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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Terorisme bukanlah merupakan fenomena yang baru di dalam dunia 

internasional maupun nasional. Terlebih lagi, terorisme menjadi suatu isu yang 

penting dan juga dapat mempengaruhi politik global bagi negara-negara di dunia.  

Salah satu peristiwa terorisme paling mematikan dan mengguncang dunia adalah 

saat terjadinya serangan teror ke menara World Trade Center (WTC) di New York, 

Amerika Serikat. Hal itu menarik perhatian terhadap politik global dan bangsa-

bangsa bersepakat untuk bisa memberantas terorisme di dunia yang diprakarsai oleh 

Amerika Serikat dengan sebutan Global War on Teror, gerakan tersebut juga diikuti 

Indonesia dan Australia.1  

 

Permasalahan terorisme membuat Indonesia mempunyai tantangan luar 

negeri sejak terorisme menjadi isu global, yaitu setelah terjadinya aksi terorisme 

yang menghancurkan gedung World Trade Center serta gedung Pentagon di 

Amerika Serikat. Perubahan yang terjadi dalam politik luar negeri Indonesia 

memunculkan adanya pandangan baru bahwa isu terorisme yang sebelumnya tidak 

menjadi fokus utama, menjadi sangat penting setelah terjadinya Bom Bali I pada 

tahun 2002. Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah dalam 

penanggulangan terorisme selain dengan menguatkan kerja sama internasional, 

 
1 Richard Jackson (24 Maret 2004), War on Terrorism. Diambil pada 18 Februari 2019, pada 
https://www.britannica.com/topic/war-on-terrorism  
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juga membangun kelembagaan baru yang diperuntukan sebagai unti anti-teror, 

salah satunya adalah DENSUS 88 (Detasemen Khusus 88) pada tahun 2004 dan 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang terbentuk pada tahun 

2010.2 

 

Dalam rangka Global War on Terror, dibentuklah ANZUS (Australia, New 

Zealand, United States Security Treaty) yang menunjukkan bahwa Australia 

menjadi pendukung utama dari Amerika Serikat sewaktu menjalankan tugas 

hegemoninya. Peran Australia dalam ANZUS salah satunya adalah dengan 

mengirimkan pasukannya ke Afghanistan untuk membantu Amerika Serikat dalam 

memerangi Al-Qaeda pada tahun 2001.3 Amerika Serikat sendiri mencetuskan War 

on Terror dengan memulai Perang Afghanistan pada tahun 2001 dan Perang Iraq 

pada tahun 2003. Presiden Bush menyatakan bahwa “Tidak akan selesai sampai 

kelompok teroris terakhir di dunia telah ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan”.4 

Perang di Afghanistan dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001, yang dimulai dengan 

serangan udara dari Amerika Serikat dan Britania Raya yang dilancarkan di lokasi 

latihan Taliban dan Al- Qaeda. Beberapa minggu kemudian Jerman, Italia, Turki, 

Belanda, Perancis, dan Polandia ikut kedalam Perang Afghanistan.5  

 

 
2 Irfa Puspitasari, IDSA Issue Brief, “Indonesia’s New Foreign Policy-‘Thousand Friends Zero 
Enemy’”,  No. 23, 2004, hlm. 4 
3 Anak Agung and Istri Laksmi, “Penguatan Hubungan Militer Australia Dan Amerika Serikat 
Dalam ANZUS Pada Tahun 2001 – 2005” (2005): 1–7. 
4 Kimberly Amadeo, War on Terror Facts, Costs, and Timeline. Diambil pada 14 Januari 2020 
pada laman https://www.thebalance.com/war-on-terror-facts-costs-timeline-3306300  
5 A Timeline of the U.S.-Led War on Terror. Diambil pada 14 Januari 2020 pada laman 
https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline  
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Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Indonesia adalah 

sarang dari terorisme, terutama kota solo. Hal itu juga disetujui oleh Perdana 

Menteri Singapura, Lee Kuan Yew yang menyatakan bahwa Indonesia adalah 

sarang dari aktor terorisme.6 Adapun maksud dari pernyataan tersebut adalah 

Ustadz Abu Bakar Baasyir yang menjadi ketua dalam Ahlul Halii wal Aqdi Majelis 

Mujahidin Indonesia yang dianggap sebagai anggota dari Jamaah Islamiyah. Ustadz 

Abu Bakar Baasyir yang dianggap oleh Lee Kuan Yew sebagai tokoh teroris 

internasional karena sempat berada kaki di Singapura untuk menyampaikan ilmu-

ilmu Islam di forum keagamaan yang diikuti oleh Muslim Singapura yang tetap 

berdasarkan Al Quran dan Hadist dan tidak menyimpang. 7 

 

