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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setelah tahun 2000-an, salah satu ancaman yang menjadi 

perhatian negara-negara di dunia internasional adalah ancaman aksi 

terorisme. Berbagai aksi terorisme yang terjadi di berbagai negara 

membuat masyarakat internasional memandang serius masalah terkait 

terorisme, meskipun pada dasarnya fenomena terorisme sudah ada sejak 

lama. Pemaknaan ancaman yang diakibatkan oleh terorisme tidak 

terlepas dari konstruksi sosial yang terjadi dalam dunia internasional, 

sehingga hampir setiap negara di dunia memberikan label teroris kepada 

kelompok tertentu yang kemudian dimaknai sebagai ancaman terhadap 

kemanusiaan (Hülsse & Spencer, 2008) Fenomena terorisme yang 

dimaknai oleh masyarakat internasional seperti saat ini, sebenarnya 

bukanlah hal yang baru. Namun demikian, studi tentang terorisme 

menjadi sangat populer dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern 

terjadi setelah tahun 2000-an. Salah satu pemicu perkembangan tersebut 

adalah terjadinya aksi teror di Amerika Serikat pada tahun 2001, dimana 

waktu itu gedung WTC (World Trade Center) menjadi sasaran teror.  

Serangan terhadap gedung WTC yang terjadi pada 11 September 

2001 oleh para teroris, membuat dunia semakin gencar melawan 

terorisme, bahkan aksi terorisme dianggap sebagai suatu aksi kejahatan 

terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Kejahatan terorisme 

dianggap sebagai aksi kejahatan yang perlu mendapatkan penanganan 

khusus, karena kejahatan terorisme dimaknai sebagai kejahatan luar 

biasa (extraordinary crime) sehingga diperlukan instrumen khusus untuk 

menanggulangi kejahatan yang tidak biasa ini. 

Pelabelan terhadap kejahatan aksi terorisme yang dianggap 

sebagai tindak kejahatan yang luar biasa dimunculkan pertama kali 

ketika PBB mengadakan kongresnya di Wina Austria Tahun 2000 yang 

mengangkat tema “The Prevention of Crime and The Treatment of 
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Offenders”. Aksi teror yang terjadi di negara-negra di dunia banyak 

menimbulkan korban jiwa. Untuk itu banyak negara di dunia termasuk 

Indonesia, merasa perlu membuat suatu perlakuan khusus terhadap aksi-

aksi penyerangan yang masuk ke dalam kriteria terorisme. Beberapa 

alasan penting yang menjadi landasan terkait perlunya suatu gerakan 

melawan terorisme antara lain (Muhtar, 2014):  

 

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya 

terbesar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia. Dalam 

hal ini hak asasi manusia untuk hidup (the right to life) dan hak 

asasi untuk bebas dari rasa takut. 

2. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang 

cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. 

3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal 

dengan memanfaatkan teknologi modern. 

4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi 

terorisme nasional dengan organisasi internasional. 

5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan 

kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun 

transnasional. 

6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 

 

Selain itu peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di seluruh dunia 

juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan secara jumlah 

peristiwa yang terjadi maupun dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada grafis terjadinya peristiwa teror di seluruh dunia 

berikut ini: 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Gambar Grafik 1.1. Number of Terrorism-related incidents 

 
Sumber: https://ourworldindata.org/grapher/terrorist-incidents?overlay=download 

 

Jika dilihat dari data tersebut, maka bukanlah suatu hal yang 

mengherankan ketika dunia internasional terarahkan perhatiannya untuk 

berfikir dan berupaya keras untuk menanggulangi fenomena ancaman 

teroris yang datangnya bukan lagi selalu berasal dari negara dan militer 

yang dimiliki negara-negara lain. 

Untuk menghadapi ancaman terorisme berbagai negara 

berinisiatif untuk merumuskan kebijakan dalam rangka menanggulangi 

atau melawan terorisme. Dengan mengatasnamakan keamanan nasional 

beberapa negara memilih pendekatan represif dengan instrumen hard 

power untuk menghadapi ancaman terorisme. Pendekatan ini dipelopori 

oleh beberapa negara berpengaruh seperti Amerika Serikat dalam 

menghadapi jaringan teroris Al-Qaeda dan Israel dalam menghadapi 
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ancaman dari ekstrimis Islam yang dianggap mengancam negara mereka 

(Jamwal, 2003).  

