
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Di era globalisasi ini isu mengenai kejahatan transnational menjadi isu yang banyak 

diperbincangkan di dunia internasional pada umumnya. Penulis memilih topik mengenai 

terorisme dan hubungan kerjasama antarnegara dikarenakan oleh beberapa alasan, salah 

satunya adalah karena penulis merasa bahwa kejahatan transnasional kini mulai merebak 

di segala penjuru dunia, dan mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi 

masyarakat luas. Dewasa ini terorisme sedang menjadi isu yang cukup hangat 

diperbincangkan dalam studi Hubungan Internasional. Penulis akan menjelaskan 

mengenai kejahatan transnasional, terorisme, dan juga kerjasama antarnegara. kejahatan 

transnasional merupakan kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan penuh dengan 

perencanaan matang.  

 Dalam setiap peristiwa kejahatan transnasional aktornya tidak selalu berkaitan 

dengan nation-state actor, melainkan individu, dan kelompok. Dalam setiap aksinya 

mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku tetapi juga sebagai penyumbang dana 

maupun pikiran untuk mel ancarkan aksinya. Latar belakang kejahatan ini juga cukup 

luas, menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dll. Bannyak juga 

kejahatan transnasional yang tidak terkait dengan latar belakang tersebut. Terorisme juga 

termasuk dalam kejahatan transnasional, hal ini dikarenakan, aksi para teroris tersebut 

tidak hanya membahayakan bagi keselamatan masyarakat suatu negara saja, melainkan 

juga dapat mengancam keamanan suatu negara, dan mengancam hubungan antarnegara. 

 



Kasus-kasus peledakan bom tersebut relatif tidak terlalu menjadi sorotan masyarakat luas 

sampai akhirnya terjadi Tragedi 11 September 2001 (atau kerap juga disebut “911”) yang 

mengguncang Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia. Al-Qaeda, yang 

diduga kuat menjadi dalang di balik serangan biadab kelompok teroris itu, membuat 

terorisme agama sejak itu menjadi wacana. Terorisme agama disebut-sebut sebagai 

fenomena baru dalam aksi-aksi terorisme, yang dalam hal ini ditandai oleh motif para 

pelakunya yang sarat dengan nuansa-nuansa agama. Apalagi Osama bin Laden, sang 

pemimpin kelompok teroris tersebut, selalu melontarkan pernyataan-pernyataan 

berdimensi religius di berbagai media.1 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memerangi aksi terorisme, 

hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain karena Indonesia merupakan negara 

dengan kaum Muslim terbesar di dunia, yang dilihat berdasarkan jumlah dan luas wilayah 

di Indonesia, kemudian Indonesia juga merupakan Negara yang beberapa kali menjadi 

korban dalam aksi terorisme, Setahun setelah Tragedi “911” di Amerika Serikat, 

terjadilah Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Setelah Bom Bali I, aksi-aksi terorisme melalui 

peledakan bom terulang kembali dalam peristiwa serupa di Hotel J.W. Marriot, di 

kawasan Mega Kuningan, Jakarta, tahun 2003. Setahun kemudian, 2004, ledakan bom 

dahsyat yang dibawa oleh sebuah mobil menghancurkan kantor Kedutaan Besar Australia 

yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta. Tahun 2005.2 Sementara itu sejumlah 

pelaku Bom Bali I, yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, sedang menjalani proses 

hukum atas tindakan  yang mereka lakukan. Tiga sekawan itu seakan membuka tabir 
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untuk menelusuri keterlibatan jaringan Jamaah Islamiyah yang diduga kuat sebagai 

gerakan terorisme agama di Indonesia sebagaimana dikatakan pengamat terorisme asal 

Singapura, Rohan Gunaratna (berdasarkan berita dari ABC TV, Minggu, 13-11-2002).3 

Pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23.15 WITA terjadi ledakan bom di Bali tepatnya di 

