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Abstract

This paper describes about the phenomenon of  lone wolf terrorism in USA which is
becoming a new threat of security, not only national security but also human security. The
purpose of this research is to identify the problems of lone wolf terrorism in USA and also to
explain the prevention steps that is used by USA to solve this problems. Lone wolf terrorism
is an old terrorism attack strategy which is appearing again with one person, his motive, and
supported by advanced technology and globalization. The lone wolf terrorism already
becomes a heavy threat for USA. The attack of terrorist with this strategy have some
difficulties to identify the threat and the attack which appear suddenly. USA as a country that
is focus on solving international terrorism crime already take a reformation intelligence
constitution policy by doing amendments about some constitutions. The existence of USA
PATRIOT Act is also becoming a reason to reformate the constitution which is related with
the prevention of lone wolf terrorism threat. USA patriot act is the acronym of “Uniting and
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorist. It is a domestic defense fact to protect national security during Bush’s leadership,
exactly on October,26th 2001. The amendments of USA Patriot Act on 2005 related with
Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004, successfully described section
206 (roving wiretaps) dan section 215 (business record) to be permanent on 2011 as one of
the steps to prevent USA towards lone wolf terrorism actor which can classified into foreign
power and agent of foreign power and given to USA official citizen or non USA citizen.

Key word: Lone wolf terrorism, USA PATRIOT Act, FISA (Foreign Intelligence
Surveillance Act), The prevention of lone wolf terrorism threat, Lone wolf
terrorism actor.

Pendahuluan

Tulisan ini akan memaparkan permasalahan kejahatan transnasional (transnational
crime) lone wolf teroris yang terjadi di Amerika Serikat serta menjelaskan langkah-langkah
Amerika Serikat untuk mengatasi masalah tersebut. Amerika Serikat sebagai negara yang
disebut sebagai negara super power (adi kuasa) dan besar memiliki tantangan dalam
menghadapi masalah-masalah kejahatan transnasional (transnational crime). Amerika Serikat
telah banyak menangani masalah kejahatan transnasional yang besar, seperti: perdagangan
manusia (human traficking), money laundry, perdagangan obat-obatan (drugs), penyeludupan
(smugglings), dan terorisme. Amerika Serikat sebagai negara besar dan adi daya saat ini
menghadapi tiga jenis atau tiga bentuk kejahatan lintas negara.
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Kejahatan transnasional (transnational crime) memiliki tingkatan yang berbeda dalam
penyelesaiannya, faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut ialah, pertama, adanya
privatisasi keamanan dan pencarian sumber pemberi keamanan dalam menangani suatu
ancaman dalam suatu negara. Kedua ialah adanya kekhawatiran global dan ancaman baru
yang muncul diantara negara-negara dalam sistem internasional, dan yang ketiga ialah
munculnya globalisasi sebagai suatu proses yang membuat hubungan (contact) dalam sistem
transnasional.3 Bentuk kejahatan transnasional (transnational crime) juga dapat
diklasifikasikan berdasarkan tingkat penyelesaiannya yakni kejahatan transnasional yang
bersifat khusus, besar, dan luar biasa (extra-ordinary), bentuk kejahatan terorisme adalah
bagian dari kejahatan lintas negara dalam klasifikasi extra-ordinary transnational crime.
Terorisme sangat difokuskan oleh Amerika Serikat untuk diselesaikan demi menjaga
keamanan nasional (national security) dan stabilitas negaranya.

Terorisme mengalami beberapa perubahan tujuan dan metode seiring dengan
perkembangan globalisasi. Terorisme yang identik dengan sekumpulan kelompok dengan
beberapa tujuan yang mengancam masyarakat, lingkungan, bahkan politik suatu negara
sekarang tidak lagi cukup sampai dalam arti pendefinisian tersebut.4 Beberapa varian dari
terorisme muncul seiring dengan proses globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi.

Terorisme dilihat dalam sudut pandang para akademisi merupakan suatu tindakan
mengancam oleh seorang individu dalam suatu kelompok. Terorisme umumnya dilihat
sebagai tindakan kolektif. Para akademisi menjelaskan penekanan terorisme terletak pada
pemimpin yang berpengaruh, rekrutmen, latihan, penyimpangan moral, solidaritas di dalam
kelompok (in-group), instruksi dan kepatuhan yang terdapat dalam beberapa faktor.5

Perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi, membuat tantangan terhadap
kejahatan terorisme sangat meningkat. Kemudahan dalam berkomunikasi, belajar, bahkan
bertukar informasi antara sesama kelompok teroris di dalam sistem internasional merupakan
hal yang sangat mudah dilakukan pada saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi seperti
internet, jaringan-jaringan kelompok teroris internasional dapat mempublikasikan bagaimana
strategi yang akan diterapkan dalam suatu penyerangan bahkan sampai menjelaskan
bagaimana secara detail membuat bahan peledak ataupun sebuah bom. Salah satu contoh dari
fenemona tersebut dapat dilihat dari artikel yang diterbitkan secara online di media internet
yang berjudul “How to Build a Bomb in the Kitchen of Your Mom” yang menceritakan
seseorang militansi teroris yang ingin mengatur plot serangannya di sebuah food hall di
Amerika Serikat, artikel ini diterbitkan oleh Washington Post.6

Kemudahan teknologi ini membuat para kelompok terorisme yang telah bergabung
dengan kelompok terorisme jaringan internasional memanfaatkan kesempatan ini untuk
meningkatkan proses radikalisasi dan ektrimis dalam suatu negara. Kesempatan ini juga
dimanfaatkan oleh jaringan teroris internasional untuk melakukan proses perekrutan, proses
perekrutan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media internet, walaupun tidak
menggunakan hubungan formal, namun media internet dapat membangun rasa identitas
kolektif seperti komunitas bayangan, media internet juga menyediakan beberapa program
atau aplikasi pendukung yang memudahkan jaringan teroris internasional dalam
mempublikasikan beberapa manifesto gerakannya seperti: tulisan dan video yang dilakukan

3 Elke Krahmann, New Threats and New Actors in International Security., (New York: Palgrave Macmillan,
2005),  hal. 12.
4 Instituut Voor Veligheids-en Crisis Management, Lone-Wolf Terroism, (Final Draft 2007, Case Study For
Work Package 3), hal. 4
5 Ibid.
6 Houriya Ahmed. The frightening Rise of Lone Wolf Terrorism. August 6, 2011. Tersedia di:
http://www.tnr.com/article/world/93281/breivik-hasan-terrorism-extremism.htm (situs diakses tanggal 8
Oktober 2012).
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oleh jaringan teroris internasional Al-Qaeda dengan media yang dimilikinya di dunia maya
yakni As-Sahab, telah berhasil memprovokasi sebagian umat muslim dengan video dan
tulisannya yang berjudul The Global Islamic Resistance Call, menjadi sarana dalam
perekrutan.7 Secara langsung memang hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses
perekrutan, namun disisi lain akibat provokasi yang dilakukan oleh jaringan teroris
internasional melalui media internet, pelaku yang terprovokasi dalam melakukan
kejahatannya, tidak terikat dengan jaringan teroris internasional tersebut, melainkan pelaku
tersebut bergerak secara individu dengan berbagai motif kejahatan yang akan dilakukannya,
hal ini lah yang disebut dengan kejahatan lone wolf terorisme.

