
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Terorisme adalah serangkaian serangan yang terjadi secara terkoordinasi 

dengan tujuan memberikan rasa takut kepada kelompok dalam masyarakat. Dan 

juga dalam arti luas, adalah penggunaan kekerasan yang disengaja, umumnya pada 

warga sipil, untuk mendapatkan tujuan politik. Terorisme berbeda dari perang 

karena pelaku terorisme tidak akan tunduk pada aturan perang yang akan 

mengakibatkan korban acak dan kadang-kadang korban terbesar berasal dari 

masyarakat sipil. Terorisme di dunia bukanlah masalah yang baru saja muncul, 

tercatat dalam sejarah, penggunaan kata terorisme menjadi terkenal pada abad ke-

18 ketika revolusi Perancis terjadi. Ketika Jacobin mengendalikan pemerintahan 

revolusioner dengan menggunakan kekerasan seperti pembunuhan massal bagi 

warga untuk menunjukkan rasa takut.1 

Namun pada tahun 2001 yang lebih tepatnya lagi pada tanggal 11 september 

2001, terjadi sebuah peristiwa di World Trade Center di New York, Amerika 

Serikat, yang memakan korban lebih dari 3000 korban jiwa. Melalui serangan 

udara, namun serangan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan pesawat 

tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil dari perusahaan Amerika 

Serikat sendiri se hingga tidak tertangkap dalam radar bahwa ada hal yang 

                                                             
1 Francois Furstenberg, “Bush’s Dangerous Liaisons,” 28 Oktober 2007.   

https://www.nytimes.com/2007/10/28/opinion/28furstenberg.html. (diakses 15 September 2019)  
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mencurigakan dan ada 3 pesawat komersil yang digunakan untuk melancarkan aksi 

tersebut, dua diantaranya digunakan untuk menyerang gedung World Trade Center 

di New York dan  lainnya digunakan untuk menyerang PENTAGON di Washington 

D.C..2 

Insiden teror yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001 atau yang 

lebih dikenal sebagai tragedi 9/11 berdampak besar pada pandangan dan kebijakan 

Amerika Serikat dalam melihat ancaman terorisme. Amerika Serikat sangat peduli 

dengan masalah dan topik memerangi terorisme sejak Amerika Serikat 

mengeluarkan kebijakan pada 16 September 2001 yang disebut War on Terror yang 

pada awalnya disebut War on Terrorism tetapi diganti setelah beberapa hari 

kemudian.3 War on Terror menargetkan kelompok-kelompok bersenjata 

fundamentalis Islam Sunni yang berlokasi di seluruh dunia, kelompok-kelompok 

yang paling menonjol adalah Al-Qaeda, Islamic State (IS), Taliban, dan berbagai 

kelompok hasil pecahan kelompok tersebut. 

Bukan hanya masalah terorisme yang menjadi perhatian Amerika Serikat 

tetapi juga munculnya propaganda radikal dan hal-hal yang berkaitan dengan 

terorisme. Hal tersebut termasuk cara menghadapi radikalisasi dan terorisme dari 

jalur apa pun, Amerika Serikat sendiri telah mengeluarkan beberapa kebijakan 

untuk melawan terorisme setelah IS mendapat perhatian global, Center for Strategic 

                                                             
2  CNN Library, “September 11 Terror Attacks Fast Facts,” 27 Juli 2013.  

https://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/index.html. (diakses 20 

Februari) 
3 Eric Schmitt, “U.S. Officials Retool Slogan for Terror War,” 26 Juli 2005. 

https://www.nytimes.com/2005/07/26/politics/us-officials-retool-slogan-for-terror-war.html. 

(diakses 20 Februari 2019) 
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Counterterrorism Communications (CSCC), atau Pusat Komunikasi 

Penanggulangan Terorisme Strategis, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 

mulai agresif menantang IS dan simpatisan dan pengikutnya di media sosial.4 

Media sosial memungkinkan para teroris untuk mengkomunikasikan pesan-

pesan radikal ke lingkaran yang jauh lebih luas daripada yang mereka dapat dengan 

media tradisional. Sebelumnya, radikalisasi membutuhkan kontak pribadi dengan 

seseorang yang bisa menyediakan materi, memberikan pemahaman ideologis, dan 

terhubung ke jaringan jihadis yang lebih luas. Beberapa dekade yang lalu, ketika 

gerakan jihadis global masih dalam masa pertumbuhan, para pengikut ulama radikal 

mengedarkan khotbah-khotbah mereka dengan kaset audio, mereproduksi satu per 

satu dan berpindah dari satu pengikut ke yang lain. Begitu mereka putus asa untuk 