Selain itu PBB yang merupakan organisasi antar pemerintahan 

negara terbesar di dunia turut serta dalam mempengaruhi model 

kebijakan kontra terorisme dalam pergaulan internasional. Hal tersebut 

dapat kita lacak dalam resolusi PBB, 60/288 of 8 September 2006, The 

United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, yang telah 

melahirkan beberapa ketentuan yang kemudian mewajibkan setiap 

negara anggota PBB untuk mematuhi resolusi tersebut yang diantaranya 

berisi tentang beberapa point penting, seperti mewajibkan negara untuk 

melakukan perang terhadap terorisme, bersedia melakukan kerjasama 

dengan PBB ataupun komunitas Internasional untuk kepentingan 

melawan terorisme baik pada level internasional, regional ataupun lokal, 

merekomendasikan setiap negara untuk meningkatkan kemampuan 

perlindungan atas keamanan nasional terutama dari gangguan ancaman 

yang disebabkan oleh tindakan terorisme (United Nations General 

Assembly, 2006). Begitu resolusi dari PBB mulai disahkan maka norma 

anti terosime dalam dunia internasional mulai “terlegitimasi”. Dengan 

adanya resolusi tersebut, Perang melawan terorisme dianggap sebagai 

tindakan yang baik untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran-

pelanggaran kemanusiaan yag dilakukan oleh para jaringan teroris.  

Selain itu, norma yang berkembang dalam dunia internasional 

adalah pembentukan nilai anti terorisme yang dianggap sebagai bentuk 

pelanggaran HAM. Konstruksi atas persepsi bahwa terorisme adalah 

melanggar HAM juga didukung penuh oleh PBB yang merupakan 

lembaga yang menjadi acuan atas norma internasional. Melalui The 

United Nations High Commissioner for Human Rights, PBB 

menunjukkan sikap dan posisi yang jelas bahwa negara harus melakukan 

perlawanan terhadap terorisme untuk melindungi HAM. Sikap tersebut 

dapat kita lihat dalam publikasi Fact Sheet No. 32 yang dirilis oleh Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights telah 

dinyatakan bahwa (Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights, n.d.):  

 

International and regional human rights law makes clear 

that States have both a right and a duty to protect individuals 
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under their jurisdiction from terrorist attacks. This stems 

from the general duty of States to protect individuals under 

their jurisdiction against interference in the enjoyment of 

human rights. More specifically, this duty is recognized as 

part of States’ obligations to ensure respect for the right to 

life and the right to security. 

(Hukum hak asasi manusia internasional dan regional 

menjelaskan bahwa Negara memiliki hak dan kewajiban 

untuk melindungi individu di bawah yurisdiksi mereka dari 

serangan teroris. Ini bermula dari tugas umum Negara untuk 

melindungi individu-individu di bawah yurisdiksinya dari 

gangguan atas hak asasi manusia. Lebih khusus lagi, tugas 

ini diakui sebagai bagian dari kewajiban Negara untuk 

memastikan penghormatan terhadap hak untuk hidup dan 

hak untuk keamanan). 

 

Ungkapan fakta nomer 32 yang diterbitkan oleh Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, telah 

menunjukkan bahwa dunia internasional melalui PBB telah 

membenarkan suatu nilai atau norma bahwa negara-negara di dunia 

harus melakukan perang melawan terorisme sebagai bentuk 

perlindungan atas HAM. Karena terorisme telah dianggap sebagai 

kejahatan luar biasa yang kemudian melanggar HAM masyarakat sipil. 

Hal itu berdampak terhadap sebagian besar negara-negara di 

dunia untuk membuat suatu mekanisme penanggulangan terorisme, 

dengan merumuskan kebijakan-kebijakan dalam konteks keamanan 

nasional untuk melawan ancaman terorisme. Hal ini berlaku bagi negara-

negara yang merasa terancam dengan adanya aksi-aksi teror, tidak 

terkecuali di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan 

penanggulangan terorisme dengan pendekatan represif karena 

mempersepsikan terorisme sebagai ancaman yang berbahaya bagi 

keselamatan masyarakat Indonesia. Ketika isu terorisme berkembang di 

dunia internasional pasca peristiwa 9/11 pada tahun 2001, di Indonesia 

juga terjadi peristwa serangan bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. 

