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BAB VIII 

PENUTUP 

 

8.1. Kesimpulan 

Setelah data dipaparkan dalam beberapa bab pada tulisan 

disertasi ini, maka dapat ditarik beberapa poin utama yang menjadi 

kesimpulan dari penelitian ini. Sehingga hasil dari temuan ini dapat 

disarikan dalam bab ini. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan 

dalam menghadapi isu terorisme yang mulai berkembang sejak tahun 

2001. Pemerintah Indonesia benar-benar fokus menangani masalah 

terorisme sejak terjadinya peristiwa bom Bali yang terjadi pada tahun 

2002. Peristiwa serangan bom Bali yang menewaskan banyak korban 

jiwa tersebut menjadi peristiwa monumental yang kemudian membuat 

pemerinah Indonesia harus menentukan sikap untuk mereson isu 

terorisme dalam konteks nasional tersebut. Sementara itu, isu terorisme 

juga berkembang dalam konteks dunia internasional sejak terjadinya 

serangan yang terjadi pada tahun 2001 yaitu serangan terhadap gedung 

WTC di Amerika Serikat, yang kemudian lebih dikenal dengan peristiwa 

9/11. Berkembangnya isu terorisme di dunia internasional sangat 

berpengaruh terhadap Indonesia.  

Pasca persitiwa 9/11 kemudian muncul norma internasional “war 

on terror” yang dimotori oleh Amerika Serikat dan negara-negara besar 

lainnya seperti Australia dan Inggris. Kepentingan AS dan negara-negara 

sahabatnya, untuk mengajak dunia internasional untuk bergabung dalam 

agenda global perang melawan terorisme dapat dipahami, karena 

Amerika telah merasakan serangan teror pada persitiwa 9/11 tersebut. 

disamping itu, serangan 9/11 menunjukkan bahwa AS menjadi musuh 

dan target dari kelompok yang disebut sebgai jaringan terorisme. Dari 

hal tersebut dapat dipahami bahwa AS dan negara-negara sahabatnya 

memiiki kepentingan untuk mengajak dunia internasional melakukan 

perang melawan terorisme. Disamping itu, PBB sebagai struktur 

organisasi internasional juga membuat kebijakan-kebijakan kontra 

terorisme yang harus diikuti oleh seluruh negara anggota PBB. Hal 

tersebut tentunya juga mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk 
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mengikuti norma internasional dan juga mengikuti PBB sebagai 

konsekuensi Indonesia yang menjadi negara anggota PBB. 

Pasca peristiwa 9/11 dalam konteks terorisme internasional, serta 

adanya serangan bom Bali tahun 2002 dan terjadinya rentetan serangan 

bom di Indoensia pada tahun 2000-an dalam konteks terorisme nasional, 

pemerintah Indonesia kemudian membuat kebijakan-kebijakan untuk 

menghadapi isu terorisme yang sudah dipersepsikan sebagai ancaman 

kemanan nasional. Ada dua pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia, yaitu pendekatan represif dalam menghadapi terduga teroris 

(yeng dianggap melanggar HAM), dan pendekatan lunak (deradikalisasi) 

untuk melakukan pencegahan tumbuhnya faham radikalisme dan 

terorisme. Dua pendekatan tersebut dilaksanakan dibawah kerangka 

kebijakan normatif yang diambil oleh pemerintah Indonesia, melalui 

kebijakan-kebijakan pembuatan instrumen hukum dan pendirian 

lembaga kontra terorisme. 

Pilihan langkah sebagai respon terhadap isu terorisme yang 

diambil oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh 

yang berasal dari isu terorisme domestik, serta pengaruh yang berasal 

dari isu terorisme dalam konteks internasional. Dalam konteks isu 

terorisme domestik, bom Bali yang menelan banyak korban jiwa menjadi 

penyebab utama bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap 

untuk merespon isu terorisme. Serangan bom Bali yang kemudian 

diketahui telah dilakukan oleh jaringan kelompok teroris JI, telah 

menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa ancaman terorisme di 

Indonesia benar-benar ada. Sementara dalam konteks isu terorisme 

internasional, peristiwa 9/11 yang kemudian mengakibatkan 

terbentuknya norma internasional “war on terror” juga telah 

memberikan pengaruh terhadap pemerintah Indonesia dalam 

menghadapi isu terorisme. 

Perkembangan isu terorisme dalam konteks internasional (dalam 

hal ini pasca peristiwa 9/11) telah memunculkan beberapa konsekuensi 

yang kemudian membrikan pengaruh terhadap pemerintah Indonesia.  

Pertama, peristiwa 9/11 telah memunculkan adanya pengaruh atau 

persuasi dari beberapa negara besar untuk melakukan perang melawan 

terorisme. Dalam hal ini, negara-negara yang menjadi pelopor agenda 

global “war on teror” seperti Amerika Serikat dan Australia yang telah 
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memberikan tawaran bantuan-bantuan materi yang kemudian 

merasionalisasikan pilihan pemerintah Indonesia untuk bergabung 

dalam agenda global “war on teror” tersebut. 