Paddy’s Cafe dan Sari Club di Jalan Legian. Faktor lain yang menyebabkan tingginya 

aksi terorisme di Indonesia yaitu rendahnya tingkat pendidikan, seperti yang kita ketahui 

bahwa di Indonesia masih sangat banyak masyarakat yang tidak dapat mengenyam 

pendidikan dengan baik, karena keterbatasan dari segi materi, serta kurangnya kesadaran 

dari tiap-tiap individu tersebut, hal inilah yang memicu tingkat kriminalitas di Indonesia, 

terutama terorisme, karena masyarakat yang tidak dapat memperoleh pendidikan dengan 

baik, akan lebih mudah untuk dipengaruhi oleh oknum-oknum yang ingin menjalankan 

aksi kriminalitasnya tersebut. Hal-hal tersebut sangat merugikan Negara Indonesia, 

terutama dalam hubungan kerjasama dengan berbagai Negara di Dunia. 

 Salah satu tokoh teroris yang cukup berpengaruh yang akan penulis bahas lebih 

lanjut, yaitu Umar Patek. Umar patek merupakan Pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, 

tahun 1970, Umar Patek memiliki nama asli Abdul Ghoni, umar patek diperkirakan 

memiliki tinggi badan 160 cm,  Umar patek memiliki postur tubuh yang kecil, sehingga 

ia kerap kali dijuluki “ Little Umar “.4 

 

 

 

 Umar patek pernah menjadi alumnus Afganistan sekitar tahun 1990 an. Umar Patek 

juga pernah bergabung dengan Front Pembebasan Islam Moro, di Filipina. Tidak hanya 
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itu, Umar Patek juga menjadi Instruktur di kamp militer Jamaah Islamiyah di Filipina.5 

Sebelum Terjadinya Bom Bali I pada tahun 2002, Umar Patek pernah terlibat dalam 

beberapa konflik yang terjadi di Indonesia. Pada 2000, pria kelahiran Pemalang, Jawa 

Tengah, tahun 1970 ini terlibat konflik berkepanjangan di Ambon, Maluku. Menurut 

pengamat intelijen Dynno Chressbon, selain peracik bom, Patek juga merupakan 

penembak jitu. Senjatanya senapan M-16. Chressbon mengatakan Patek dikenal sebagai 

eksekutor target utama semisal Presiden RI. Patek pernah merencanakan menembak 

Megawati Soekarnoputri ketika putri almarhum Soekarno itu menjadi presiden. Umar 

Patek mulai menjadi bahan pembicaraan dan juga menjadi buronan teroris, setelah 

peristiwa Bom Bali 2002, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2002, yang menewaskan 

202 orang, Bom Bali I itu terletatk di 2 club malam di daerah Kuta Denpasar Bali, pada 

saat Bom Bali I, Umar Patek berperan sebagai asisten koordinator lapangan. Pada saat itu 

Umar Patek memiliki tugas untuk merakit dan merangkai Bom, sebagai koordinator 

lapangan Umar Patek memiliki kewajiban untuk mengecek dan mengamati lokasi yang 

dituju, menggambar denah lokasi, memantau kondisi lapangan, serta mengatur waktu 

dalam pelaksanaan aksinya tersebut. 

 Menurut informasi yang didapat dari hasil interogasi aparat keamanan dengan salah 

seorang teroris yang bernama Abdullah Sunata, setelah kejadian Bom Bali I tersebut. 

 

Umar Patek memisahkan diri dari jaringan teroris di Indonesia, dan membangun basis di 

Filipina Selatan, selain itu Umar Patek juga melepaskan diri dari keanggotaannya dalam 

Jihad Indonesia, karena Patek menyadari bahwa keanggotannya dalam JI akan 
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mengancam dirinya dalam perburuan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik 

