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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kata “terorisme” atau “teror” diambil dari bahasa latin yaitu “terrere”, yang 

memiliki arti sesuatu yang memberikan efek ngeri atau berbahaya, dan juga bisa 

diartikan sebagai kondisi yang gemetar atau menggetarkan.1 Terorisme merupakan 

hal yang sangat kompleks, dimana pengertian terorisme itu sendiri berbeda-beda. 

Viotti dan Kauppi mendefinisikan terorisme sebagai, “politically motivated 

violence, aims at achieving a demoralizing effect on publics and governments”.2  

Definisi itu mengatakan bahwa tujuan terorisme tidak sekedar melukai atau 

membunuh rakyat sipil, akan tetapi dibalik itu, ada motivasi politik, yang 

menginginkan demoralisasi pada publik dan pemerintah. Perserikatan Bangsa-

Bangsa melihat terorisme sebagai, 

Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, 
employed by(semi) clandestine individual, group, or state actors, for 
idiosyncratic, criminal or political reason, whereby – in contrast to 
assassination- the direct targets of attacks are not the main targets. 
The immediate human victims of violence are generally chosen 
randomly (targets or opportunity) or selectively (representative or 
symbolic targets) from a target population, and serve as message 
generators. Threat – and violence – based communication processes 
between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main 
targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning 
it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, 

                                                             
1 Indriyanto Seno Adji, Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat 

Manusia.Jakarta, O.C. Kaligis & Associates.2001, hlm. 17. 
2 Reni Windiani, “Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme”, Jurnal Ilmu Sosial, 

Vol.16, No.2, 2017, hlm. 144. 
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depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is 
primarly sought.3   

Terorisme dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa, dikarenakan 

aksi tersebut digunakan sebagai senjata psikologis yang menyerang publik untuk 

menciptakan situasi yang tidak menentu, yang berujung kepada terciptanya rasa 

ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah, dalam menjaga keamanan dan 

keberlangsungan suatu negara.4    

 Dewasa ini, kita menyadari bahwa terorisme bukan lagi suatu masalah baru 

yang harus dihadapi. Isu ini sendiri telah menyita perhatian dunia setelah terjadinya 

tragedi 9/11, yang menghancurkan gedung World Trade Center, di New York. 

Amerika yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, 

mendeklarasikan “Global War Against Terrorism”. Negara-negara diminta untuk 

memberikan dukungan untuk Amerika, dalam melakukan perang global untuk 

melawan para terorisme-terorisme tersebut.5 Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

Presiden Bush “either you are with us, or against us”,di mana Amerika sendiri 

dengan jelas tidak memberikan ruang lain kepada pemerintah di dunia selain ikut 

berpartisipasi dan mendukung implementasinya dalam memberantas para pelaku 

terorisme tersebut, atau dianggap bukan sebagai aliansi daripada Amerika dalam 

melawan teroris.6  

                                                             
3 United Nations Office on Drugs and Crime, “Definitions of Terrorism”, 2007, 

http://www.unodc.org/uondc/terrorism_definitions.html, diakses pada 26 Januari 2019. 
4 Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, “Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, 

Ham, dan Hukum”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 9. 
5 Ganewati Wuryandari, “Indonesian Foreign Policy Dealing with International Terrorism 

Issue” Jurnal Penelitian Politik, Vol.11, No. 2, 2014, hlm. 72. 
6 Ibid. 
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Tragedi pembajakan dan penabrakan pesawat ke menara kembar World 

Trade Center, memang merupakan peristiwa besar terorisme di awal abad ke 20, 

yang tak hanya memakan korban hingga 3000 orang, namun peristiwa besar ini juga 

memberikan gambaran baru terhadap terorisme, yang dimana aksi terorisme 

diidentikkan dengan suatu golongan agama, yang tak lain adalah Islam. Hal ini 

dikarenakan, pelaku daripada aksi kejahatan yang menimpa Amerika pada tragedi 

9/11 adalah kelompok Islam radikal yang bernama Al Qaeda, yang dipimpin oleh 

Osama Bin Laden.7 Tragedi ini memberikan dampak dalam mengubah pemahaman 

kita, dimana kejahatan terorisme bukan hanya dipahami sebagai kejahatan yang 

didasari oleh suatu unsur teritorial ataupun nasionalistik, melainkan aksi ini juga 

dipengaruhi oleh ideologi, yang memiliki hubungan yang cukup erat dengan agama 

yang sifatnya lintas negara.8  

 Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut memberikan dukungan 

untuk melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme. Bagaimana tidak, Indonesia 

sendiri juga merupakan negara yang memiliki ancaman besar terhadap isu terorisme 

ini. Satu tahun setelah terjadinya serangan 1 September di New York, tepatnya pada 

tanggal 12 Oktober 2002, Indonesia mendapatkan serangan teror bom mematikan 

yang menimpa Legian, Bali. Tragedi bom Bali tersebut dilakukan oleh kelompok 

terorisme yang bernama Jemaah Islamiyah (JI).9 Kelompok terorisme ini lah yang 

                                                             
7 Muhammad Subhan, "Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia 

(Studi Terorisme 2000-2015)", Journal of International Relations, Vol. 2, No. 4, 2016, hlm. 59-
67, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/13409/12966. Diakses pada 26 Januari 
2019. 

