
	

	

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pergerakan terorisme di dunia telah mengalami peningkatan sebesar 450% sejak 

satu dekade yang lalu.1 Meningkatnya aktivitas tersebut juga dipengaruhi oleh pergolakan 

politik dan keamanan di Timur Tengah. Selain di Timur Tengah, pergerakan terorisme juga 

mulai menjadi pemicu ketidakstabilan di kawasan Afrika. Selama satu dekade terakhir, 

kematian akibat serangan terorisme sangat meningkat di Afrika. Politik, budaya, dan agama 

menjadi alasan dalam meningkatnya serangan terorisme yang berujung kematian. Bahkan 

saat ini, kelompok teror telah melebarkan sayapnya di Afrika Timur yang berpusat di 

Somalia. Somalia merupakan negara yang berada di kawasan Afrika Timur, memiliki 

penduduk sekitar sebelas juta yang bermayoritaskan agama Islam. 2  al-Shabaab juga 

menyebarkan pengaruhnya di Kenya dan Ethiopia. Kenya dan Ethiopia merupakan negara 

tetangga dari Somalia. Kenya memiliki penduduk sekitar empat puluh delapan juta, yang 

bermayoritaskan agama Kristen.3 Sedangkan Ethiopia memiliki 100 juta penduduk, dan 

bermayoritaskan agama Ortodox Ethiopia. 4  Salah satu kelompok teror yang saat ini 

																																																													
1 Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index: Capturing the Impact of Terrorism 
from 2002–2011, 2012. 
2 “The World Factbook: Somalia.” Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency, 
February 1, 2018. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html. 
3 “The World Factbook: Kenya.” Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency, 
February 1, 2018. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html. 
4 “The World Factbook: Ethiopia.” Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency, 
February 1, 2018. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html. 



	

	

memiliki pengaruh yang besar di Somalia yang menyebarkan pengaruhnya di Afrika Timur 

adalah kelompok Al-Shabaab. 

Gambar: 1. Kawasan Afrika Timur  

 

sumber: https://www.britannica.com/place/British-East-Africa 

 Kelompok teror al-Shabaab merupakan afiliasi dari organisasi terorisme terbesar 

di dunia yaitu Al-Qaeda. Berdasarkan motifnya, munculnya Al-Qaeda  dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yaitu politik, ideologi, agama, sejarah, sosial, budaya atau adat, ekonomi,  

psikologi, bahkan globalisasi dan perkembangan teknologi di dunia saat ini.5 Kuatnya 

pergerakan Al-Qaeda menyebabkan paham kelompok ini mulai diminati oleh kelompok 

Islamist atau kelompok Islam Politik bahkan kaum muda di kawasan Afrika Timur.  Pada 

pertengahan tahun 2004, 11 Courts di Somalia bergabung untuk membentuk Islamic 

																																																													
5 Mukhlis, Meutia Irina, and Naupal. “Globalization, Terrorism, and Morality: A Critique of Jean 
Baudrillard.” Intellectual Discourse 27, no. 1 (January 2019): 89–108. 
http://ezproxy.library.uph.edu:2069/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=138059636&site=ehost
-live 



	

	

Courts Union (ICU) yang dipimpin oleh Sheikh Ahmed.6 Grup ini awalnya adalah sisaan 

dari para militan yang awalnya adalah organisasi Islam Somalia, al Itihaad al Islamiya 

(AIAI).7 AIAI berdiri pada tahun delapan puluhan, sampai pada tahun 2000 sisa dari para 

anggotanya adalah anak-anak muda dan para anggota yang paling militant saja. ICU 

kemudian terpecah menjadi beberapa fraksi dan salah satu fraksi fundamentalisnya ialah 

kelompok Al-Shabaab.  

Dalam bahasa Arab, Al-shabaab berarti “Kaum Muda”  atau “The Youth”. Al-

Shabaab bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Somalia dan mengambil alih 

kekuasaan pemerintah untuk membentuk masyarakat yang didasarkan pada hukum 

Syariah.8 Kelompok Al-Shabaab ini beroperasi di Somalia dan mulai menyebar di kawasan 

Afrika Timur. 9 Al-Shabaab didirikan pada bulan Desember tahun 2006 dan melancarkan 

serangan pertamanya pada tahun 2007 melalui aksi bom mobil dan bom bunuh diri terhadap 

tentara Ethiopia di Mogadishu. Tragedi ini menewaskan kurang lebih 73 orang dan melukai 

beberapa korban yang berada di sekitar area tersebut.10 

 Seiring perkembangannya, kelompok ini bahkan sudah merusak banyak properti 

masyarakat juga mengambil banyak hidup masyarakat di negara lain di kawasan seperti di  