Penggunaan media internet dalam proses perekrutan teroris yang dilakukan jaringan
teroris internasional memang banyak ditemui di dunia maya, namun tidak semua proses
perekrutan tersebut berhasil, melainkan membentuk varian terorisme yang baru. Di negara
maju proses perekrutan melalui media internet memang banyak ditemui, namun
perkembangannya tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat negara
maju lebih berpikir secara rasional dan realistis, namun tidak menutup kemungkinan proses
perekrutan melalui media internet ini, akan muncul di tengah masyarakat negara maju. Hal
ini disebabkan oleh masyarakat negara maju yang hidup secara berkelompok atau
membentuk komunitas sehingga kesenjangan sosial sangat beresiko terjadi, dan lone wolf
teroris dapat muncul diakibatkan oleh hal tersebut. Berbeda dengan negara berkembang, pola
pikir masyarakat negara berkembang sangat mudah dipengaruhi, sehingga menjadi sasaran
dalam tujuan perekrutan jaringan teroris internasional ataupun membentuk radikalisasi dalam
individu sehingga membentuk faktor pembentuk dari lone wolf teroris.

Pengertian lone wolf teroris itu sendiri didefinisikan oleh para akademisi melalui
fenomena yang telah terjadi, sebagai seorang teroris yang bergerak secara sendiri (individual
terrorism) terlepas dari bagian suatu organisasi atau negara, perbedaan yang mendasar antara
teroris dan lone wolf teroris terletak pada tujuan politik, ideologi, dan agama.8

Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang terbanyak mengalami serangan dari
kejahatan lone wolf teroris. Di Amerika Sendiri kejahatan lone wolf itu sendiri
dilatarnelakangi oleh ideologi sayap kiri, nasionalis, dan aktivis anti aborsi. Lone wolf di
Amerika Serikat mulai muncul pada tahun 1970 yang dipelopori oleh kelompok militan di
Amerika dan meningkat pada tahun 1990. Amerika memiliki tantangan tersendiri dalam
menangani kejahatan teroris lone wolf, hal itu dikarenakan, selain menangani kejahatan lone
wolf teroris dari internasional, Amerika juga menangani masalah lone wolf teroris dari
domestik. Lone wolf teroris yang bersifat domestik mulai muncul pada tahun 1970 dan
meningkat di tahun 1990. Pada tahun 1997 lone wolf teroris yang berasal dari internasional
mulai muncul di Amerika Serikat. Dalam menangani masalah lone wolf teroris internasional
berbanding sama dengan kasus lone wolf domestik di Amerika. Di Amerikat sendiri banyak
aksi teror lone wolf yang telah tertangkap oleh pihak yang berwenang, diantaranya adalah
Mahmood Maawad imigran gelap yang datang ke Amerika yang melakukan serangan pada
tahun 2005, Eid Elwirelwil keturunan Amerika yang lahir di Venezuela yang mengaku
sebagai simpatisan Saddam Hussein melancarkan serangan pada tahun 2003, Steve Kim pada
tahun 2002 mengaku melancarkan serangan atas ketidak adilan kebijakan luar negeri
Amerika terhadap Korea Utara, dan lain-lain.9

7 George Michael. What’s to Stop a ‘Lone Wolf’ Terrorist? September 5, 2012, 12:12 pm. Tersedia dalam:
What/Stop/Lone/Wolf/Terrorist/The/TheChronicle/of/Higher/Education_files/jquery-ui-1.css"(situs diakses
tanggal 4 November 2012).
8Instituut Voor Veligheids-en Crisis Management, Op. cit., Hal. 5
9 Charles Eby. 2012. The Nation That Cried Lone Wolf: A Data-Driven Analysis of Individual Terrorist In The
United States Since 9/11. Hal. 75-76.



4

Beberapa legislasi dan peraturan mulai dikeluarkan untuk mengantisipasi masalah ini.
Salah satu legislasi yang perlu dibenahi ialah mengenai legislasi dan hukuman bagi seorang
terorisme yang dulu dikenal sebagai bagian dari suatu kelompok atau organisasi dan sekarang
berubah orientasi menjadi seorang individu yang bergerak sendiri (lone wolf terrorist).

Dalam mencegah lone wolf teroris itu sendiri Amerika Serikat telah membuat
beberapa aturan atau legislasi hukum dan beberapa amandemen. Salah satu legislasi hukum
untuk lone wolf teroris yang telah diamandemen ialah USA PATRIOT Act yang memperkuat
legislasi Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), berisikan tentang pengawasan
terhadap free agent yang bisa terdiri atas masyarakat sipil, wisatawan asing, atau bahkan
diplomat luar negeri sekalipun yang berisiko memunculkan aksi yang mencurigakan dan
mengancam bagi keamanan nasional (national security) Amerika Serikat secara umum dan
keamanan individu (human security) secara khusus di teritorial Amerika Serikat.