Serangan teror tersebut telah menewaskan 202 jiwa, dimana korban 

banyak yang berasal dari Amerika Serikt dan Autralia. Terjadinya 
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peristiwa serangan bom Bali tahun 2002, membuat pemerintah Indonesia 

menyadari bahwa terorisme telah menjadi ancaan nyata bagi Indonesia. 

Menanggapi ancaman terorisme tersebut, pemerintah Indonesia 

telah merespon dengan beberapa kebijakan, diantaranya pemerintah 

membuat Undang-undang anti terorisme, kemudian pemerintah juga 

membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

sebagai badan nasional yang khusus menangani masalah terorisme. 

selain itu pemerintah Indonesia juga telah membentuk pasukan khusus 

yang terjun langsung di lapangan guna menangani masalah terorisme 

tersebut. Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri), membentuk Detasemen Khusus 88 (Anti Teror) atau yang lebih 

dikenal dengan Densus 88, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 

Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan 

melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari 

laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai Pasal 26 dan 28). 

Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "Anti-Terrorism Act" 

Selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat 

untuk menanggapi ancaman terorisme tersebut, Indonesia cenderung 

menggunakan pendekatan yang represif. Densus 88 yang dibentuk 

sebagai pasukan anti teror di bawah naungan Polri, lebih banyak 

menggunakan pendekatan yang bersifat menekan dalam menangani para 

terduga teroris. Hal ini dapat kita lihat dimana pemerintah melalui 

Densus 88 seringkali melakukan penggerebekan atau penyerangan 

terhadap para teroris di tempat persembunyian atau markas mereka 

dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Dampak dari penggunaan 

kekerasan tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi dugaan 

pelanggaran HAM dalam proses penangkapan (Kusuma, 2018). Dalam 

10 tahun terakhir (2006-2016) setidaknya 120 terduga teroris tewas 

dalam proses penangkapan dan 40 orang merupakan korban salah 

tangkap. Selain itu, lebih dari 80 persen jumlah yang ditangkap 

mengalami penyiksaan (Almas, 2016).  

Kondisi tersebut membuat pro dan kontra di dalam masyarakat. 

Banyak yang mendukung langkah pemerintah yang memberikan 

“tindakan tegas” terhadap para terduga teroris, tetapi tidak sedikit pula 

masyarakat yang memberikan kritik atas penggunaan pendekatan 
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represif yang digunakan oleh aparatur negara dalam hal ini Densus 88 

sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam proses 

penanggulangan terorisme di Indonesia. Bahkan, beberapa pihak 

menyebut bahwa pemerintah yang direpresentasikan oleh Densus 88 

dituduh telah melakukan pelanggaran HAM dalam proses 

penanggulangan terorisme. Menurut komnas HAM, melalui pernyataan 

Wakil Ketuanya, Dianto Bachriadi  menyatakan bahwa setidaknya ada 

10 kategori pelanggaran HAM yang terjadi yang dilakukan oleh Densus 

88 dalam penanganan terorisme diantaranya ialah: perampasan 

kemerdekaan seseorang, adanya perampasan atas nyawa manusia, 

perampasan harta-benda, terjadinya penyiksaan, perlakuan yang kejam, 

penciptaan rasa takut dan ancaman, upaya penghambatan komunikasi, 

adanya pelanggaran penggunaan penasihat hukum dan pelanggaran atas 

hak beribadah. Komnas HAM kemudian menyimpulkan bahwa ada 

pelanggaran yang sistemastis dan meluas, utamanya dalam 4 hal, yaitu, 

upaya pembunuhan, perampasan harta, penyiksaan serta perlakuan 

pelanggaran hukum serius terhadap para terduga jaringan teroris (Fajar, 

2013). 

Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan pemerintah 

melalui Densus 88 dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia 

menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengorbankan nilai HAM 

yang seharusnya dijamin keberadaannya (Haryadi, 2014). Indonesia 

yang memilih sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dalam 

penyelenggaraan negara telah menangguhkan tugasnya dalam rangka 

menjamin penegakan HAM atas nama perang melawan ancaman 

terorisme. Dengan alasan kepentingan menjaga keamanan nasional, 

pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang cenderung berdampak 

pada penekanan atas hak kebebasan sipil (Surwandono, S., 

Retnoningsih, T. A. S., Alkatiri, 2018). 