menjangkau audiensi yang lebih luas dari markas mereka di Sudan dan 

Afghanistan, Osama bin Laden mengirim faksimile berisi kritik dan fatwa ke semua 

media di London.5 

Saat ini, platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan 

YouTube menawarkan kemampuan untuk mengirimkan pesan secara instan ke 

pengguna di seluruh dunia, seringkali dalam bentuk gambar atau video yang dapat 

menarik perhatian. Terlebih lagi, tidak seperti situs web yang harus dibuat terlebih 

dahulu dan membutuhkan sumber daya yang besar. Brian Fishman berpendapat 

bahwa media sosial lebih mudah digunakan, karena layanan ini gratis, ramah 

pengguna, dan sebagian besar dapat digunakan dengan nama samaran. Sementara 

                                                             
4 Rashad Hussain, “A Strategy for Countering Terrorist Propaganda in the Digital Age,” 12 

Juni 2015. https://2009-2017.state.gov/r/cscc/releases/243877.htm. (diakses 20 Februari 2019) 
5 9/11 Commission Report, “9/11 Commission Report” (2004). Hal: 46.  
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teroris telah menggunakan forum yang dilindungi dengan kata sandi sejak awal era 

internet, kumpulan calon potensial, pendukung atau simpatisan dapat dihubungi di 

media sosial jauh lebih besar daripada kumpulan pengunjung potensial ke forum 

yang dilindungi oleh kata sandi.6 

Dalam pendapat lain dan juga sebagai pejabat senior di Departemen 

Keamanan Dalam Negeri, Robin Taylor, mencatat dalam kesaksian baru-baru ini, 

"Jangkauan dan popularitas media sosial telah memungkinkan Homegrown Violent 

Extremists (HVE) atau ekstremis brutal yang tumbuh di negara untuk terhubung 

dengan lebih mudah dengan organisasi teroris, seperti IS. "Melalui internet, teroris 

di luar negeri sekarang memiliki akses ke komunitas lokal kami untuk menargetkan 

dan merekrut warga kami dan menyebarkan pesan radikalisasi ke kekerasan lebih 

cepat daripada yang kami bayangkan beberapa tahun lalu."7 Sederhananya, media 

sosial memungkinkan teroris untuk merekrut dan menyebar melintasi batas, dengan 

cara yang tidak mungkin dengan menggunakan teknologi dari abad ke-20. 

Amerika Serikat, khususnya CSCC telah membuat strategi yang berfokus 

untuk melawan faham radikal yang tersebar di ranah internet, CSCC membagi 

strategi tersebut menjadi 3 bagian. Pertama mereka mengembangkan jangkauan 

mereka dengan memberikan sebuah paham kontra radikalisasi berupa cerita mantan 

pasukan IS, kondisi kehidupan pejuan IS yang buruk, kegagalan IS dalam medan 

tempur, dan fakta-fakta lain dengan bahasa yang lebih luas seperti Urdu, Hausa, 

                                                             
6 Brian Fishman, “Crossroads : Counter-Terrorism and The Internet,” Texas National Review, 

no. 2 (2019) Hal: 2 
7 Taylor Robin, “Adapting to Defend the Homeland Against the Evolving,” FBI, 2017  

https://www.fbi.gov/news/testimony/adapting-to-defend-the-homeland-against-the-evolving-

international-terrorist-threat. (diakses 20 September 2019) 
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Somali, dan juga bahasa Inggris yang bertujuan membalas pesan-pesan radikal yang 

muncul di media sosial. 

Strategi kedua dari CSCC yaitu bekerjasama dengan pemerintah asing dan 

juga NGO untuk melawan pesan dari IS karena dianggap kasus dari setiap negara 

itu unik dan pihak dari luar akan bisa langsung mengatasi counter messaging secara 

langsung. Strategi CSCC yang ketiga merupakan pemeberian koordinasi berupa 

penerbitan panduan harian dan tematis tentang kontra pesan ISIS, dan juga 

mengembangkan strategi dari berbagai platform dengan tujuan meraih eksposur 

kepada masyarakat yang lebih banyak.8   

Amerika Serikat telah berupaya semaksimal mungkin dalam menghadapi 

ancaman radikalisasi yang bermunculan pada ranah internet melalui strategi 

counter messaging secara massif dan telah bekerjasama dengan pihak diluar dari 

negara dan juga negara lain yang ingin membantu dalam memberantas paham-

paham radikalisme dalam Internet. Terlepas dari upaya yang telah Amerika Serikat 

lakukan, masih sedikit bukti bahwa kontra narasi efektif membantu mengurangi 

kekerasan ekstremis, van der Valk dan Wagenaar menunjukkan propaganda teroris 

yang terjadi secara online bukanlah pemicu utama dalam kekerasan ekstremis, 

masih ada faktor dan pemicu lain seperti kontak langsung secara offline yang belum 