Pembahasan

Tinjauan Umum Lone Wolf Terrorism Di Amerika Serikat Dan USA PATRIOT
Act Dalam Suatu Korelasi
Perkembangan teroris saat ini memiliki banyak bentuk, namun yang menjadi salah

satu fokus penting untuk diselesaikan ialah peningkatan radikalisasi individual yang
menyebabkan terbentuknya lone wolf teroris. Lone wolf teroris itu sendiri menjadi sebuah
dilemma dalam masalah keamanan lingkungan. Tipe terorisme seperti ini muncul akibat
adanya aktivitas gerakan sayap kanan dan gerakan radikalisasi agama. Perkembangan ini juga
dipengaruhi oleh keefektifan keamanan lingkungan yang semakin terganggu akibat proses
globalisasi membuat konsep leaderless resistence dibuat sebagai ancaman dan taktik dalam
menjalan aksi teror lone wolf, ancaman ini didukung oleh fasilitas teknologi seperti internet
dan perlengkapan informasi moderen lainnya, berbagai macam serangan teroris varian baru
dapat dilihat dalam kasus teroris the unabomber, pengeboman kota Oklahoma dan
pengeboman gerai makanan di Oslo.10

Terorisme dalam perkembangannya berhubungan langsung dengan konstruksi sosial
dipengaruhi oleh sejarah dan keadaan sosial tertentu.11 Hal itu lah yang terjadi dalam definisi
teroris bagi beberapa negara yang menghadapi ancaman tersebut. Teroris yang dahulunya
mempunyai definisi sebagai keberadaan ancaman dan kekerasan yang mengandung unsur
politik yang dilakukan oleh kelompok yang diketahui keberadaannya serta kelompok yang
tersembunyi yang bertujuan untuk memengaruhi dan menakuti masyarakat, berubah seiring
dengan proses konstruksi sosial yang mengandung motivasi, tujuan, serta psikologi dalam
memahami teroris saat ini. Lone wolf teroris merupakan varian teroris yang hadir dalam
proses ini.

Sejarah Lone Wolf Terorisme
Fenomena lone wolf teroris bukanlah suatu fenomena yang baru. Persamaan aktivitas

teroris seperti ini dapat ditemui mulai pada abad ke 19. Abad ke 19 merupakan abad dimana
aktivitas anarkis yang dilakukan oleh seorang individu dapat menjadi bagian aksi
revolusioner yang menentang kesenjangan sosial.12 Pada abad ini keberadaan ancaman lone

10 Rodger A. Bates. 2012. Dancing With Wolves: Today’s Lone Wolf Terrorist. The Journal of Publif
Profesional Clayton State University, vol 4(1). Hal. 1
11 Ibid.,
12Instituut Voor Veligheids-en Crisis Management, Op. cit., Hal. 12. Lihat juga dalam Mikhael Bakunin 1814-
1876



5

wolf teroris dominan terjadi dibelahan benua Eropa dengan  motif pembunuhan dan
penyerangan institusi yang dimiliki oleh kaum borjuis.

Pada pertengahan abad ke 20 lone wolf teroris mulai bergerak dengan motif
penegakan hak keadilan bagi kaum kulit putih dan gerakan ekstrimis anti pemerintah. Pada
abad ini ancaman lone wolf terorisme telah masuk ke Amerika Serikat dengan motif ektrimis
anti pemerintah yang didukung dengan lahirnya konsep leaderless resistence (gerakan
perlawanan tanpa pemimpin), membuat seorang individu bergerak secara individualis
menentang pemerintah dengan mengancam dan menyerang individu maupun organisasi yang
ada di dalam struktur pemerintah tersebut. Kaplan mendefinisikan gerakan perlawanan tanpa
pemimpin ini lah yang menjadi cikal bakal munculnya lone wolf terorisme. Perkembangan
konsep leaderless resistance yang menjadi cikal bakal lone wolf terorisme telah muncul sejak
awal tahun 1970. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa joseph Tommasi yang
merupakan pendiri Nationalist Social Liberation Front (NSLF) pada tahun 1974, yang
mempromosikan dirinya sendiri sebagai seseorang yang bergerak sendiri untuk melawan
pemerintah.13

Konsep leaderless resistance itu sendiri mulai dijadikan sebagai sebuah strategi oleh
gerakan penegakan hal warga kulit putih (white supremacist) yang dipelopori oleh Louis
Beam. Louis Beam itu sendiri merupakan pendiri dari kelompok Ku Klux Klan dan anggota
kelompok bangsa Arya. Beam sengaja mempublikasikan konsep leaderless resistence sebagai
strategi untuk melawan ketidak adilan proses penegakan hukum di Amerika. Pengenalan
terhadap konsep ini kemudian diteruskan kepada kolonel Ulius Louis Amoss pada tahun 1960
untuk melawan paham komunis yang hendak masuk ke Amerika dengan kutipan nya “Like
the fog which forms when conditions are right and disappears when they are not, so must the
resistance to tyranny be”.14

Pada akhir tahun 1990 istilah lone wolf mulai masuk dalam kategorisasi tindak
terorisme yang dibawa oleh aksi penegak hak-hak kulit putih yakni Tom Metzger dan Alex
Curtis. Kedua aktor ini mengklaim dirinya sebagai seorang yang bergerak sendiri dalam
menjalan tindak teror terhadap ketidakadilan.15

Perbedaan Kelompok Terorisme Dengan Lone Wolf Terorisme
Perbedaan antara terorisme dan lone wolf terorisme dapat dilihat dari penjambaran yang
dikemukakan oleh Instituut Voor Veligheids-en Crisis Management, Lone-Wolf Terroism,
(Final Draft 2007, Case Study For Work Package 3).16

1. Perbedaan antara terorisme dan lone wolf terorisme terletak pada definisi kedua
konsep tersebut. Lone wolf terorisme dalam definisi lain disebut juga sebagai
freelance terrorism. Definisi ini merujuk pada ancaman yang dilakukan oleh lone wolf
teroris merupakan ancaman yang digerakkan sendiri oleh pelaku kejahatan lone wolf
teroris yang bukan merupakan bagian kelompok dari terorisme dan kelompok ektrimis
di bawah organisasi yang resmi, istilah freelance terrosim menurut Kushner dan
Hewiit itu sendiri muncul dari keberadaan ancaman lone wolf yang dilakukan secara
individual diluar keterikatan manapun.

2. mengikuti definisi tentang teroris, serangan teroris yang dilakukan oleh beberapa
aktor atau sel-sel teroris yang sangat kecil tidak memenuhi sebagai syarat dalam
definisi lone wolf terorisme. Ancaman seperti ini tidak termasuk sebagai serangan
lone wolf teroris yang umumnya dikenal dan dianggap berasal dari individu yang
bersifat tunggal, seperti contoh serangan pemboman pada tahun 1995 di Oklahoma,

13 Ibid.
14 Ibid.,
15 Ibid.,
16 Ibid., hal. 6-7
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meski serangan itu dilakukan oleh seorang individu, Timothy McVeigh, Terry
Nichols sebagai komplotannya memainkan peran penting dalam persiapan untuk
serangan. Sebuah kelompok demikian terlihat di sini sebagai terdiri dari dua orang
atau lebih. Dalam mengadopsi definisi ini, ada beberapa perbedaan definsi teroris dari
definisi yang dikemukakan Hoffman. Hoffman berpendapat bahwa untuk memenuhi
syarat sebagai terorisme, kekerasan harus dilakukan oleh beberapa entitas organisasi
dengan setidaknya beberapa struktur konspirasi dan rantai komando yang dapat
diidentifikasi di luar individu yang bertindak sendiri. Dalam studi ini, eksplorasi aksi
terorisme yang dilakukan oleh individu-individu yang tidak terafiliasi, yaitu individu
yang mengoperasikan organisasi teror luar organisasi, jaringan atau sel. Diakui bahwa
sebagian besar yang ditangkap ialah anggota teroris dari jaringan atau kelompok
terorisme, namun  beberapa dari mereka  dapat diidentifikasikan sebagai lone wolf
terorisme.