Presiden Megawati Soekarnoputri selaku kepala pemerintahan pada saat itu 

menyesalkan pernyataan Lee Kuan Yew, karena mengingat pada saat itu 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura bekerja sama dalam bidang 

intelijen untuk menangani kasus-kasus terorisme. Pemerintah Indonesia meminta 

penjelasan terhadap Duta Besar Singapura untuk Indonesia untuk mendapati 

penjelasan secara jelas sehingga tidak merusak hubungan antara Indonesia dan 

Singapura.8  

 

 
6 Irfan S. Awwas, “Menyikapi Tuduhan Lee Kuan Yew” diambil dari laman 
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F2228/Menyikapi%20Tuduhan%2
0Lee%20Kuan%20Yew.htm pada 11 Februari 2020 
7 Ibid  
8 Liputan6, “Yudhoyono: Indonesia Menyelsalkan Pernyataan Lee Kuan Yew”. Diambil pada 
laman https://www.liputan6.com/news/read/29779/yudhoyono-indonesia-menyesalkan-
pernyataan-lee-kuan-yew. Pada 11 Februari 2020 
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Aksi tindakan terorisme yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 2002 

hingga 2006, telah terjadi sebanyak 17 kali. Terdapat 4 kasus terorisme yang 

menyebabkan korban jiwa dari mancanegara, termasuk Amerika Serikat dan 

Australia. Pada 12 Oktober 2002 terjadi ledakan di Paddy’s Pub dan Sari Club, 

Kuta, Bali yang menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, dan wisatawan asal 

Australia adalah korban terbanyak dari ledakan tersebut.9 Pada tanggal 5 Agustus 

2003, terdapat ledakan di hotel J.W. Marriot yang berada di kawasan Mega 

Kuningan, Jakarta. Ledakan tersebut  menyebabkan adanya 14 korban jiwa.  

Menurut Wakil Presiden Indonesia pada saat itu, Hamzah Has mengatakan bahwa 

ledakan tersebut ditujukan kepada Amerika Serikat.10 Pada tanggal 9 September 

2004, terjadi ledakan di Kedutaan Besar Australia yang berada di Kuningan, 

Jakarta. Ledakan tersebut mengakibatkan rusaknya kaca-kaca jendela gedung di 

sekitar Kedutaan Besar Australia dan menimbulkan korban sebanyak 9 orang tewas 

dan 161 lainnya luka-luka.11   

 

Indonesia dengan cepat mengambil peran dalam rangka War on Terror yang 

dipicu oleh aksi terorisme pada serangan Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 

2002. Aksi teror tersebut bukan semata-mata mempengaruhi aspek perpolitikan, 

 
9 “Data Ledakan Bom di Indonesia 2000-2009”, detiknews, diambil pada 15 Januari 2020 pada 
laman https://news.detik.com/berita/d-1167203/data-ledakan-bom-di-indonesia-2000-2009  
10 Elin Yunita Kristianti, “5-8-2003: Ledakan Bom Mobil Mengguncang Hotel JW Marriott 
Jakarta”. Diambil pada 4 Februari 2020 Pada laman 
https://www.liputan6.com/global/read/3609762/5-8-2003-ledakan-bom-mobil-mengguncang-
hotel-jw-marriott-jakarta  
11 Nila Chrisna Yulika, “15 Tahun Lalu, Bom Mobil Meledak Depan Kedubes Australia di 
Jakarta”. Diambil pada 15 Januari 2020 pada laman 
https://www.liputan6.com/news/read/4057292/15-tahun-lalu-bom-mobil-meledak-depan-kedubes-
australia-di-jakarta  
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namun juga ke area pariwisata, dan bukan daerah vital dari ibukota suatu negara. 