bisa dipahami secara lanjut.9  

                                                             
8 Rashad Hussain, “A Strategy for Countering Terrorist Propaganda in the Digital Age,” 12 

Juni 2015. https://2009-2017.state.gov/r/cscc/releases/243877.htm. (diakses 20 Februari 2019) 
9 Daniel Koehler, “The Radical Daring: Individual Radicalization Processes and the Role of 

the Internet,” Djournal for Deradicalization, no. 1 (2014). Hal: 15 
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Sebuah penelitian dari saferworld menunjukkan tentang dampak dari 

kontra-teror yang terjadi di seluruh dunia menunjukkan bahwa pihak berwenang 

tidak mampu dalam mengutarakan pesan yang ingin disampaikan dengan baik, dan 

yang paling buruk ketika mereka tidak ingin menyelesaikan masalah, dan 

pemerintahan yang buru adalah faktor penting yang berkontribusi terhadap 

kekerasan. Hal tersebut menjelaskan mengapa beberapa orang beralih ke organisasi 

keagamaan, perusahaan kriminal dan geng, atau kelompok bersenjata karena alasan 

politik yang dianggap lebih sah dan lebih mampu memberikan perlindungan, 

keadilan, layanan, rezeki, dan rasa identitas, kepemilikan, dan tujuan.10  

Dengan memusatkan perhatian pada orang lain pada apa yang harus 

dilakukan atau tidak dipercayai, atau apa yang harus diketahui atau tidak percaya, 

hal tersebut akan membuat meraka untuk mempertahankan posisi dimana mereka 

merasa benar, demikian juga, melarang konten dan membatasi kebebasan 

berekspresi dapat membuat kemarahan di antara mereka yang merasa ditargetkan. 

Penulis menganggap isu tersebut menggambarkan bagaimana teknologi 

baru telah secara dramatis memperluas jangkauan global kelompok teroris. Media 

sosial memungkinkan kelompok-kelompok teroris untuk mendistribusikan 

propaganda termasuk video yang diproduksi secara professional dan kemudahan 

untuk mengunggah foto melalui Instagram dan untuk merekrut pengikut potensial 

secara instan, tanpa biaya, di manapun di dunia.  

                                                             
10 Kloé Tricot O’Farrell, “A War of Words: Why Counter-Messaging to Prevent ‘Violent 

Extremism’ Is Counter-Productive,” 9 Juli 2019. https://www.saferworld.org.uk/resources/news-

and-analysis/post/827-a-war-of-words-why-counter-messaging-to-prevent-aviolent-extremismma-

is-counter-productive. (diakses 20 Februari 2019) 
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Aplikasi olah pesan terenkripsi menyediakan komunikasi global tanpa biaya 

yang dijamin oleh kemanan akun dunia maya yang hampir tidak dapat dipecahkan 

tingkat komunikasi aman yang sebelumnya hanya tersedia untuk negara-negara 

paling maju. Dalam pertempuran melawan terorisme jihadis, dunia digital adalah 

wilayah baru yang tidak diperintah. Untuk memenangi peperangan dalam dunia 

maya, pemerintah Amerika Serikat diharapkan memiliki kemampuan yang 

selangkah kedepan dibandingkan dengan kemampuan dari para jihadis untuk 

menciptakan dunia digital dengan aman. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penulis melihat dengan perkembangan teknologi yang pesat di abad ke 21 

ini, teknlogi dapat menjadi sebuah alat yang memiliki dua mata pisau, dimana di 

satu sisi akan memudahkan masyarakat dan pihak berwenang untuk mengamankan 

dunia maya, dan di satu sisi kemudahan penyebaran informasi tersebut dapat 

disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Radikalisasi yang terjadi secara daring telah berjalan lebih dari satu dekade 

jika dilihat dari sejarah awal terciptanya sebuah internet. Dalam internet informasi 

dapat tersebar dengan mudah dan minim biaya yang memungkinkan para jihadis 

melancarkan aksinya untuk menyebarluaskan faham yang mereka hendaki. 

Amerika Serikat merespon dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan tim 

khusus untuk mengatasi permasalahan radikalisasi secara daring, namun beberapa 

pendapat mengatakan bahwa hal tersebut masih belum dapat berdampak secara 

luas, tindakan counter messaging masih dianggap tindakan yang tidak terlalu efektif 
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untuk mengurangi pesan-pesan radikal yang telah dikeluarkan sebelumnya, dengan 

anggapan, seseorang yang telah terpapar dengan paham yang radikal maka akan 

sulit untuk menghilangkan paham tersebut dari sang korban. Namun apakah upaya 

yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghilangkan paham radikal 

yang tersebar di dunia maya hanya sekedar counter messaging saja. Oleh karena itu 

penulis akan memberikan dan menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh 

Amerika Serikat dalam sebuah analisis. Penulis akan melaksanakan penelitian ini 

dengan metode studi pustaka, mengingat penelitian ini akan berfokus pada 

penelitian menggunakan studi pustaka yang mendalam. 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis berikan sebelumnya terkait 

dengan masalah yang ada dan menjadi latar belakang dari topik penelitian ini. 