3. Lone wolf terorisme bukan merupakan ancaman terorisme yang terlepas dari suatu
ideologi manapun, namun lone wolf terorisme dapat diidentifikasi melalui ideologi
yang diterapkannya secara individu, seperti halnya dengan rasa simpati dan
bergabung dengan gerakan ektrimis, tetapi mereka tidak masuk dan membentuk
gerakan ektrimis melainkan individu yang bersifat simpatisan.

4. Ancaman lone wolf terorisme sering menimbulkan kejahatan yang tidak jelas, seperti
contoh kejahatan yang bersifat personal dengan melakukan pembunuhan terhadap
individu. Selain itu lone wolf terorisme juga tidak memiliki motivasi dalam tujuan
politik, ideologi, dan agama seperi yang dilakukan oleh kelompok terorisme pada
umumnya, namun tindak kekerasan aktor lone wolf terorisme mirip dengan kelompok
terorisme lainnya, akan tetapi tujuan dan motivasi sangat berbeda.
Perbedaan antara kelompok terorisme dengan lone wolf teroris juga dapat dilihat dari

motivasi teroris yang umum diketahui oleh banyak orang. Secara umum ada tiga motivasi
teroris dalam melakukan penyerangan yakni politik, ekonomi, dan sosial, contoh kejahatan
lone wolf terorisme yang berada dalam aspek motivasi sosial adalah, penyerangan terhadap
sineas Theo Van Gogh pada tahun 2004 oleh Mohammed Bouyeri seorang imigran dari
Maroko, serangan ini berawal film dokumenter yang dibuat oleh Van Gogh yang
menyudutkan kehidupan muslim imigran yang minoritas di Belanda, Bouyeri menganggap
serangan ini bukannya hanya ditujukan untuk Van Gogh melainkan juga untuk pemerintah
Belanda agar lebih memerhatikan lagi nasib imigran muslim di Belanda.17 Lone wolf
terorisme itu sendiri muncul akibat adanya kesenjangan sosial yang menyudutkan salah satu
aspek minoritas atau menetang kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kehidupan
sosial dalam bermasyarakat, khususnya yang dialami oleh aktor lone wolf terorisme yang
akan memberikan ancaman.

Perbedaan antara lone wolf terorisme dan kelompok teroris lainnya dapat juga
dibedakan melalui pendekatan dalam memahami kekerasan teror itu sendiri. Dalam
memahami kekerasan teror dari teroris, ada dua pendkatan yang sering digunakan, pertama,
pendekatan teori rasional (rational choice theory) dan teori dasar (grounded theory). Rational
choice theory melihat aspek teror berasal dari tingkah laku yang dibawa dalam kepentingan
teroris dan lebih pada motivasi politik, sedangkan grounded theory lebih menekankan pada
penekanan pengumpulan data dan metodologi dalam menelaah kenapa seseorang melakukan
tindakan teror, oleh karena itu grounded theory sangat cocok dalam menelaah masalah lone
wolf terorisme.18

17 Lance Lindauer. Rational Choice Theory, Grounded Theory, and Their Applicability to Terrorisme. The
Heinz Journal. Vol 9 (2). Hal. 3
18 Ibid., hal 5-6.
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Aksi dari ancaman lone wolf terorisme meningkat terjadi setelah peristiwa 11 September
2001 di Amerika Serikat, namun dibalik aksi-aksi lone wolf terorisme yang terjadi pasca 11
September 2001, ada beberapa aksi lone wolf terorisme yang menjadi inspirasi bagi individu
yang lain untuk ikut sebagai aktor teroris tunggal tersebut. Lone wolf terorisme memang
teroris tunggal yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan media internet, biasanya melalui
media inilah mereka terpropaganda dan termotivasi untuk ikut melaksanakn aksi kekerasan
tersebut.

Manifesto Aktor Lone Wolf Terorisme Sebagai Awal Terbentuknya Ancaman
Salah satu aksi lone wolf teror yang menjadi inspirasi dalam timbulnya aksi kekerasan

ini ialah manifestasi politik dari Theodore J. Kaczynski yang dipublikasikannya melalui
media internet dan sampai saat ini masih bisa ditemui dengan tulisan yang berjudul “The
Road to Revolution”, yang menceritakan aksinya pada tahun 1978-1995, untuk menolak
kebijakan modernitas pemerintahan Amerika Serikat.19

Manifesto politik dari aksi lone wolf terorisme yang lain ialah a letter from Bouyeri,
merupakan sebuah surat yang dibuat oleh Mohammed Bouyeri dalam aksinya membunuh
sutradara Van Gogh di Belanda pada tahun 2004. Serangan ini dilakukan oleh Bouyeri untuk
menentang kebijakan pemerintah Belanda terhadap imigran muslim yang minoritas di
Belanda.

Lone wolf teroris merupakan varian baru dan teroris yang memiliki sudut pandang
tersendiri untuk memahaminya. Biasanya sudut pandang yang digunakan lebih pada sudut
pandang psikologi. Tujuan dari lone wolf teroris juga berbeda dengan tujuan terorisme yang
berjalan secara berkelompok. Lone wolf teroris lebih menekankan pada ideologi yang dianut
oleh aktor terorisme tersebut.

Fenomena lone wolf sendiri banyak ditemui di Amerika Serikat. Umumnya fenomena
lone wolf itu sendiri dilatarbelakangi oleh rasa kurang puas terhadap kebijakan pemerintah,
rasisme, islam fundementalis, nationalis/separatis, militansi, dan gerakan sayap kiri.
Manifesto aktor lone wolf teroris juga didukung dengan faktor-faktor yang membentuk lone
wolf terorisme yakni self radicalized dan leaderless resistence.