Di samping perdebatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai akibat dari pilihan pendekatan represif dalam 

penanggulangan terorisme, pendekatan represif yang dipilih juga 

terbukti tidak mampu untuk menekan angka terjadinya serangan teror di 

Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia sejak 

tahun 2002, dari pembuatan UU anti terorisme, hingga pembentukan 

pasukan khusus untuk melakukan tindakan represif (Densus 88), terbukti 
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masih belum mampu menekan jumlah serangan teror secara signifikan. 

Terlebih lagi pada tahun 2011 dan seterusnya, justru angka jumlah 

serangan teror cenderung naik dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk 

lebih jelasnya data tentang jumlah serangan teror tersebut dapat kita lihat 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.1. : Jumlah Serangan Teror di Indonesia Tahun 2002-2016 

No Tahun Jumlah Serangan Teror 

1.  2002 43 

2.  2003 18 

3.  2004 17 

4.  2005 15 

5.  2006 10 

6.  2007 2 

7.  2008 13 

8.  2009 19 

9.  2010 4 

10.  2011 21 

11.  2012 39 

12.  2013 32 

13.  2014 35 

14.  2015 29 

15.  2016 19 
Sumber: https://ourworldindata.org/grapher/terrorist-incidents?overlay=download 

 

Pendekatan represif dengan menggunakan kekuatan militer (hard 

power) dalam rangka melawan ancaman terorisme, jika dilihat dari studi 

Barry Buzan, bukanlah pendekatan yang paling tepat. Buzan yang 

dikenal dengan pemikiran Copenhagen School yang pada dasarnya 

masuk dalam tradisi-tradisi pendekatan konstruktivisme (M. McDonald, 

2008), telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam studi 

keamanan yang menggeser pandangan state centric  dalam studi 
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keamanan menjadi human security. Salah satu pemikirannya adalah 

terkait teori Defence Dilemma. Jika melihat dari pemikiran tersebut, 

maka pendekatan militer dalam menghadapi teroris bukanlah pilihan 

yang terbaik karena justru akan membuat pihak lawan (jaringan teroris) 

akan berupaya untuk mengimbangi atau justru akan mencari strategi 

yang lebih baik untuk melawan ancaman kekuatan militer dari negara-

negara yang menjadi pihak lawannya. Buzan telah menjelaskan bahwa 

pilihan untuk menggunakan pendekatan kekuatan militer dalam rangka 

menjaga keamanan nasional bukanlah suatu pilihan yang paling tepat. 

Karena menurutnya justru ketika ada negara yang sedang dalam kondisi 

saling mengancam, jika keduanya sama-sama mengedepankan kekuatan 

militer maka masing-masing pihak akan mempersepsikan pihak lain 

sebagai ancaman dan masing-masing pihak akan berusaha untuk 

melakukan serangan terlebih dahulu dengan menggunakan strategi dan 

kekuatan yang dianggap paling baik untuk menyerang lawannya. 

Sehingga penggunaan kekuatan militer justru akan mengundang 

datangnya ancaman yang lebih besar bagi setiap negara yang 

melakukannya (Buzan, 1983).  

Penggunaan pendekatan represif dengan menggunakan kekuatan 

militer (hard power) yang dilakukan oleh beberapa negara (termasuk 

Indonesia) dalam rangka melawan ancaman terorisme, justru akan 

membuat jaringan teroris meningkatkan strategi dan kekuatannya untuk 

melawan negara-negara yang menggunakan kekuatan militer untuk 

menghadapi mereka. Artinya dengan menggunakan kekuatan militer 

untuk menghadapi teroris akan semakin meningkatkan ancaman bagi 

negara-negara tersebut. Karena jaringan kelompok teroris akan 

mendefinisikan atau mengidentifikasikan diri mereka sebagai kelompok 

yang dilabeli oleh dunia sebagai kelompok kejahatan, yang akan 

memaknai negara yang melabeli mereka sebagai kelompok kejahatan 

kemanusiaan sebagai musuh, sehingga mereka akan melakukan 

serangan-serangan balasan terhadap kekuatan-kekuatan yang telah 
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melakukan serangan terhadap mereka dengan menggunakan pendekatan 

(hard power) (Hülsse & Spencer, 2008). 