Penulis akan memberikan fokus apa yang menjadi penelitian ini. Dalam bagian ini 

penulis akan memberikan satu rumusan masalah yang berutujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan topik penelitian ini.  

 Bagaimana Amerika Serikat melawan Jihad digital di tahun 2003 

sampai 2019? 

 Dimulai dengan strategi pertama yang dikeluarkan oleh Amerika 

Serikat yaitu NSCT (2003-2018) kemudian dilanjutkan dengan 

CSCC dan juga Department of Homeland Security Strategic 

Framework for Countering Terrorism and targeted Violence. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

penulis ajukan sebelumnya, penelitian ini dibuat tidak hanya semerta merta 

tanpa sebuah tujuan, penelitian memiliki tujuan yaitu: 

1.  Untuk mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan oleh Amerika 

Serikat untuk melawan dan mengurangi jihad digital radikalisasi dan 

perekrutan teroris yang terjadi di dunia maya, dan juga hasil dari 

implementasi kebijakan tersebut terhadap keamanan dalam negeri 

Amerika Serikat 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Dari penelitian ini penulis juga akan memberikan manfaat sama halnya 

dengan tujuan dari penulisan penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari 

penelitian ini akan memberikan manfaat yang berguna untuk siapa saja yang akan 

membaca tulisan ini, kemudian pembaca akan mengetahui secara lengkap dan 

terperinci tentang apa yang akan menjadi fokus dari penelitian ini. Berhubungan 

dengan hal berikut, pembaca akan memperoleh manfaat dengan mengetahui secara 

lengkap kebijakan Amerika Serikat dalam mengatasi jihad digital atau radikalisasi 

dan perekrutan teroris secara daring di media sosial, dan kemudian juga dari 

mengetahui kebijakan Amerika serikat pembaca juga akan mengetahui apa tujuan 

dari pembuatan kebijakan tersebut dan yang terpenting, dalam penelitian ini 

pembaca akan dapat memberikan suatu evaluasi dalam kebijakan Amerika Serikat 
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dalam mengurangi radikalisasi dan perekrutan secara daring khusunya di media 

sosial. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Bab I: Pendahuluan 

 Bab ini akan memberi penejelasan singkat awal dan latar belakang 

mengenai jihad digital atau radikalisasi dan rekreutmen yang terjadi secara daring 

di Amerika serikat yang dimulai sejak kejadia 9 September 2001. Dalam bab ini 

juga berisi inti dan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang nantinya akan 

dijawab dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi kegunaan dari penelitian dan juga 

sistematika penulisan dari penelitian ini 

 

 Bab II: Kerangka Berpikir 

  Bab ini akan berisi sebuah tinjauan pustaka yang dimana akan menjadi 

fondasi awal dari penelitian ini berupa data-data awal dan juga sarana analisis 

terhadap penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Bab ini juga berisi 

kerangka teori yang menjadi factor pendukung dalam proses analisis data yang 

dilakukan oleh penulis pada bagian pembahasan nanti. 

 

Bab III: Metode Penelitian 

 Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan cara dan metode 

apa yang digunakan penelitian ini. Bab ini akan meringkas pendekatan penelitian 
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yang dilakukan oleh penulis, teknik dan cara penulis mengumpulkan data, serta 

teknik dan metode bagi penulis untuk memproses dan menganalisis data itu. 

 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

  Bab ini akan menjadi bagian penulis menjelaskan secara rinci dan 

mendalam hasil analisis dari setiap data yang dikumpulkan. Penulis akan 

menjelaskan secara dalam mengenai permasalahan jihad digital yang terjadi di 

Amerika Serikat setelah kejadian 9 September dan juga upaya yang telah dilakukan 

oleh Amerika Serikat melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat secara khusus 

untuk mengatasi radikalisasi dan rekrutmen yang terjadi secara daring. Semua 

bentuk hasil penelitian dan pembahasan ini akan berdasarkan juga kepada teori 

hubungan internasional. 

 

Bab V: Penutup 

 Bab ini akan menjadi rangkuman dari empat bab sebelumnya dan juga 

menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini juga akan mengandung ringkasan 

dari semua hasil penelitian serta menjelaskan hasil dari penelitian tersebut kedalam 

kalimat yang lebih sederhana namun juga lebih terarah dan spesifik. Dalam bab ini 

juga berisi saran yang bisa diberikan oleh penulis mengani penelitian yang penulis 

lakukan dan penelitian yang memiliki topik serupa di kemudiaan hari.  

   

 