8 Matthew J. Morgan, “The Origins of the New Terrorism”, Parameters, 2004, hlm. 29. 
9 Subhan, Op.cit. 
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menjadi dalang daripada tragedi-tragedi besar terorisme di Indonesia, seperti teror 

bom Bali satu, teror bom bunuh diri di hotel JW. Marriot di tahun 2003, teror bom 

di Kedutaan Besar Australia, yang terjadi di tahun 2004, lalu ada juga teror bom 

bali dua, yang kembali menggemparkan Bali pada tahun 2005, dan tragedi bom 

bunuh diri di hotel Ritz Carlton dan JW. Marriot, pada tahun 2009.10 Maraknya aksi 

terorisme di Indonesia, menjatuhkan banyak korban jiwa dari mancanegara, yang 

mengakibatkan masalah teror di Indonesia, menjadi isu internasional. 11  

Selain dianggap sebagai negara yang memiliki angka ancaman terorisme 

yang besar, terkait peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di Indonesia, juga 

dikarenakan banyak pemimpin kelompok terorisme Jemaah Islamiyah (JI) yang 

dipercaya terhubung langsung dengan Al-Qaeda, adalah orang Indonesia. Hal ini 

dibuktikan melalui tertangkapnya Amrozi, Mukhlas dan juga Imam Samudra,para 

pelaku bom Bali. Menurut laporan intelijen Singapura dan Malaysia, bahwa 

masuknya jaringan Al Qaeda ke dalam Asia Tenggara, adalah melalui kelompok 

teroris baru ini (JI)12.    

 Albero Abadie, pernah menyatakan bahwa aksi-aksi kekerasan seperti 

terorisme, banyak terjadi pada negara yang sedang melewati masa transisi dari 

sistem pemerintahan yang totalitarianisme kepada sistem demokrasi.13 Menjadi 

                                                             
10 Ibid. 
11 ibid. 
12 Reni Windiani, ‘Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme”, Jurnal Ilmu Sosial, 

Vol.16, No.2, 2017, hlm, 136-137. 
13 ibid. 
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menarik membahas upaya Indonesia dalam memerangi isu terorisme, mengingat 

pada saat itu, Indonesia masih berada di dalam proses transisi itu. 

 Upaya-upaya counter-terrorism, menjadi prioritas utama di masa ke 

pemerintahan SBY dikarenakan keinginan Indonesia untuk menjaga keamanan 

nasional daripada serangan-serangan terorisme, dan juga untuk mengembalikan 

kepercayaan dunia internasional terkait pertanyaan yang muncul mengenai 

kemampuan Indonesia dalam encountering terrorism setelah teror bom kembali 

menghantam Bali pada tahun 2005. 14 Penulis merasa penting dalam membahas 

upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di masa pemerintahan SBY, 

karena persepsi pemerintah pada masa Megawati, yang menganggap terorisme 

bukan sebagai isu utama bagi keamanan nasional Indonesia, dimana ada isu-isu 

seperti gejolak politik domestik seperti munculnya tuntutan separatis di Papua dan 

Aceh. Persoalan separatis ini yang dianggap lebih krusial pada masa Megawati, 

yang diperkuat oleh pernyataan masalah separatisme sebagai “most pressing 

security threat, not terrorism”.15 Dalam menghadapi teror yang dilakukan oleh para 

teroris ini, Indonesia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah 

banyak melakukan upaya-upaya yang berorientasi kepada kebijakan dan juga 

kerjasama anti-terorisme, yang dapat dilihat dari lingkup domestik dan 

                                                             
14 Silvia Haryani, “ The Indonesia and Australia Counter-Terrorism Cooperation: 

Comparison Between Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono Government”, 
IJSS, Vol.21, No.4, 2008, http://journal.unair.ac.id/filerPDF/2008%204%208%20COUNTER-
%20TERRORISM%20COOPERATION%20INDO-AUSTRALIA_umm%E2%80%A6.pdf, 
diakses pada 22 Juni 2019. 

