan terhadap ancaman 

terrorisme yang dilakukan oleh Singapura juga bersifat tersentralisasi di bawah NSCS dengan 

memiliki dua lembaga yang bekerja dibawahnya yaitu Homefront Security Office dan Joint 

Counter Terrorism Centre.  

 

III.  Kesimpulan 

 Dari berbagai penjelasan dan analisa yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi ancaman terorisme, Singapura 

memiliki sebuah bentuk bangunan strategi dan koordinasi yang didalamnya terdapat integrasi 

dan kerja sama antar agensi dan instansi keamanan yang ada di Singapura. Bangunan strategi 
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yang dibentuk oleh Singapura tersebut lebih kepada upaya pencegahan atas terjadinya 

serangan teroris di Singapura. Skema dan bangunan strategi keamanan Singapura tersebut 

tidak terlepas dari adanya persepsi ancaman yang terbentuk di Singapura atas adanya 

tindakan teror. Meskipun belum terkena serangan teror yang nyata, namun dengan persepsi 

ancaman yang dimiliki, Singapura berusaha meminimalisasi ancaman terorisme. 

Melalui Singapore’s National Security Strategy, Singapura berusaha melakukan 

integrasi antar aktor keamanan seperti intelijen, polisi dan militer guna menghasilkan langkah 

pencegahan dan perlindungan yang benar-benar efektif. Hal ini sekaligus sebagai sebuah 

bentuk proteksi Singapura terhadap warga negaranya agar tidak ada ketakutan yang 

ditimbulkan akibat ancaman teroris. Selain itu, dalam bangunan strategi nasional tersebut, 

Singapura juga memberikan berbagai panduan dan bimbingan terkait apa yang harus 

dilakukan untuk memulihkan kondisi keamanan di Singapura jika memang serangan teroris 

benar-benar terjadi. Sehingga dalam hal ini, strategi yang dimiliki oleh Singapura tidak hanya 

mengenai langkah pencegahan anti terorisme, melainkan juga terkait langkah pemulihan 

paska serangan terorisme.  
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