																																																													
6 Roy Wise “Al Shabaab AQAM Future Project Case Studies Report Washington DC.” Rob Wise 
Al Shabaab AQAM Future Project Case Studies Report Washington DC. Accessed September 17, 
2019. http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/4039~v~Al_Shabaab.pdf 
7 “SOMALIA: Terror Threat Moves North.” Africa Research Bulletin: Political, Social and 
Cultural Series 55, no. 3 (2018). https://doi.org/10.1111/j.1467-825x.2018.08182.x. 
8 “Al Shabaab.” Al Shabaab | Mapping Militant Organizations. Accessed September 17, 2019. 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/61. 
9 “Al Shabaab.” Al Shabaab | Mapping Militant Organizations. Accessed September 17, 2019. 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/61. 
10 “Al Shabaab.” Al Shabaab | Mapping Militant Organizations. Accessed September 17, 2019. 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/61. 



	

	

Kenya, Uganda dan Ethiopia. Adanya serangan yang terjadi di Westgate Mall, Nairobi, 

Kenya yang berhasil menjadi sorotan publik.11 

Pada tanggal 26 Maret 2007, seorang pria bernama Adam Salam Adam 

menggunakan bom mobil untuk melakukan serangan bom bunuh diri guna untuk melawan 

tentara-tentara Ethiopia di Mogadishu. Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas 

serangan tersebut, yang pada saat itu adalah serangan bunuh diri pertama di kota tersebut. 

Serangan ini dipercaya menewaskan sebanyak 73 orang dan beberapa diantaranya 

mengalami luka-luka. selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, kelompok terror al-

Shabaab melakukan 5 serangan bom bunuh diri secara bersamaan di kota Hargeisa dan 

Bosaso, yang menargetkan gedung pemerintahan juga gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). Pada tahun 2010, al-Shabaab melakukan dua serangan bom mobil secara bersamaan 

di Kampala, Uganda. Serangan lainnya terjadi di restoran Ethiopia dan satunya di suatu bar 

olahraga yang saat itu sedang ramai-ramainya karena sedang menonton bersama final piala 

dunia FIFA. Peristiwa ini menewaskan lebih dari 74 orang dan melukai lebih dari 84 

orang. 12  Sesaat sesudah serangan tersebut terjadi, salah satu anggota  al-Shabaab 

mengatakan, bahwa jika ada negara yang mengirim bala bantuan atau tentara ke Somalia, 

maka negara pemberi bantuan tersebut juga mendapat ancaman dari al-Shabaab. Untuk 

selebihnya, menyangkut serangan-serangan dari kelompok terror al-Shabaab akan dibahas 

lebih lanjut di bab IV.  

Kekhawatiran akan al-Shabaab disebabkan banyaknya kegiatannya yang  

menggunakan kekerasan sehingga mengundang perhatian dunia untuk meneliti lebih lanjut 

																																																													
11 “2012 Global Terrorism Index: Capturing the Impact of Terrorism from 2002 - 2011 - World.” 
ReliefWeb. Accessed September 17, 2019. https://reliefweb.int/report/world/2012-global-
terrorism-index-capturing-impact-terrorism-2002-2011. 
12 “Al Shabaab.” Al Shabaab | Mapping Militant Organizations. Accessed September 17, 2019. 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/print_view/61. 



	

	

terkait organisasi terorisme. Baik dari cara komunikasi dan bagaimana cara perekrutan dan 

pelatihan anggotanya. Selain itu, al-Shabaab tidak hanya mendukung aktivitas kekerasan 

di Somalia, Kenya, dan wilayah tersebut tetapi juga berperan besar  bagi aktivitas terorisme 

di seluruh Afrika.  

Al-Shabaab sudah menjadi tokoh utama dalam ancaman kesejahteraan dan 

keamanan di Afrika Timur. Tidak hanya terlibat dalam kekerasan politik di seluruh wilayah 

tersebut tetapi juga dalam kegiatan kriminal, yang mendanai kekerasannya dan menarik 

anggota-anggota baru. Kelompok ini telah melalui perubahan-perubahan yang banyak 

untuk mendasari bagaimana Al-Shabaab mengelola lebih banyak orang rekrutannya yang 

berasal dari berbagai belahan dunia.  