Indonesia.6 Kemudian Patek melarikan diri ke Pakistan, diduga kepergian Patek ke 

Pakistan ini dikarenakan Umar Patek ingin menemui Osama Bin Laden, Umar Patek 

diyakini memiliki hubungan dengan Osama Bin Laden, dan pada saat itulah Umar Patek 

berhasil ditangkap oleh aparat keamanan setempat. Kedatangan Umar Patek diketahui 

oleh Central Intelligence Agency (CIA).7 . Kedatangan Umar Patek dicurigai untuk 

berkumpul dengan sejumlah tokoh Al-qaedah untuk melakukan serangan dalam rangka 

memperingati 10 tahun peristiwa 11 September 2011.8pada saat penangkapannya di 

Pakistan, Patek diketahui sedang bersama dengan seorang wanita berdarah Filipina yang 

diyakini sebagai Istri dari Umar Patek. Umar Patek berhasil dikembalikan ke Indonesia 

pada 11 Agustus 2011 Umar Patek berhasil diekstradisi ke Indonesia. Hal ini tentunya 

tidak lepas dari hubungan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa Negara yang 

bersangkutan khususnya Indonesia dengan Pakistan. 

 Kerjasama Internasional dalam kaitannya terhadap kasus Pemulangan Umar Patek 

ke Indonesia ini sangat dibutuhkan, karena Hubungan Internasional kedua negara tersebut 

dalam kasus ini, akan mempermudahkan proses pemulangan Umar Patek ke Indonesia.  

 
Faktanya, Patek adalah warga negara Indonesia dan pernah berbuat kejahatan di 

Indonesia. Logikanya, ia lebih tepat diadili di Indonesia. Namun, yang menjadi korban 

dari kejahatan Patek termasuk warga negara AS, Filipina dan Australia. Itu berarti ketiga 

negara tersebut juga berkepentingan untuk mengadili Patek. Namun, peluang paling besar 
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diperkirakan berada di tangan AS, karena AS memiliki perjanjian ekstradisi dengan 

Pakistan. Perjanjian tersebut dengan sendirinya mewajibkan Pakistan menyerahkan 

pelaku kejahatan kepada negara yang berkepentingan. Apalagi di sisi lain posisi tawar AS 

di mata Pakistan juga lebih tinggi dibanding ketiga negara lainnya.  

 Sementara Pakistan sendiri memiliki empat opsi untuk kasus ini. Pertama, 

mengadili Patek di Pakistan. Namun, kepentingan hukum Pakistan terlalu kecil 

dibandingkan dengan tiga negara lain yang mungkin meminta ekstradisi atas Patek. 

Kedua, mengingat antara AS dan Pakistan sejak 1931 telah melakukan perjanjian 

ekstradisi.9 Pakistan memiliki kewajiban untuk mengekstradisi Patek ke AS bila ada 

permintaan dari AS. Apalagi Pakistan juga sudah sejak lama memiliki kerjasama yang 

erat dengan AS terkait perang melawan terorisme. Ketiga, Pakistan memiliki pilihan 

untuk mengekstradisi Patek ke Filipina bila ada permintaan untuk itu. Keempat, Patek 

sebagaimana sedang diupayakan bisa diserahkan oleh Pakistan ke Indonesia.   

 

 

Kerjasama Indonesia dan Pakistan dalam upaya memulangkan teroris Umar Patek 

ke Indonesia membutuhkan beberapa proses yang cukup lama, hal ini juga disebabkan 

oleh Hukum Internasional kedua negara yang berbeda-beda, dan juga politik kedua 

negara tersebut yang berbeda pula, di dalam kerjasama kedua negara tersebut pastinya 

terdapat kepentingan nasional dari kedua belah pihak. kepentingan nasional merupakan 

kepentingan yang diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan 

dalam rangka ketertiban internasional. 

1.2 Rumusan masalah 
                                                 
9 Ibid. 

 



 Penelitian ini diarahkan untuk membahas lebih dalam mengenai hubungan 

kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dan juga Pakistan dalam upaya 

memulangkan teroris Umar Patek ke Indonesia. Masalah utama dalam penulisan ini 

adalah bagaimana bentuk, serta proses kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia 

dan juga negara Pakistan dalam mengupayakan pemulangan Umar Patek ke Indonesia? 