15 Pernyataan pejabat tinggi pemerintah Indonesia di Jakarta pada 20 Juni 2008 dalam 
Senia Febrica, “Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses 
of Singapore and Indonesia”, Asian Survey, Vol. 50, No. 3, 2001, hlm. 582. 
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internasional.16 Penulis merasa bahwa penelitian terkait upaya pemerintah 

Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme ini sangat 

berguna, untuk meninjau secara mendalam apakah strategi dan upaya-upaya yang 

telah dilakukan efektif, terutama untuk diterapkan pada masa-masa yang akan 

datang. Hal ini tentunya sangat berguna agar di kemudian hari Indonesia akan lebih 

siap dan sigap dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta 

dapat menekan angka korban jiwa dan kerusakan-kerusakan yang terjadi seminim-

minimnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terorganisir 

dengan lebih baik, sehingga jelas fokus penelitian yang ingin dikaji, maka di dalam 

penelitian ini, penulis melihat diperlukannya pembatasan masalah terkait judul 

penelitian yang ingin dibahas, yaitu “Upaya Pemerintah Indonesia dalam 

Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Masa Pemerintahan 

Susilo Bambang Yudhoyono”. 

 Pembatasan masalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersempit 

ruang lingkup masalah yang akan dikaji. Hal ini berguna agar penelitian ini lebih 

terarah kan dengan baik, sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari pokok 

                                                             
16 Wuryandari, Op.cit, hlm, 73. 
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permasalahan yang sesungguhnya. Dengan adanya pembatasan masalah ini, data 

yang diperoleh diharapkan akan lebih akurat dan jelas fokus penelitian yang dikaji. 

Penelitian ini akan berfokus kepada upaya pemerintah Indonesia dalam 

melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dilakukan di era 

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait maraknya aksi teror 

yang menimpa Indonesia pada saat itu. Berdasarkan topik itu, maka rumusan 

masalah yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Seperti apa upaya Indonesia di masa pemerintahan SBY dalam 

melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme ? 

2. Hasil apa saja yang dicapai Indonesia di masa pemerintahan SBY dalam 

melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penulis merasa penelitian yang ingin dikaji terkait upaya pemerintah 

Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme di era 

SBY, merupakan kajian yang penting untuk diangkat, dikarenakan penulis 

memiliki tujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh 

Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme di 

bawah kepemimpinan SBY. 

2. Untuk mengetahui hasil apa saja yang telah dicapai Indonesia dalam 

upayanya melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme. 
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3. Untuk meninjau efektifitas upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 

terorisme yang telah dilakukan oleh Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi 

dan gambaran yang komprehensif untuk pembaca, terutama untuk studi Hubungan 

Internasional yang fokus kepada isu pertahanan dan keamanan. Penulis juga 

berharap bahwa hasil daripada penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi 

pengetahuan yang berbicara mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan 

masalah terorisme di Indonesia.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 Pada bagian ini, Penulis akan memaparkan bagian-bagian yang telah dibagi 

secara sistematis kedalam lima bab. Bab tersebut meliputi pendahuluan, kerangka 

berpikir, metodologi, pembahasan dan penutup. Kelima bab tersebut akan 

membantu para pembaca untuk memahami dan memaknai penelitian yang penulis 

lakukan terkait studi Hubungan Internasional. 

 Memasuki “Bab I Pendahuluan”, bagian ini berisi tentang pendahuluan dari 

penulisan penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah terkait isu yang mendasari penulisan penelitian ini, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 
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Pada “Bab II Kerangka Berpikir”, berisi mengenai kerangka berpikir dari 

penulisan penelitian yang di dalamnya dibagi menjadi dua, yaitu tinjauan pustaka, 

dan kerangka teori. Tinjauan pustaka berisi mengenai penemuan penulis tentang 

studi, jurnal, artikel, dan laporan mengenai topik penelitian penulis, terkait Upaya 

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme. Bagian kerangka teori, berisi 

mengenai teori-teori dan konsep dalam studi Hubungan Internasional, yang 

digunakan oleh penulis dalam melakukan pembahasan pada bab empat. 

“Bab III Metodologi” membahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis akan membagi bab ini 

menjadi empat sub-bab, yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. Penulis akan menjelaskan mengenai 

metode-metode yang digunakan didalam penelitian ini, serta menjelaskan 

bagaimana penulis mendapatkan dan mengolah data yang digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

Bagian yang berisi mengenai analisis penulis, serta pembahasan penulis 

yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan 

masalah di bab satu, merupakan isi daripada “Bab IV Pembahasan”. Dalam bagian 

ini penulis akan membagi pembahasan penelitian menjadi 3 sub-bab, dimana 

bagian pertama membahas mengenai perkembangan terorisme di Indonesia, diikuti 

oleh bagian kedua yang membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam 

melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme masa ke pemerintahan SBY, 

yang ketiga adalah pembahasan penulis mengenai hasil yang sudah dicapai 
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pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme 

di masa pemerintahan SBY 

 “Bab V Penutup” merupakan bagian terakhir daripada penelitian yang 

dilakukan penulis. Didalamnya membahas mengenai kesimpulan terkait penelitian 

yang diteliti dan saran yang penulis berikan untuk meningkatkan kualitas penulisan 

penelitian. 

  