Bentuk Keberadaan Lone Wolf Teror Sebagai Fenomena Hubungan
Internasional Dalam Konteks Terorisme Internasional
Menelaah masalah terorisme merupakan menelaah fenomena yang sangat kompleks

dan telah didekati dari berbagai perspektif. Meskipun bukan bentuk baru dari terorisme,
munculnya ancaman lone wolf teroris semakin telah menunjukkan ancaman yang signifikan
bagi Amerika. Pada bulan Februari tahun 2010 dinas keamanan tanah air (homeland
seccurity) telah melaporkan kepada Kongres, baik dari Direktur FBI dan Direktur CIA
menyatakan bahwa lone wolf terorisme muncul sebagai perhatian utama, kemudian Direktur
CIA Leon Panetta mencatat, "ancaman lone wolf memiliki memperhatikan sebagai ancaman
utama bagi negara ini", dan beberapa belakangan bulan terakhir, Presiden Obama kembali
menekankan keprihatinan tentang ini ketika ia menyatakan:

The risk that we’re especially concerned over right now is the lone wolf terrorist,
somebody with a single weapon being able to carry out wide-scale massacres of the
sort we saw in Norway recently. You know, when you got one person whois deranged

19 Theodore J. Kaczynski. The Road to Revolution. After words by Patrick Barriot and David Skrbina. 2009.
Edition-Xenia... diakses melalui www.edition-xenia.com.
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or driven by a hateful ideology, they can do a lot of damage, and it’s a lot harder to
trace those lone wolves 20

Lone wolf terorisme melibatkan tindak kekerasan rasa radikal yang berasal dari
individu (self-radicalized) yang dirancang untuk mempromosikan penyebab atau keyakinan.
Sejarah telah menunjukkan contohh-contoh individu yang terlibat dalam ancaman sebagai
lone wolf terorisme. Individu-individu tersebut melakukan ancaman nya baik secara otonom
maupun terinspirasi oleh orang lain. Lone wolf teroris tidak seperti kelompok atau jaringan
lainnya yang disponsori oleh kelompok teroris, lone wolf teroris telah menjadi suatu yang
sangat sulit untuk identifikasi dan dilawan, meskipun bersifat tunggal lone wolf teroris tidak
memiliki sumber daya dan dukungan yang tersedia seperti yang diterima oleh bentuk
kejahatan terorisme yang lain, mereka tidak merasa memiliki penderitaan dan beban dari
kewajiban yang dialami oleh banyak kelompok-kelompok teroris yang lainnya. Meskipun
mereka biasanya tidak mampu operasi skala besar, mereka telah muncul sebagai ancaman
yang signifikan dan semakin mematikan.

Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang terbanyak mengalami serangan dari
kejahatan lone wolf teroris. Di Amerika Sendiri kejahatan lone wolf itu sendiri
dilatarbelakangi oleh ideologi sayap kiri, nasionalis, dan aktivis anti aborsi.

Masalah lone wolf terorisme di Amerika Serikat telah menjadi prioritas setelah
ditemukannya banyak kasus yang berkaitan dengan ancaman ini, bahkan Amerika telah
membuat kebijakan keamanan khusus dalam mengantisipasi masalah terorisme yang bersifat
spesifik ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari sekretaris departemen keamanan dalam
negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security) Janet Napolitano (2011), yang
mengatakan bahwa terorisme yang bersifat individu telah menjadi masalah yang meningkat
dan patut untuk ditindak lanjuti.21 Pengadilan federal, negara bagian dan penegak hukum
lokal diajak untuk mencegah ancaman lone wolf beberapa tahun belakangan ini di Amerika.

Dalam upaya pencegahan ancaman dari lone wolf terorisme, warga Amerika telah
banyak meperlajari dan meneliti dinamika perkembangan dan faktor-faktor pembentuk lone
wolf terorisme di negara tersebut. Sejumlah literatur dan data adalah dasar dalam
pengambilan kebijakan yang kuat untuk mencegah masalah ini. Hal ini akan diperlukan untuk
mendukung penelitian tentang lone wolf terorisme sebelum memberlakukan kebijakan yang
efektif untuk mengurangi terjadinya serangan dan mengurangi konsekuensi dari ancaman.
Sintesis literatur yang ada dikombinasikan dengan analisis baru akan meningkatkan
pengetahuan kolektif dalam hal memahami lone wolf terorisme.

Perkembangan Amandemen USA PATRIOT Act
USA PATRIOT Act merupakan akronim dari “Uniting and Strengthening America by

Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”, yang
merupakan pakta pertahanan dalam negeri untuk melindungi keamanan nasional pada masa
pemerintahan Bush, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2001. Isi dari USA PATRIOT Act itu
sendiri ialah tentang investigasi tindak kriminal, FISA, pencucian uang (money laundring),
allien terrorist and victims, dan tindak kriminal lainnya yang dapat merusak keamanan
nasional. Amandemen USA Patriot Act pada tahun 2005 terkait dengan Intelligence Reform
and Terrorism Prevention Act of 2004, berhasil mempermanenkan section 206 (roving
wiretaps) dan section 215 (business record) menjadi: (1) a foreign intelligence investigation
not concerning a U.S. person, or (2) international terrorism or clandestine intelligence
activities. Berubah dari section yang belum diamandemen dan menghasilkan bahwa foreign

20 Lance Lindauer. Op. cit., hal. 2. Lihat juga di dalam CNN, 2011.
21 Ibid., hal. 7
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power disini tidak hanya mencakup bagi warga Amerika Serikat yang resmi, melainkan juga
untuk setiap individu yang ada di dalam Amerika termasuk imigran, wisatawan, dan diplomat
asing yang disebut sebagai free agent.22 Amandemen juga berlanjut pada tahun 2011, yang
mengamandemen Tiga amandemen foreign intellegence surveillance act (FISA) yang
mendekati masa akhirnya, akan di amandemen pada tanggal 26 Mei 2011. Amandemen ini
akan berlaku hingga tanggal 1 Juni 2015. Tiga amandemen ini dibentuk atau dibuat untuk
memperluas lingkup federal dalam upaya pengumpulan intelijen setalah serangan teroris
9/11.23