 Pertanyaan tersebut di atas merupakan dasar dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Adapun beberapa pertanyaan yang dimaksudkan untuk menjabarkan pertanyaan 

utama di atas. Beberapa pertanyaan di bawah ini merupakan pertanyaan yang akan 

membahas lebih detail, dan membantu pertanyaan utama. Terdapat tiga pertanyaan untuk 

menjabarkan pertanyaan utama, yaitu : 

1. Bentuk kerjasamapa saja yang terjalin antara Indonesia dan Pakistan dalam 

upaya memulangkan teroris Umar Patek ke Indonesia? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempermudahkan Indonesia untuk mendapatkan 

Umar Patek dari Pakistan, mengingat kedua Negara belum memiliki perjanjian 

ekstradisi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan diatas, secara tidak 

langsung penulis mendapat arahan dalam menuliskan informasi yang akan disusun 

dengan benar, serta dapat memberikan penjabaran menyeluruh mengenai informasi yang 

akan disampaikan oleh penulis. Selain itu, hal tersebut juga dapat membantu penulis 

dalam pemilihan data berupa ; 1) mengetahui secara jelas bentuk-bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan dalam upaya memulangkan Umar Patek ke 

Indonesia ; 2)  mengetahui factor-faktor apa saja yang mempermudah Indonesia untuk 

 



mendapatkan Umar Patek dari Pakistan, mengingat kedua negara belum memiliki 

perjanjian ekstradisi. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini yang dilkukan oleh penulis ini diharapkan dapat menghasilkan 

berbagai manfaat  bagi semua orang, dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

lebih yaitu berupa : 

• Teoritis : 

Memberikan ide – ide dan juga konstribusi secara tidak langsung bagi study 

Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan masalah kerjasama, 

Keamanan, dan Terorisme. 

• Praktis : 

Memberikan gambaran mengenai Hubungan kedua Negara dalam kasus  

yang di teliti oleh penulis, yaitu Hubungan antara Indonesia dan Pakistan dalam 

memulangkan Umar Patek ke Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Agar dapat memudahkan di dalam Isi penulisan, maka dalam penulisan ini penulis 

melakukan penyesuaian secara sistematis dengan pembagian sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini akan terdiri dari  Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian. Penulis akan mencoba 

 



menggambarkan secara singkat, yang pertama yaitu Latar Belakang, di dalam Latar 

Belakang penulis menceritakan alasan peilihan topik dan judul penelitian, dimana penulis 

mengambil topik mengenai terorisme, dan hubungan kerjasama antarnegara yang akan 

mendasari penelitian ini. Rumusan masalah akan menjelaskan masalah penelitian yang 

akan dijawab, termasuk didalamnya pertanyaan mengenai penelitian yang akan 

ditemukan hasilnya setelah melakukan penelitian ini. Sedangkan Tujuan Penelitian 

menjelaskan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penulisan ini. 

Selanjutnya adalah Kegunaan penelitian , kegunaan penelitian merupakan manfaat yang 

di dapat dari penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir 

Sistematika penelitian, sistematika penelitian memberikan informasi yang terdapat dalam 

tiap-tiap bab, dan sub bab dalam penulisan penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PEMIKIRAN 

 Pada Bab ini dasar-dasar teori dan konsep yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian akan diuraikan dengan lugas, dimana dasar teori, dan konsep 

tersebut akan dijadikan landasan dalam pembahasan masalah, yang nantinya akan 

menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian akan menjelaskan tentang jenis penelitian, serta jenis data yang 

akan digunakan dalam penelitian, menjelaskan mengenai strategi pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam melakukan penelitian, menjelaskan tentang analisis data dalam 

penelitian ini, serta sumber-sumber data dan data-data lain yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini. 

 



 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab  ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian ini yang berupa, data 

mentah yang penulis dapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber-sumber data dari 

institusi terkait. Dalam pembahasan akan dijelaskan mengenai penjelasan hasil analisis 

dari data yang sudah didaptkan. 

 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang dibuat oleh penulis, dari apa 

yang penulis dapatkan dalam melakukan penelitian, dan juga memberikan saran yang 

berguna bagi pembaca dan semua pihak yang terkait tentang topik yang diteliti oleh 

penulis. 

 

 




