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                                                  ABSTRAK   
 
Penelitian ini menelaah respon negara terhadap strategi netwar kelompok separatis. Kasus 
yang diangkat adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis OPM. 
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa belum ada respon dari pemerintah 
Indonesia terhadap penggunaan strategi netwar oleh OPM. Meminjam terminologi John 
Arquilla dan David Ronfeldt, pemerintah Indonesia melakukan pola pengabaian terhadap 
strategi netwar OPM. Permasalahannya kemudian, negara lain seperti Rusia dan Sri Lanka 
melakukan pola kontra-netwar dengan menyerang situs kelompok separatis di negara 
masing-masing atau menciptakan situs pemerintah demi meng-counter tindakan kelompok 
separatis. Permasalahan dalam penelitian dengan format deskriptif-kualitatif ini adalah 
menelaah motif dan alasan di balik pemilihan strategi pengabaian, dengan konteks “mengapa 
pemerintah Indonesia justru memiliki strategi pengabaian, padahal negara-negara lain yang 
mengalami masalah yang sama memilih pola kontra-netwar.  Permasalahan tersebut 
kemudian diteliti dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mengambil 
pandangan dasar rasionalitas dari realisme, teori netwar dari Arquilla dan Ronfeldt, kultur 
strategis dari Alastair Johnston, aspirasi historis dari Anne Clunan, serta sekuritisasi-
desekuritisasi dari Barry Buzan dan Ole Waever. Penggunaan beberapa pandangan ini 
diperlukan untuk menunjukkan bahwa, apabila dianalisis pada realitas permasalahan 
keamanan, mana sebenarnya yang paling mungkin lebih relevan untuk menjawab pertanyaan. 
Tiga proposisi yang dimunculkan dari teori, yaitu tentang ketiadaan ancaman dan rasionalitas 
elit, aspirasi historis dan kultur strategis, serta seberapa jauh proses sekuritisasi-desekuritisasi 
yang terjadi tidak untuk dibuktikan melainkan dijadikan landasan pengumpulan data yang 
kemudian disimpulkan secara induktif.  Melalui analisis dengan melakukan wawancara dan 
analisis terhadap wawancara dengan elemen-elemen pengambil kebijakan, seperti Kemlu, 
Kemhan, Kemkominfo, Kantor Staf Khusus Presiden, dan kalangan intelijen serta akademisi, 
peneliti menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa asumsi pendekatan rasionalitas elit dan 
minimnya ancaman ternyata tidak sesuai dengan kondisi realitas bahwa pengambil kebijakan 
justru menganggap ancaman tetap ada. Nampak bahwa sebenarnya posisi pemerintah dan 
OPM berimbang terkait netwar, sehingga apabila pemerintah rasional, bisa saja melakukan 
kontra-netwar. Kedua, walaupun ancaman tetap ada, ternyata pengambil kebijakan terpecah 
antara kelompok yang menjadi securitizing actors dan desecuritizing actors, dalam artian ada 
yang menginginkan respon keamanan dan ada yang tidak. Ketiga, proses sekuritisasi dan 
desekuritisasi ini ternyata memang mendorong pengambil kebijakan untuk saling 
bertentangan dan menghambat proses pemilihan respon, sehingga akhirnya yang muncul 
adalah pengabaian. Pola ini bukan dengan sengaja dipilih, melainkan karena ketiadaan 
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kesepakatan antar aktor pengambil kebijakan. Keempat, aspek kultur strategis dan aspirasi 
historis justru ternyata kurang dijadikan landasan oleh pengambil kebijakan.  Implikasi dari 
penelitian ini adalah kurang relevannya beberapa teori tertentu dalam pertentangan antara 
pemerintah dengan kelompok separatis. Konteks aspirasi historis dan kultur strategis ternyata 
kurang relevan dalam kasus ini. Rasionalitas elit dan perhitungan untung-rugi juga kurang 
relevan. Yang menjadi relevan justru teori sekuritisasi-desekuritisasi, walaupun masih 
menyisakan permasalahan bahwa belum selesainya proses ini menyebabkan kebijakan 
menjadi terhambat.   
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