Terdapatnya korban jiwa atas kejadian Bom Bali I bukan hanya dari pihak warga 

negara Indonesia saja, namun mayoritas korban jiwa adalah turis asing yang datang 

dari 21 negara. Termasuk 88 warga Australia, dan 28 warga Inggris, total seluruh 

korban dari serangan ini setidaknya merenggut 202 jiwa dan 209 orang lainnya 

mengalami luka-luka. 12 Dengan adanya hal tersebut membuat terjadinya suatu 

pemikiran mengenai bagaimana persiapan Indonesia dalam menanggulangi aksi 

teror. Salah satu kebijakan Indonesia adalah dengan menggunakan kerja sama 

internasional dalam menghadapi peningkatan kejahatan internasional, dengan 

Australia, adalah pilihan yang terbaik karena akan membuka hubungan yang lebih 

erat antar dua bangsa. 13 Dilakukannya penyelidikan yang membuat adanya 

hubungan yang erat antara Indonesia dan Australia untuk mengadakan kerja sama 

untuk memerangi aksi terorisme atau counterterrorism.  

 

 Adanya keinginan dari Australia untuk mengangkat dan 

memfokuskan kepada keamanan para warga negaranya dan juga kepada keamanan 

regional membuat Menteri Luar Negeri Australia pada saat itu, Alexander Downer, 

menyatakan bahwa “Kejadian Bom Bali I memberikan pelajaran kepada Australia 

untuk meningkatkan kerja sama untuk melawan terorisme”. 14 Indonesia dan 

 
12 Rizki Gunawan (12 Oktober 2014). 12-10-2002: Bom Bali I Renggut 202 Nyawa. Diambil pada  
22 Februari 2019 dari laman https://www.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-
i-renggut-202-nyawa  
13 Ibid.  
14 Program Studi et al., “KERJASAMA AUSTRALIA-INDONESIA DALAM MENGATASI 
ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA The Cooperation Between Australia and Indonesia to 
Overcome” (2012). 
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Australia adalah negara tetangga, yang tidak dapat dipisahkan hanya karena 

perbedaan pandangan politik, budaya, ideologi, dan perkembangan negara.15 Salah 

satu buah kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia adalah 

terbentuknya JCLEC (Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation) yang 

terbentuk karena adanya Memorandum of Understanding pada tahun 1997 dan baru 

di canangkan pada 6 Februari 2004.  

 

Indonesia memiliki peraturan mengenai Terorisme dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme dengan memiliki tujaun untuk melindungi warganya dari setiap ancaman 

yang bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Selain itu, 

pemerintah memiliki kemutlakan yang diperlukan dalam penegakan hukum dan 

ketertiban secara konsisten dan juga berkesinambungan.16 Dalam kata lain, bahwa 

adanya undang-undang yang secara khusus dalam isu terorisme adalah hal yang 

strategis untuk mengantisipasi dan memberantas segala macam tindakan terorisme 

yang mengganggu keamanan nasional Dalam kerja sama ini, terdapat suatu 

pemikiran yang telah di digunakan yang berkaitan dengan isu ini.  

 

 

 

 
15 Seniwati, “The Role of Australia in Countering Terrorism in Indonesia”. diambil pada 15 
Januari 2020 pada laman http://ajbasweb.com/old/ajbas/2014/Special%202/558-563.pdf  
16 Nurdin Nurdin, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” Alqalam 25, no. 1 
(2008): 22. 
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Immanuel Kant membahas mengenai world governemnt yang 

menginginkan adanya ikatan persaudaraan antar umat manusia, dan percaya bahwa 

setiap individu optimis terhadap adanya perdamaian.17Dalam perspektif 

liberalisme, peran institusi internasional dan peran negara itu penting untuk bisa 

mengurangi bahkan menghilangkan aksi terorisme, walaupun dalam waktu dekat 

masih sulit dan bahkan tidak mungkin. Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan 

peran serta menjadi instrumen hukum internasional dalam bidang melawan 

terorisme. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya 30 instrumen yang menjadikan 

landasan dalam menghadapi isu terorisme di dunia internasional. 18 Namun, masih 

adanya kemungkinan untuk dapat mengatasi permasalahan dari aksi teror yang 

dilakukan oleh sekumpulan kelompok yang mempunyai cara pikir yang tidak 

seharusnya.   