Fenomena yang berbeda ditunjukkan oleh beberapa negara yang 

memilih pendekatan yang lebih soft dengan menggunakan pendekatan 

secara politis, seperti yang dilakukan oleh Inggris untuk menghadapi 

ancaman teroris di wilayah Irlandia Utara. Wilayah tersebut merupakan 

bagian dari Inggris merupakan suatu wilayah yang pada dasarnya 

menginginkan untuk memisahkan diri dari penguasaan pemerintah 

Inggris. Untuk mencapai tujuannya tersebut banyak kelompok-

kelompok ekstrim yang menggunakan cara-cara teror sebagai upaya 

untuk memberi pesan kepada pemerintah Inggris karena mereka ingin 

memisahkan diri. Namun yang menarik dalam kasus ancaman teror yang 

dihadapi Inggris adalah pilihan strategi yag dipilih oleh Inggris untuk 

merespon ancaman teroris tersebut. Inggris menganggap bahwa 

ancaman teror yang muncul dari wilayah Irlandia Utara adalah bagian 

dari problematika politik, sehingga pemerintah harus merespon dengan 

solusi politik untuk menyelesaikannya. Kemudian pemerintah 

menetapkan 5 prinsip utama untuk melawan ancaman terorisme pertama 

pemerintah harus memiliki tujuan politik yang jelas; kedua pemerintah 

dan pasukan keamanannya harus berfungsi sesuai dengan hukum yang 

berlaku; ketiga pemerintah beserta agen-agennya dan pasukannya harus 

memiliki rencana menyeluruh dan komperehensif; keempat pemerintah 

harus mengutamakan untuk mengalahkan subversi politik, bukan aksi 

gerilya (menggunakan kekerasan); dan kelima pemerintah harus 

memastikan keamanan wilayah-wilayah vital terlebih dahulu, sebelum 

pindah ke lokasi yang terkena dampak pemberontakan (teroris). Namun 

demikian, Inggris juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan opsi militer 

jika memang diperlukan (Jamwal, 2003). 

Contoh yang lain yang menunjukkan penggunaan strategi non-

militer yang dipilih oleh negara untuk melawan terorisme adalah seperti 

yang ditunjukkan oleh pemerintah Jepang. Salah satu negara di kawasan 
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Asia Timur ini dari tahun 2000 hingga tahun 2016 hanya mengalami 

serangan teror sebanyak 40 kali (Ritchie, 2018). Fakta tersebut tidak bisa 

dilepaskan dengan pilihan strategi yang dipilih dalam kebijakan kontra 

terorisme. Jepang menggunakan pendekatan yang lebih soft dalam 

rangka mengeliminasi ancaman terorisme. Dalam konteks domestik, 

Jepang memilih 3 strategi utama yang digunakan dalam melawan 

terorisme diantaranya adalah:  

 

1) Legislative measures for preventing terrorism. 2) 

Establishment of the Headquarters for Promotion of 

Measures Against Transnational Organized Crime and 

Other Relative Issues and International Terrorism. 3) 

Implementation of various counter-terrorism measures by 

relevant ministries (JAPAN, 2016). 

 

Yang pertama, pemerintah Jepang lebih memilih untuk 

menggunakan pendekatan yang soft, dengan rancangan legislasi yang 

untuk menghadapi ancaman terorisme. kemudian yang kedua, Jepang 

memilih untuk melawan terorisme dengan mempromosikan wacana 

kontra terhadap organisasi-organisasi terorisme yang bersifat 

transnasional, untuk menghindari masuknya jaringan teroris tersebut ke 

wilayah Jepang. Kemudian yang ke-tiga, pemerintah Jepang memilih 

untuk melibatkan lembaga-lembaga kementerian yang dianggap relevan 

dan terkait guna melawan ancaman terorisme.  

Kebijakan kontra terorisme yang menggunakan pendekatan Soft, 

tidak hanya diterapkan dalam konteks domestik. Peran jepang dalam 

konteks kontra terorisme internasional juga menggunakan pendekatan 

non-militer. Hal ini dapat kita lihat ketika Jepang terlibat dalam 

Operation Enduring Freedom (OEF) yang dikomando oleh AS dalam 

rangka operasi balasan terhadap jaringan teroris Al-Qaeda di Afganistan 

yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 

serangan teror 11 September. Jepang sebagai salah satu anggotan negara 

G8 dan sekaligus mitra Amerika Serikat, harus ikut terlibat dalam operasi 

yang diklaim sebagai bentuk perang melawan terorisme tersebut. 