Dua perubahan yang diberlakukan sebagai bagian dari USA Patrot Act ialah pasal 206
dan pasal 215. Pasal 206 mengizikan pemerintah melakukan penyadapan yang bersifat
multipoint dengan menambahkan fleksibilitas untuk tingkat spesifisitas dengan
mencantumkan nama lokasi target dan fasilitas elektornik yang digunakan oleh subjek
dengan pengawasan dibawah identifikasi FISA. Pasal 215 diperbesar lingkup pengawasannya
dengan memasukkan aspek setiap hal yang nyata yang dilakukan oleh target dan menurunkan
standar yang diperlukan dalam hal pengawasan untuk menjamin perlindungan dan hak privasi
target.24

Pada amandemen tahun 2011 juga dijelasan mengenai perubahan ketiga yang
ditetapkan pada tahun 2004 mengenai Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act
(IRTPA). Bagian 6001 (a) dari IRTPA mengubah aturan mengenai jenis individu yang
mungkin menjadi sasaran resmi pencarian FISA. Istilah ini juga dikenal dengan ketentuan
lone wolf, hal ini memungkinkan pengawasan terhadap warga non-Amerika Serikat yang
terlibat dalam aksi terorisme innternasional tanpa memerlukan bukti yang mengaitkan pada
kekuatan asing (foreign power) atau organisasi teroris yang dapat diidentifikasi.25

Motivasi Amerika Serikat sendiri dalam mengamandemen USA PATRIOT Act ini
ialah untuk mengantisipasi ancaman lone wolf terorisme yang meningkat pasca serangan 11
September 2001, sebagai tindakan terorisme varian baru yang hanya melibatkan seorang
individu. Amandemen ini juga dilakukan untuk mengawasi semua individu yang masuk ke
Amerika baik dalam bentuk wisatawan, imigran, dan diplomat asing. Tindakan ini juga
diambil karena sebagian besar aktor lone wolf terorisme berasal dari imigran gelap yang
masuk ke Amerika. Amandemen ini juga banyak mendapat perdebatan dari warga Amerika,
karena dinilai melanggar hak kebebasan individu, karena merasa dikungkung dan diintai,
namun amandemen ini harus dilakukan untuk menjaga keamanan nasional (national security)
terkait dengan kebijakan Amerika dalam memerangai terorisme (global war on terrorism).
Proses amandemen yang dilakukan banyak mengandung persebatan baik dilegislatif maupun
di khalayak masyarakat Amerika. USA PATRIOT Act dinilai melanggar hak warga Amerika
yang dilindungi oleh konstitusi untuk berpendapat, berkumpul, dan lain-lain. Akibat
amandemen ini masyarakat merasa seluruh aktivitasnya diawasi oleh aparat keamanan
Amerika, namun eksekutif dan legislatif tetap memberlakukan undang-undang ini dengan
dalih keamanan nasional (national security) dan perlindungan warga negara dari aktivitas
pengintaian yang tidak bertanggung jawab telah diperbaiki melalui beberapa amandemen
yang telah diadakan.

22 United States House of Representatives, Judiciary Committee. (Lamar Smith Summary). USA. Hal. 1
23 Edward C. Liu (Legislative Attorney). Amendments to The Foreign Intelligence Surveilance Act (FISA)
Extended Until June 1, 2015. (Congressional Research Service,  2011), hal. 1 diakses melalui
http//www.crs.gove// tanggal 7 November 2012.
24 Ibid.,
25 Ibid.,
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Identifikasi Lone Wolf Terorisme
Keadaan kemampuan penegak hukum untuk menganalisis suatu serangan

kemungkinan berakar dari penilaian komunikasi yang tidak pantas (inappropriate
communications). US Marshals Service (1998) dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa
metode pengiriman komunikasi tidak pantas (inappropriate communications) adalah variabel
terkuat untuk menentukan hasil dari ancaman.26 Kemungkinan Komunikasi yang tidak pantas
(inappropriate communications) dalam konteks ini adalah salah satu yang melibatkan
ancaman kekerasan. US Marshals Service (1998) menemukan bahwa ancaman disampaikan
melalui telepon atau surat persentase tidak akan terwujudnya serangan ialah 96%.27 Ancaman
disampaikan secara lisan, secara pribadi menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari
penyerangan, dengan demikian metode pengiriman adalah pengukuran niat penyerang.

Pendekatan de Becker, dipelopori oleh Gavin de Becker, mendasarkan penilaian
kemungkinan ancaman yang muncul pada hasil sebelum ancaman dasarnya dipengaruhi oleh
masa lalu yang digunakan untuk menginformasikan saat ini.28 Berdasarkan yang diungkapkan
oleh US Marshals Service, pendekatan de Becker ini didasarkan pada komunikasi yang tidak
pantas. Semua komunikasi patut disaring dan disaring berdasarkan sebelum ancaman terjadi.
De Becker dan asosiasinya telah mengembangkan perangkat lunak komputer yang dikenal
sebagai MOSAIC yang digunakan untuk menyaring setiap komunikasi tidak pantas yang
menghasilkan pengukuran resiko.29 Perangkat lunak ini menimbulkan serangkaian pertanyaan
kepada pengguna dan kemudian menghasilkan nilai untuk mengukur 1 hingga 10 ancaman
dengan analisis belum jelas.

Secret Service melalui studi kasus luar biasa telah mengambil pendekatan yang
berbeda. Sebuah pendekatan konseptual yang digunakan memiliki perbedaan dalam menilai
komunikasi tidak pantas (inappropriate communications). Individu ditempatkan dalam salah
satu dari dua kategori.30 Beberapa metode yang dikembangkan di Amerika Serikat, metode
Secret Service adalah metode yang sangat efektif untuk mengetahui target. Fenomena lone
wolf menyajikan masalah penting untuk metode ini. Sebuah target lone wolf itu, secara
teoritis, tidak diketahui dalam kebanyakan kasus. Faktanya, penghalang pertama untuk
mencegah serangan lone wolf adalah mengidentifikasi aktor tunggal lone wolf, yang
merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi target lone wolf itu. Dengan demikian,
metode Secret Service memiliki hambatan pada tahap awal.

Model analisis Secret Service yang berharga dalam konteks ini ialah menilai tingkat
ancaman yang hadir di sekelompok yang mungkin berisikan aktor tunggal (lone wolf). Hal
yang terpenting dalam analisis ini ialah identifikasi dari lone wolf. Dalam konteks operasi
Secret Service, target yang diketahui, digunakan untuk menilai kemungkinan penyerangan.
Pada dasarnya, seorang penyerang harus  berada di beberapa titik mengamati target mereka,
yang dilindungi oleh Secret Service.