 

 Maka dari itu, dari apa yang telah terlihat dari latar belakang ini, 

dalam permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia, tidak dapat terlepas dari 

kerja sama internasional. Kerja sama sangat dibutuhkan oleh negara untuk dapat 

mengatasi suatu permasalahan. Oleh sebab itu, kasus terorisme yang terjadi dan 

menyebabkan adanya kerja sama Indonesia dan Australia adalah satu hal yang 

menarik, dan dapat dianalisis dengan lebih baik lagi. 

 

 
17 Lu, Catherine (Winter, 20116), “World Government”. Diambil pada 23 Februari 2019, dari  
https://plato.stanford.edu/entries/world-government/   
18 Ardli Johan Kusuma et al., “Analisis Perkembangan Norma Internasional ‘War on Terror’ 
Dalam Perspektif Realis, Liberalis, Dan Konstruktivis,” Indonesian Perspective 4, no. 1 (2019): 1–
19, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/24477/15520. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Adanya dampak yang telah terjadi akibat aksi terorisme sendiri 

menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan. Kerja sama Indonesia dan 

Australia yang semakin erat dalam hubungan bilateral di bidang militer dan 

keamanan di tahun 2004 memulai perang terhadap terorisme di Indonesia dan juga 

Australia. Oleh karena itu, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin penulis 

jawab di dalam tulisan ini antara lain; 

1. Apa saja upaya dalam penanganan kasus terorisme yang telah pemerintah 

Indonesia dan Australia lakukan di tahun 2002-2006? 

2. Apa saja kepentingan nasional Australia dan Indonesia sehingga terciptanya 

kerja sama dalam penanganan terorisme? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah yang penulis jabarkan, maka dalam penelitian ini 

bertujuan untuk dapat menggambarkan apa saja kerja sama dalam penanganan 

terorisme yang telah dijalankan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002-

2006. Kemudian alasan dari Australia menginginkan adanya kerja sama dalam 

penanganan kasus terorisme dengan Indonesia, dan menggambarkan apa saja 

kepentingan nasional Indonesia dan Australia dalam penanganan terorisme.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini akan 

menambahkan wawasan serta wacana dan memberikan gambaran jelas untuk para 

pembaca, peneliti, dan pemerintah mengenai dinamika kerja sama dalam 

penanggulangan aksi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan 
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Pemerintah Indonesia dari tahun 2002 hingga tahun 2006. Selain itu, penulis 

mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para pengambil 

kebijakan serta dapat mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

terhadap kerja sama penanggulangan aksi terorisme pada tahun 2002 hingga tahun 

2006. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka dalam penulisan ini mempunyai 

sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN: 

Pada bagian ini, terdapat pembahasan mengenai latar belakang peristiwa, 

masalah, kerjasama, dan fokus terhadap peneliatan dan rumusan masalah. 

Termasuk juga tujuan penelitian, keguaan penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II KERANGKA BERPIKIR: 

Pada bagian ini, penulis akan memberikan penjabaran mengenai landasan 

teoritis dan berbagai macam konsep yang akan digunakan dalam menjawab 

pertanyaan penelitian yang ada. Selain itu, bagian ini juga berisikan tentang hasil 

dari tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang sebelumnya mengenai topik 

yang serupa.  

BAB III METODE PENELITIAN: 

Pada bagian ini, terdapat penjelasan mengenai berbagai macam pendekatan 

ilmiah dengan metode yang akan digunakan, serta teknik pengumpulan data, dan 

juga teknik analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: 
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Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan berbagai hasil dari penelitian 

yang diperoleh dari berbagai kumpulan data serta juga wawancara yang akan 

dilakukan kemudian akan dianalisis serta dibahas menggunakan teknik analisis 

yang telah ditentukan. Serta akan menjawab rumusan masalah menggunakan hasil 

penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang diikuti dengan 

pembahasan.  

BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN: 

Pada bagian ini terdapat kesimpulan terakhir dari keseluruhan penelitian 

yang menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang diperoleh, serta diikuti 

dengan penyampaian keterbatasan penelitian serta memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