Faktanya Jepang memang terlibat dalam operasi tersebut bersama 
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dengan negara mitra Amerika Serikat yang lain, tetapi Jepang lebih 

memilih berperan sebagai pendukung logistik dan bantuan medis bagi 

pasukan Amerika Serikat yang terluka (Ishizuka, 2012). Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi Jepang dalam melawan terorisme tidak 

ingin menggunakan kekuatan militer (hard power) karena hal tersebut 

justru akan memicu pihak dari para jaringan teroris untuk melakukan aksi 

balasan yang pada akhirnya justru akan mengancam keamanan Jepang 

itu sendiri.  

Pendekatan yang lebih lunak dipilih oleh Jepang, meskipun, pada 

tahun 2014, Jepang sempat mendapatkan ancaman dari salah satu 

kelompok radikal Islam JI yang ada di Indonesia yang memiliki afiliasi 

dengan Al-Qaeda. Ketika itu salah satu media Jepang yaitu Kyodo News 

telah melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan Jamaah 

Islamiah (JI) yaitu Abu Bakar Ba’asyir yang menyatakan bahwa “negara 

–negara Islam, kemungkinan akan menargetkan serangan juga kepada 

Jepang karena Jepang dianggap bekerjasama erat dengan pihak barat” 

(Agustina, 2014). Dari penyataan salah satu pimpinan jaringan terorisme 

internasional tersebut menunjukkan bahwa identitas dan persepsi 

kelompok mereka terhadap pihak lain menjadi salah satu faktor penentu 

tindakan mereka terhadap pihak tersebut. Dalam hal ini, karena Jepang 

dipersepsikan sebagai bagian dari kelompok barat yang merupakan 

musuh mereka dan target serangan teror mereka, maka Jepang pun ikut 

menjadi sasaran mereka. Namun pada faktanya, dengan upaya Jepang 

yang lebih memilih pendekatan halus sekaligus membangun identitas 

dan persepsi bahwa mereka bukan musuh para teroris, maka Jepang 

relatif berhasil untuk melakukan pencegahan serangan teror terhadap 

negara sakura tersebut. 

Jepang lebih memilih untuk membangun persepsi masyarakat 

Jepang untuk menolak paham-paham radikal yang disebarkan para 

teroris, serta membangun persepsi dari sudut pandang para teroris, bahwa 

Jepang bukanlah bagian dari negara-negara yang melawan mereka 

dengan kekuatan militer. Strategi yang dipilih Jepang  tersebut terbukti 

berhasil jika dilihat dari intensitas serangan terorisme terhadap negara 

Jepang yang masuk dalam kategori rendah. Yaitu hanya 40 kali sejak 

tahun 2000 hingga tahun 2016. 
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Pada kenyataannya, Indonesia tidak menerapkan strategi seperti 

yang dilakukan oleh Jepang yang sudah terbukti cukup efektif untuk 

melakukan pencegahan terjadinya serangan terorisme. Indonesia sejak 

memberikan respon terhadap perkembangan isu terorisme paska Bom 

Bali, telah memilih pendekatan yang bersifat represif dengan 

menggunakan hard power, untuk memberikan tekanan-tekanan (bersifat 

kekerasan) terhadap para terduga teroris. Menurut Hery Firmansyah, 

dalam tulisannya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak 

Pidana Terorisme di Indonesia”, telah menjelaskan bahwa langkah 

represif yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

penanggulangan terorisme di Indonesia antara lain (Firmansyah, 2010):  

 

1. Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, 

serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah 

pemberantasan tindak pidana terorisme. 

2. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. 

3. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak 

pidana terorisme yang telah terbukti bersalah dengan bukti-bukti 

yang ada. 

 

Instrumen hukum anti terorisme yang dibuat oleh pemerintah 

Indonesia yang bersifat menekan bagi pelaku terorisme, ditambah lagi 

adanya pasukan khusus (Densus 88) di bawah naungan Polri sebagai 

pasukan “pemukul” bagi para teroris telah menunjukkan realisasi dari 

sifat represif pemerintah Indonesia. Pemaknaan kata represif sendiri 

sudah sesuai dengan makna yang dijelaskan dalam KBBI yang 

mengartikan represif sebagai suatu tindakan yag bersifat menekan, 

mengekang, menahan, atau menindas (Kementerian Kebudayaan dan 

Pendidikan, 2016).  