Implementasi FISA
Pra peristiwa 9/11 tidak ada hukum yang jelas dan memungkinkan pemerintah untuk

mengumpulkan data dari intelijen untuk kasus terorisme individu (lone wolf). Peningkatan
jumlah percobaan serangan teroris di Amerika sedang dilakukan oleh kelompok radikalis
yang mengadopsi agenda yang sama untuk mengancam Amerika, tidak hanya kelompok
radikalis kelompok aktivis kemanusiaan dan lingkungan sengaja menggunakan metode ini

26 Jeremy Lee Pennington, Analytical Method For Identification of Lone Wolf Terrorist., (American Public
University System Charles Town, 2011), hal. 57.
27 Ibid.,
28 Ibid.,
29 Ibid., hal. 58.
30 Ibid.,



11

untuk hanya sekedar menakuti pemerintah agar membuat suatu regulasi yang jelas untuk
suatu aspek yang dipermasalahkan.

Keberadaan FISA yang telah terbentuk pada tahun 1978 dan USA PATRIOT Act
pada tahun 2001 memiliki potensi untuk dijadikan sebagai undang-undang yang memuat
beberapa pasal sebagai landasan upaya pencegahan terorisme di Amerika Serikat, khususnya
lone wolf terorisme. Perkembangan kedua produk hukum ini memiliki potensi untuk
mencegah serangan terorisme moderen dimasa depan.31

USA PATRIOT Act yang terbentuk pada tahun 2001 telah banyak mengalami
perubahan atau amandemen terkait dengan implementasi FISA dalam hal mencegah ancaman
lone wolf terorisme. Tahun 2005 FISA mengalami perubahan terkait dengan amandemen
USA PATRIOT Act yang berkenaan dengan penentuan status foreign power dan agent of
foreign power terhadap warga resmi Amerika dan non-Amerika, selain itu amandemen tahun
2005 menghasilkan perbaikan dan membuat permanen semua pasal yang dimuat di dalamnya,
perbaikan dan perubahan ini tidak mencakup pasal 206 (roving wiretaps) dan pasal 215
(business record) yang akan disahkan pada tahun 2011 dengan ketentuan yang terkandung
dalam Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 yang spesifik membahas
kejahatan lone wolf terorisme. Perubahan berikutnya yakni Persetujuan FISC (Foreign
Intelligence Surveillance Court) sebelum diadakannya pengintaian atau pengawasan.

Amandemen atau perubahan kembali dilakukan pada tahun 2011 dengan beberapa
perubahan seperti terkait dengan tuntutan Amandemen Keempat mengenai unreasonable
searches and seizures (setiap individu berhak untuk tidak diperiksa atau diawasi tanpa alasan
yang jelas), mempermanenkan section 206 (roving wiretaps) dan section 215 (business
record), serta Memaparkan perbedaan antara perintah Pengadilan FISA dan Perintah dalam
Investigasi Pidana (Warrants in Criminal Investigations). Amandemen ini diharapkan mampu
memperbaiki ancaman yang diberikan oleh Zacarias Moussaoui yang terlepas
pengawasannya karena tidak memiliki akses untuk pengintain yang jelas yang mengakibatkan
Moussaoui melancarkan teror 9/11. Di Amerikat Serikat pasca dibentuknya USA PATRIOT
Act dan amandemenya untuk FISA, telah banyak aksi teror lone wolf yang telah tertangkap
oleh pihak yang berwenang, diantaranya adalah Mahmood Maawad imigran gelap yang
datang ke Amerika yang melakukan serangan pada tahun 2005, Nidal Malik Hasan mantan
perwira Amerika Serikat dengan bom di food hall, Theodore Kaczynski dengan ancaman
shoes bom, Eid Elwirelwil keturunan Amerika yang lahir di Venezuela yang mengaku
sebagai simpatisan Saddam Hussein melancarkan serangan pada tahun 2003, Steve Kim pada
tahun 2002 mengaku melancarkan serangan atas ketidak adilan kebijakan luar negeri
Amerika terhadap Korea Utara, Walter Bond pada tahun 2010 ditangkap oleh FBI karena
telah meledakkan Sheepskin factory di Denver, Colorado. Walter dicurigai memiliki motivasi
untuk menghancurkan pabrik dan manusia di dalamnya untuk keselamatan binatang dan
lingkungan. Pimentel dan Aldawsari ditangkap pada tahun 2011 setelah FBI mencurigai
tindakannya dan melakukan pengawasan atau pengintaian sebelum penangkapan dilakukan.
Pimentel ditangkap dikediamannya sat membuat bom di dapur rumahnya, Pimentel
merupakan seorang imigran yang masuk islam berasal Dominika yang telah pindah ke
Amerika sejak umur delapan tahun, sedangkan Aldawsari ditangkap di toko bahan kimia
sewaktu hendak membeli bahan bom, kedua aktor lone wolf ini diyakini oleh FBI sebagai
simpatisan Al-Qaeda yang terprovokasi melalui majalah dan situs online yang dikelola oleh
jaringan terorisme internasional tersebut, dan lain-lain.32

31 Patriot Act Sunsets Should Prompt Re-Consideration of Anti-Terror Powers; Adjustments Needed To Protect
Civil Liberties. September 16, 2009,  diakses melalui https://www.cdt.org/files pada tanggal  3 Maret 2013
32 Charles Eby, loc. cit.
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Simpulan
Ancaman asimetris pada abad ke 21 telah membawa era baru praktek peradilan

pidana, keamanan, perang, dan perhatian luas. Fenomena 9/11 berdiri sebagai momen dalam
banyak aspek. Keberadaan beberapa pandangan, persepsi, dan prioritas berubah secara cepat.
Dalam tingkat tertentu fenomena lama masih mendapat perhatian dan menjadi realisasi dari
ancaman yang sebenarnya. Ancaman ini baru disadari telah menjadi suatu tindak kejahatan
yang dikenal sebagai terorisme. Terorisme telah menjadi dikenal dalam berbagai bentuk.
Terorisme telah diamati sebagai sekelompok yang terdiri dari individu, bahkan hanya bersifat
individu yang dikenal dengan istilah lone wolf teroris. Ancaman lone wolf terorisme bukanlah
suatu ancaman baru dalam kejahatan terorisme. Ancaman ini telah ada sejak abad ke 19 di
saat terjadinya pertentangan dan perbedaan hierarki sosial di Eropa. Pada masa itu lone wolf
atau sering disebut sebagai terorisme individu, sering dijadikan sebagai instrumen untuk
menentang ketidakadilan bagi penguasa dalam struktur sosial.