Melihat ancaman dari konflik keamanan di Afrika Timur, Uni Afrika membuat 

organisasi bernama African Union Mission in Somalia (AMISOM) juga bersama dengan 

tentara dari pemerintah Somalia untuk melawan kelompok terror al-Shabaab. AMISOM  

dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengkonfigurasi ulang sehubungan dengan 

resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru 2093 yang diadopsi pada 6 Maret 2013 dan 2102 

diadopsi pada 2 Mei 2013.13 

Seperti yang tertulis pada resolusi 2093, salah satunya adalah: 

Reiterating its strong condemnation of all attacks on Somali institutions, 
AMISOM, United Nations personnel and facilities, journalists, and the 
civilian population by armed opposition groups, and foreign fighters, 
particularly Al-Shabaab, stressing that such groups, including foreign 
fighters engaged in destabilizing Somalia, constitute a continuing 
terrorist threat to Somalia, the region and the international community, 
stressing that there should be no place for terrorism or violent extremism 

																																																													
13 “AMISOM Disciplinary Hearings.” AMISOM, September 22, 2011. http://amisom-
au.org/2011/09/amisom-disciplinary-hearings/. 



	

	

in Somalia, and reiterating its call to all opposition groups to lay down 
their arms.14 

  

Resolusi ini terang-terangan dibuat sebagai upaya untuk menanggulangi kelompok teror 

al-Shabaab. Dengan adanya resolusi ini dan kerjasama antara AMISOM dan PBB, 

membuktikan bahwa konflik yang ada karena gerakan dan aktivitas dari al-Shabaab 

menjadi salah satu masalah prioritas di dalam kawasan Afrika Timur. 

Bertolak dari penjelasan tersebut maka penulis ingin mengetahui apa saja tindakan 

yang diambil oleh Uni Afrika sebagai upaya dalam menanggulangi kelompok terror al-

Shabaab di Afrika, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul : Peran Uni 

Afrika Dalam Upaya Menanggulangi Kelompok Terorisme Al-Shabaab di Afrika 

Timur. 

 

1. 2. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan 3 permasalahan yang akan 

diteliti penulis, yaitu: 

a) Bagaimana latar belakang atau sejarah terbentuknya al-Shabaab? 

b) Bagaimana dampak gerakan kelompok al-Shabaab Terhadap keamanan kawasan 

di Afrika Timur 

c) Upaya apa saja yang dilakukan Uni Afrika dalam upaya menanggulangi terorisme 

di Afrika Timur? 

																																																													
14 “United Nations Official Document.” United Nations. United Nations. Accessed September 17, 
2019. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013). 



	

	

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Untuk mengetahui lebih lanjut latar belakang dari kelompok teror al-Shabaab. 

b) Untuk mengetahui perbedaan, persamaan, dan keberlanjutan apa yang timbul dari 

aktivitas yang dilakukan oleh kelompok teror al-Shabaab di Afrika Timur. 

c) Mengetahui keterlibatan dan upaya Uni Afrika dalam upaya menyelesaikan isu 

teror al-Shabaab di Afrika Timur.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan masukan dalam ilmu 

pengetahuan bagi para pe-studi hubungan internasional peran organisasi regional dan 

internasional dalam menangani masalah keamanan, khususnya terorisme. Juga diharapkan 

untuk memberikan gambaran akan dinamika kerja sama tersebut. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi akan dibagi lagi menjadi lima bab yang isinya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I mengandung pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Pada bab ini, 

penulis menjabarkan mengenai sejarah munculnya al-Shabaab. 



	

	

BAB II mengandung kerangka berpikir, yang menguraikan tinjauan pustaka, konsep, 

landasan teori, dan sumber yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan 

yang sudah diajukan pada pembahasan rumusan masalah. Peneliti menggunakan regional 

security complex theory sebagai landasan teori. 

BAB III mencangkup penjelasan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan 

ilmiah, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode yang digunakan peneliti 

adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan ilmiah deskriptif dan teknik 

pengumpulan data secara tidak langsung atau sekunder, serta teknik analisis data deskriptif. 

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan dari penulisan skripsi yang berisi mengenai 

proses pengolahan data yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan 

menyajikan analisis hasil penelitian secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dibuat sebelumnya yaitu tentang tindakan Uni Afrika dalam upaya membendung 

kelompok terror al-Shabaab. 

BAB V berisi kesimpulan yang menyimpulkan secara singkat hasil penelitian, 

mengungkapkan keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk peneliti berikutnya. 

 