Polri telah menggunakan UU anti terorisme sebagai alasan utama 

untuk melakukan operasi-operasi represif untuk menghadapi teroris 

dengan menggunakan alasan penegakan hukum terhadap berbagai 

peristiwa bom terorisme, karena UU tersebut menggunakan paradigma 

“to protect dan defend state interest”, “to protect the offenders”, dan “to 

protect and rehabilitate the victims” yang disebut dengan triangle 

paradigms approach (Republic of Indonesia National Law Development 
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Agency, 2011). Dengan mengatasnamakan keamanan dan kepentingan 

nasional Polri telah menggunakan kewenangan yang dimilikinya dari 

UU anti terorisme untuk melakukan tekanan-tekanan (represif) terhadap 

jaringan teroris yang ada di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia juga melakukan perubahan terhadap 

Undang-Undang anti terorisme yang kemudian perubahan tersebut 

disahkan pada 25 Mei 2018. Perubahan yang terjadi dalam UU tersebut 

semakin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia lebih memilih 

pendekatan represif, dengan memperbesar kewenangan Polri serta 

melibatkan kekuatan militer (dalam hal ini TNI) dalam proses 

penanggulangan terorisme. Tujuan dari pemerintah dalam proses 

perubahan UU anti terorisme tersebut adalah menjadikan UU 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai 

reactive law enforcement, agar aparat penegak hukum dapat segera 

bertindak sebelum terjadi tindakan terorisme (Noor Rochmad, 2018). 

Bahkan usulan atas perubahan UU yang semakin bersifat represif 

tersebut disampaikan langsung oleh BNPT kepada DPR. Menurut  

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi 

Alius, usulan perubahan terhadap UU yang akan bersifat reactive law 

enforcement tersebut sebagai bentuk upaya “represif untuk preventif” 

(Erdianto, 2016) .  

Pilihan pemerintah Indonesia untuk lebih represif dalam 

penanggulangan terorisme juga dapat dilacak melalui kemunculan 

wacana tersebut dalam naskah akademik RUU anti terorisme. Dimana 

dalam naskah tersebut tim penyusun memberikan rekomendasi dengan 

pendapat bahwa Perlu dimasukkan prinsip “wide margin of apprication 

(WMA) dalam proses penyidikan. Prinsip ini mengurangi sampai batas 

minimal perlindungan HAM terhadap seorang tersangka terorisme. 

Prinsip WMA merupakan landasan Negara untuk membatasi 

perlindungan HAM tersangka. Prinsip WMA antara lain perluasan 

wewenang penyidikan dan penggunaan alat bukti intelijen; wewenang 

penahanan termasuk masa detensi yang diperluas terhadap tersangka 

pelaku terorisme. Satu-satunya rambu pembatas terhadap prinsip WMA 

adalah tidak boleh melanggar “Non-derogable rights” (Republic of 

Indonesia National Law Development Agency, 2011). Wacana 

pembatasan penerapan perlindungan HAM terhadap tersangka terorisme 



 

 

15 

 

serta perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan 

kegiatan kontra terorisme dalam naskah akademik RUU anti terorisme 

menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sejak awal lebih memilih 

pendekatan represif dalam kegiatan kontra terorisme. 

UU anti terorisme telah menjadi lebih represif setelah mengalami 

perubahan pada tahun 2018. Perubahan UU yang bersifat lebih represif 

tersebut menjadi pilihan pemerintah Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi 

sendiri, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa 22 Mei 

2018, telah meminta bahwa kejahatan terorisme harus diperangi dengan 

cara-cara luar biasa. Presiden RI ke-7 tersebut memiliki pandangan 

bahwa penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi sebelum aksi 

teror dilakukan sangat diperlukan. Bahkan Jokowi sebagai presiden juga 

telah menyatakan bahwa: “saya minta pendekatan hard 

power dengan soft power ini dipadukan” (Liputan6.com, 2018). 

Permintaan adanya ketegasan tanpa kompromi serta digunakannya hard 

power yang telah disampaikan oleh Presiden telah menunjukan bahwa 

pemerintah Indonesia lebih memilih pendekatan represif dalam 

penanggulangan terorisme di Indonesia. 

