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BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai Kerjasama Indonesia-Australia dalam

memerangi terorisme di Indonesia pasca Bom Bali 1 (2002) melalui pendirian

Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Isu terorisme sering terjadi di

Indonesia dan cukup memberikan perhatian serius serta menjadi persoalan yang

dominan dalam isu keamanan internasional. Kejahatan yang bersifat transnasional

ini cukup menganggu sistem keamanan nasional dan juga telah berkembang

mencakup keamanan manusia (human security). Pada tanggal 12 Oktober 2002,

Indonesia digemparkan dengan tragedi Bom Bali 1, yang merupakan rangkaian

tiga peristiwa pemboman dengan banyak menewaskan warga Australia. Akibat

tragedi ini Indonesia dan Australia giat melaksanakan berbagai kerjasama

keamanan guna memberantas tindak terorisme di Indonesia dan kestabilan

keamanan di kawasan Asia Pasifik.

1.1 Latar Belakang

Terorisme  semakin  berkembang  di  Indonesia,  hal  ini  terlihat  dari

frekuensi kejadian teror yang terjadi di Indonesia. Kegiatan terorisme membawa

kekhawatiran dalam keamanan manusia serta berdampak negatif bagi kestabilan

baik politik, ekonomi maupun pertahanan negara. Dilain pihak, aksi teror yang

terjaring luas ini memberikan domino effect bagi negara-negara yang dirugikan.

Terorisme domestik dan transnasional lebih cenderung teroganisir secara luas dan
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juga memiliki tujuan internasional, seperti halnya tujuan melawan imperialisme

Amerika di seluruh dunia. Contohnya yakni kelompok teroris Al Qaeda yang

mempunyai jaringan yang sangat luas.1 Terorisme sendiri seringkali terjadi di

Indonesia, yang sasarannya cenderung ditujukan kepada warga mancanegara yang

dianggap mempunyai ideologi yang bertentangan dengan para oknum aksi teror.

Seperti halnya peristiwa Bom Bali 1, yang menempatkan peledakannya di pusat

wisata mancanegera yang sebagian besar menewaskan warga negara Australia.

Alhasil  dari  Bom  Bali  1,  Indonesia  dengan  dukungan  Australia  mengambil

langkah tegas dalam membasmi tindak terorisme yang terjadi di Indonesia. Kedua

negara yang merasa sangat dirugikan dengan kejadian Bom Bali 1 ini, membentuk

kerjasama keamanan terhadap isu masalah yang sangat memerlukan perhatian

khusus, yakni isu terorisme. Ancaman terorisme meningkatkan kerjasama

keamanan Indonesia-Australia yang terbentuk dalam ‘Memorandum of

Understanding on Counter Terrorism’ yang antara lain meliputi kegiatan tukar-

menukar informasi intelijen yang dilakukan antara kedua negara, memperat

kerjasama dan  pengembangan kemampuan antara agen  penegak hukum.  Dan

untuk menunjukan keseriusan kerjasama keamanan antar kedua negara tersebut.

Pada bulan Februari 2004, Indonesia dan Australia bersama-sama

menyelenggarakan ‘Ministerial Conference on Counter Terrorism’ yang dihadiri

para menteri negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dari pertemuan tersebut,

membuahkan suatu hasil konkret yakni pendirian ‘Jakarta Center for Law

Enforcement Cooperation’ (JCLEC) sebagai sekolah anti terorisme yang tujuan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Bruno S. Frey, Dealing with Terrorism-Stick or Carrot? (USA: Edward Elgar Publishing, Inc,
2004), 6.
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utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  operasional  para  petugas

hukum di kawasan baik Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik, hal ini guna

memerangi tindak kejahatan transnasional (transnational crimes), khusunya

terorisme.2

JCLEC yang didirikan pada bulan Juli 2004 ini memberikan pendidikan

serta program-program latihan dengan jangkauan yang sangat luas, termasuk

pelatihan manajemen internasional terhadap kejahatan serius (International

Management of Serious Crime).3 Kerjasama keamanan yang dijalin kedua negara

ini memberikan dampak yang baik terhadap keamanan internasional di kedua

negara. Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap ancaman

terorisme baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, sehingga JCLEC

yang merupakan perwujudan dari aksi kontra terorisme (counter terrorism) yang

memiliki peran penting dalam menciptakan para penegak hukum yang

mempunyai kapasitas yang baik secara pemahaman dan keterampilan dalam

membasmi tindak terorisme di Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji

mengenai kerjasama Indonesia-Australia yang akan lebih diarahkan kepada

kerjasama dalam memerangi terorisme di Indonesia khususnya pasca Bom Bali 1

melalui pendirian JCLEC. Oleh karena itu judul yang akan digunakan untuk

tugas akhir ini adalah ‘Kerjasama Indonesia-Australia dalam memerangi

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Imron Cotan, “Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia,” KBRI
Canberra, Internet, tersedia dalam http://www.kbri-
canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm pada tanggal 18 September 2012.
3 Jenny Dawn Wood, ”Fighting Crime Together: The Challenges of Policing and Security
Network”, (Australia: University of New South Wales Press Ltd), 123.
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terorisme di Indonesia pasca Bom Bali 1 (2002) melalui pendirian Jakarta

Center for Law Enforcement Cooperation’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja dari kerjasama Indonesia-Australia pasca Bom

Bali 1 dalam memerangi terorisme global?

2. Apa kontribusi Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation

dalam memberantas terorisme yang ada di Indonesia?

3. Apa saja tantangan yang dihadapi Jakarta Centre for Law

Enforcement dalam memberantas terorisme di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya,

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja dari kerjasama Indonesia-Australia pasca Bom

Bali 1 dalam memerangi terorisme global.

2. Mengetahui peran Jakarta Centre for Law Enforcement

Cooperation dalam memberantas terorisme di Indonesia.

 



!

!

"!

!

3. Mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi Jakarta Centre for

Law Enforcement dalam memberantas tindak terorisme di

Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan

pengetahuan terhadap ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga

dapat memberikan kontribusi mengenai kerjasama Indonesia-Australia dalam

memerangi terorisme di Indonesia pasca Bom Bali 1 (2002) melalui pendirian

JCLEC. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dan sebagai wadah informasi

bagi peneliti yang juga tertarik dengan isu-isu terorisme, sehingga penelitian ini

pun  selanjutnya dapat  dikembangkan  dan  diperdalam serta  bermanfaat bagi

banyak orang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan masalah-

masalah yang timbul dari aksi terorisme baik dalam lingkup domestik ataupun

internasional. Terorisme sebagai suatu kejahatan transnasional, tidak hanya

menjadi persoalan bagi suatu negara saja, melainkan dapat memberikan “domino

effect” kepada negara-negara di sekitarnya. Begitu juga dalam penanganan aksi

terorisme, diperlukan kerjasama beberapa negara guna mencapai hasil yang

maksimal dalam penanganannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
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membantu pemerintah dan badan inteligen untuk mengambil langkah yang efektif

dan efisien dalam menangani kasus terorisme di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Setelah seluruh rangkaian penelitian dilakukan, maka hasil dari penelitian

akan uraikan menjadi suatu laporan utuh dengan sistematikan penulisan sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I adalah pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang

penelitian mengenai topik yang akan diteliti yang kemudian

dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

dari penelitian ini, hingga sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA BERPIKIR

Bab II adalah bagian dimana peneliti akan memaparkan seluruh

konsep atau teori yang digunakan selama dilakukannnya penelitian

ini, namun diawali terlebih dahulu oleh beberapa tinjauan pustaka.

Kumpulan konsep dan teori ini akan digunakan untuk membantu

peneliti menganalisa isu yang diangkat. Kerangka berpikir ini akan

menggunakan teori atau konsep, diantaranya: kejahatan

terorganisir  transnasional, soft  power,  benturan  antar  peradaban

(the clash of civilizations) dan kerjasama internasional.
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BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III adalah bagian yang akan menjelaskan metode yang akan

digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini akan dimulai dengan

adanya uraian mengenai ruang lingkup penelitian, kemudian

pendekatan yang digunakan, dan juga mengenai jenis dan sumber

data serta teknik pengumpulan hingga teknik analisa data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah bagian ini akan menguraikan hasil yang didapat dari

penelitian yang telah dilakukan. Hasil-hasil ini berupa kumpulan

data yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teknik

analisa yang telah dipilih peneliti. Bab inilah yang akan menjawab

semua masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya

dengan menggunakan data-data yang telah didapat melalui

berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

BAB V: PENUTUP

Bab V ini merupakan bab penutup yang akan mengakhiri

keseluruhan laporan dari penelitian ini. Bagian ini akan berisikan

kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan laporan dan saran yang

diberikan peneliti terhadap pihak-pihak terkait yang ada dalam

dengan pembahasan penelitian ini.

 