Dalam perkembangannya, lone wolf terorisme juga banyak dipengaruhi oleh konsep
leaderless resistance (perlawanan tanpa pemimpin). Konsep ini menyatakan bahwa tidak
diperlukan pemimpin untuk melakukan penyerangan demi sebuah keadilan. Pada abad ke 21
perkembangan lone wolf terorime banyak dipengaruhi oleh proses globalisasi dan kemajuan
teknologi. Hal ini dapat dilihat dari banyak rekaman video dan catatan tentang strategi
penyerangan yang dilakukan oleh seorang individu di media internet, internet juga
menyediakan cara untuk membuat bom dari perlengkapan sederhana yang dapat ditemui
dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah organisasi internasional juga berpacu untuk
mempromosikan situs yang dimilikinya dan menjadikannya sebagai alat penyebar paham
dalam bentuk propaganda.

Amerika Serikat dalam upaya pencegahan terhadap ancaman lone wolf terorisme telah
melakukan perombakan infrastruktur intelijen termasuk undang-undang yang mengatur hal
tersebut. Militer Amerika Serikat telah mempersiapkan realitas dalam memerangi musuh
yang bersifat asimetris. Penegakan hukum untuk pertama kalinya telah diwujudkan dengan
mewujudkan pendekatan proaktif dengan mengandalkan operasi penegakan hukum. Amerika
Serikat merupakan salah satu negara yang gencar dalam memerangi terorisme, disisi lain,
Amerika Serikat telah gagal mengkampanyekan upaya untuk memerangi terorisme. Hal ini
dapat dilihat dari perkembangan strategi terorisme dalam mengancam keamanan nasional
Amerika, dan lone wolf terorisme merupakan salah satunya. Ancaman terorisme merupakan
ancaman yang paling dahsyat yang akan dialami oleh Amerika Serikat, oleh karena itu
pendekatan pencegahan dalam hukum akan menjadi hal yang baru untuk mencegah ancaman
terorisme, terutama lone wolf terorisme, pencegahan ini juga didukung dengan bentuk
pencegahan dengan menggunakan militer yang biasa dilakukan oleh Amerika.

Upaya pencegahan Amerika Serikat terhadap ancaman lone wolf terorisme dapat
dilihat dari memerankan Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA) pada
tahun 2004 untuk diimplementasikan melalui FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act)
untuk mengizinkan pengawasan dan pencarian fisik terhadap bukan warga Amerika Serikat
(non-USA persons) yang berhubungan dengan kegiatan terorisme atau kegiatan yang
berkenaan dalam mempersiapkan hal tersebut, tanpa ada hubungan untuk diidentifikasi
sebagai foreign power atau sebagai organisasi terorisme internasional. Non-USA persons
meliputi wisatawan asing, seorang dengan kunjungan bisnis, seorang dalam program
pertukaran, pelaut asing, anggota diplomat dan konsuler, dan warga ilegal. Perkembangan
organisasi terorisme saat bersifat kurang terpusat dan memiliki struktur hierarki yang tidak
jelas, sehingga individulah yang tampak sebagai seorang yang memberi ancaman dan
memerlukan perhatian khusus.

Tindakan pencegahan ini didukung dengan keberadaan USA PATRIOT Act yang
merupakan suatu legislasi atau undang-undang yang dibuat setelah serangan teroris 11
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September 2001. Konsep undang-undang ini ditawarkan oleh Departemen Kehakiman
(Department of Justice) dan dimodifikasi oleh kongres. Tujuan dari undang-undang ini ialah
untuk memungkinkan aparat penegak hukum untuk melacak dan menghukum aktor lone wolf
yang terlibat atas serangan terorisme di Amerika Serikat. Undang-undang ini pertama kali
diperkenalkan dihadapa dewan senat pada tanggal 4 Oktober 2001, disahkan oleh House of
Represntative (Hos) pada tanggal 24 Oktober 2001, disetujui senat pada tanggal 25 Oktober
2001 dan disahkan oleh Presiden Bush pada tanggal 26 Oktober 2001. Melalui amandemen
USA PATRIOT Act ini lah aparat keamanan di Amerika Serikat dengan menggunakan FISA
(Foreign Inteliigence Surveillance Act). Dalam perkembangannanya pengesahan dan
amandemen USA PATRIOT Act mendapat kecaman dari warga Amerika Serikat, hal ini
sangat bertentangan dengan kebebasan individu di Amerika Serikat, namun atas dasar
keamanan nasional undang-undang ini tetap disahkan dengan beberapa amandemen untuk
perbaikan.

USA PATRIOT Act yang terbentuk pada tahun 2001 telah banyak mengalami
perubahan atau amandemen terkait dengan implementasi FISA dalam hal mencegah ancaman
lone wolf terorisme. Pada tahun 2005 FISA mengalami perubahan terkait dengan amandemen
USA PATRIOT Act yang berkenaan dengan penentuan status foreign power dan agent of
foreign power terhadap warga resmi Amerika dan non-Amerika, selain itu amandemen tahun
2005 menghasilkan perbaikan dan membuat permanen semua pasal yang dimuat di dalamnya,
perbaikan dan perubahan ini tidak mencakup pasal 206 (roving wiretaps) dan pasal 215
(business record) yang akan disahkan pada tahun 2011 dengan ketentuan yang terkandung
dalam Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 yang spesifik membahas
kejahatan lone wolf terorisme. Perubahan berikutnya yakni Persetujuan FISC (Foreign
Intelligence Surveillance Court) sebelum diadakannya pengintaian atau pengawasan.
Amandemen atau perubahan kembali dilakukan pada tahun 2011 dengan beberapa perubahan
seperti terkait dengan tuntutan Amandemen Keempat mengenai unreasonable searches and
seizures (setiap individu berhak untuk tidak diperiksa atau diawasi tanpa alasan yang jelas),
mempermanenkan section 206 (roving wiretaps) dan section 215 (business record), serta
Memaparkan perbedaan antara perintah Pengadilan FISA dan Perintah dalam Investigasi
Pidana (Warrants in Criminal Investigations). Amerika Serikat sebagai sebuah negara telah
melakukan sebuah tindakan preventif untuk melindungi keamanan nasional, meskipun
beberapa kebijakan mendapat kecaman dari warga, namun keamanan nasional menjadi
sebuah prioritas walaupun dalam implementasinya tindakan tersebut melunturkan nilai-nilai
hak azasi manusia (HAM) baik bagi warga negara Amerika Serikat maupun warga
internasional.
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