Terlebih lagi Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak 1997 

membuat Indonesia sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Dengan 

bergabungnya Indonesia dalam War on Terror, pada awal tahun 2000-

an, Indonesia memiliki kesempatan menerima banyak bantuan dari 

Amerika Serikat dan negara lainnya seperti Australia. Melalui beberapa 

bentuk kerjasama di bidang penanganan terorisme, Indonesia menerima 

bantuan yang jumlahnya cukup besar, sehingga merasionalkan pilihan 

kebijakan represif sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikembangkan 

oleh negara penggagas War on Terror yaitu AS. 

Kedua, ada juga pengaruh dari institusi struktur internasional, 

dalam hal ini PBB. Negara Indonesia yang menjadi anggota dari PBB 

tentunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan (resolusi-resolusi) yang 

sudah ditetapkan terkait tata kelola kontra terorisme baik dalam level 

interasional taupun nasional.  Kemudian ada juga norma internasional 

(instrumen hukum internasional) yang memaksa pemerintah Indonesia 

untuk mengikuti tata kelola anti terorisme yang sudah ditentukan. Dalam 

hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi beberapa 

konvensi internasional terkait anti-terorisme yang memaksa pemerintah 

untuk mengikuti ketentuan internasional dalam menangani isu terorisme 

di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus mengikuti norma 

internasional, terutama yang diusung menjadi agenda institusi struktur 

internasional yaitu PBB. Secara identitas Indonesia harus menunjukkan 

keberpihakan terhadap agenda global untuk melakukan perang melawan 

terorisme, dan sebisa mungkin menghindari predikat sebagai negara 

pendukung terorisme. Mengingat pada masa memudarnya isu perang 

dingin (tahun 1990-an) PBB pernah mengidentifikasi Libya, Sudan, dan 

Afghanistan sebagai negara sponsor kelompok teroris. Kemudian dewan 

keamanan PBB memberikan sanksi ekonomi kepada ketiga negara 

tersebut. Artinya jika Indonesia tidak ingin mendapatkan sanksi dari 

dunia internasional maka Indonesia harus mematuhi norma yang sudah 

ada yaitu mendukung dan menjadi bagian dari agenda global untuk 

melakukan perang melawan terorisme. 
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Selain itu ada juga pengaruh dari norma hukum internasional 

terhadap pilihan langkah pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap 

isu terorisme pasca 9/11. Norma anti terorisme yang berkembang dalam 

dunia internasional telah melahirkan instrumen hukum internasional 

yang tentunya mengikat negara-negara yang telah menjadi bagian dari 

komunitas internasional, terutama bagi negara-negara yang telah 

melegitimasi instrumen hukum internasional tersebut. Indoenesia telah 

meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur terkait 

kontra terorisme. Maka dari itu, Indonesia berkewajiban untuk 

mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati dalam konvensi 

internasional, terutama yang tertuang dalam konvensi-konvensi yang 

sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. dan sejauh ini pemerintah 

Indonesia masih taat dan tunduk atas apa yang ditetapkan dalam 

instrumen hukum internasional terkait kontra terorisme, yang kemudian 

diturunkan pada level norma hukum nasional di Indonesia. 

Adanya linieritas antara norma hukum internasional dengan 

norma hukum nasional terkait kontra terorisme, menunjukkan bahwa 

norma internasional memberikan pengaruh yang besar atas kebijakan 

kontra terorisme di Indonesia. Adanya pengaruh norma internasional di 

dalam norma hukum nasional anti terorisme dapat dilacak baik dari 

naskah akademik, narasi pertimbangan, ataupun substansi dari bunyi 

pasal-pasal yang ada didalam UU anti terorisme di Indoensia. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum anti terorisme di 

Indonesia telah mendapatkan pengaruh dari norma internasional. 

Terjadinya rentetan serangan bom pada tahun 2000-an, yang 

kemudian ditambah terjadinya serangan bom Bali tahun 2002 di 

Indonesia, membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap untuk 

merespon isu terorisme dalam konteks nasional. Selain itu, adanya 

persuasi dari akor-aktor internasional serta adanya norma hukum 

internasional “war on terror” telah membentuk persepsi pemerintah 

Indonesia untuk melihat isu terorisme yang kemudian dimaknai sebagai 

ancaman nasional. Adanya persepsi atau pemaknaan oleh pemerintah 

Indonesia terhadap terorisme telah terbentuk dengan adanya pengaruh 

dari ide atau gagasan bersama yang berkembang dalam pergaulan 

internasional, serta adanya pengalaman dari pemerintah Indonesia dalam 

menghadapi ancaman terorisme. Sehingga pemerintah Indonesia 
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mempersepsikan terorisme sebagai ancaman nasional baik ancaman 

yang bersifat fisik maupun non-fisik. Persepsi atau pemaknaan 

pemerintah Indonesia terhadap terorisme yang dianggap sebagai 

ancaman fisik (keselamatan warga negara) dan non-fisik (ideologi 

pancasila) tersebut kemudian pada akhirnya membentuk kepentingan 

Indonesia untuk menghadapi ancaman terorisme melalui kebijakan-

kebijakan yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