Meskipun banyak terjadi pelanggaran HAM dalam proses 

penanggulangan terorisme di Indonesia, tetapi pendekatan kontra 

terorisme yang diterapkan oleh Indonesia tidak hanya pendekatan 

represif semata. Dalam beberapa kasus penanganan teroris, pemerintah 

Indoensia melalui BNPT telah menggunakan pendekatan lunak, dalam 

hal ini melakukan deradikalisasi dan kontra narasi. Peran utama BNPT 

sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan 

terorisme, selain penindakan bagi pelaku atau terduga jaringan 

terorisme, tugas yang tidak kalah penting adalah terkait pencegahan 

terjadinya tindak pidana terorisme. Dalam konteks pelaksanaan 

pencegahan, BNPT memiliki dua strategi utama yaitu: Strategi kontra 

radikalisasi dan strategi deradikalisasi. Adapun strategi kontra 

radikalisasi adalah tindakan yang ditujukan untuk kelompok pendukung, 

simpatisan, dan masyarakat yang belum terpapar paham radikal. 

Sementara strategi deradikalisasi adalah tindakan yang lebih ditujukan 

terhadap kelompok yang sudah terpapar paham radikal atau bahkan 

paham terorisme. Untuk menjalankan strategi tersebut BNPT melakukan 

identifikasi, rehabilitasi, pemasyarakatan dan re-edukasi (Deputi Bidang 
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Pencegahan, 2014). Strategi kontra radikalisasi dan strategi 

deradikalisasi pada dasarnya dijalankan untuk merubah pemikiran 

fanatis masyarakat yang belum maupun yang sudah terpapar paham 

radikalisme, yaitu suatu paham atau aliran yang menginginkan 

perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara total (sampai ke 

akar-akarnya) dan secara revolusioner dengan cara kekerasan atau sikap-

sikap yang ekstrim (Hendropriyono, 2009). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan dalam latar belakang masalah dalam disertasi 

ini, maka dapat diajukan sebuah rumusan masalah utama yaitu:  

 

1.2.1. Bagaimana perkembangan isu terorisme dalam konteks 

internasional dan nasional? 

1.2.2. Bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam 

menanggapi isu terorisme pasca peristiwa bom bali? 

1.2.3. Apa yang mempengaruhi pilihan langkah Indonesia dalam 

merespon isu terorisme? 

1.2.4. Bagaimana relasi antara penanggulangan terorisme dan isu 

HAM di Indonesia? 

 

1.3. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup penelitian disertasi ini akan berfokus pada 

pembahasan terkait penanggulangan terorisme di Indoensia pasca 

peristiwa 9/11. Selain itu penulisan disertasi ini akan fokus untuk 

menjelaskan beberapa isu utama terkait penanggulangan terorisme di 

Indonesia, diantaranya adalah: 

 

1. Menjelaskan perkembangan isu terorisme dalam konteks 

nasional dan internasional. 

2. Menjelaskan pendekatan yang diterapkan pemerintah Indonesia 

dalam penanggulangan terorisme pasca persitiwa bom bali. 

3. Menjelaskan agensi dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses 

penanggulangan terorisme di Indonesia. 
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4. Menjelaskan relasi antara proses penanggulangan terorisme dan 

isu HAM di Indonesia. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Disertasi 

Disertasi ini bertujuan untuk membahas terkait kebijakan kontra 

terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam penelitian 

ini telah ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah 

Indonesia telah menggunakan dua pendekatan dalam menangani isu 

terorisme di Indonesia pasca peristiwa bom bali. Pertama adalah 

pendekatan represif, dimana dalam hal ini aktor utamanya adalah 

pasukan khusus anti teror (Densus 88). Pasukan anti teror yang berada di 

bawah naungan Polri tersebut sering menggunakan kekerasan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bahkan tidak sedikit terduga teroris 

dieksekusi mati sebelum melalui proses pengadilan. Bahkan Komnas 

HAM telah menyimpulkan bahwa Densus 88 telah banyak melakukan 

pelanggaran HAM dalam menjalankan tugasnya. Selain itu pemerintah 

Indonesia juga menggunakan pendekatan lunak (deradikalisasi) yang 

dilakukan kepada orang-orang yang sudah terpapar faham radikalisme 

dan terorisme, maupun kepada orang-orang yang berlum terpapar, 

sebagai suatu rangkaian upaya pencehan dan penanganan terorisme di 

Indonesia. Pendekatan lunak ini dimotori oleh BNPT (Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme) yang merupakan lembaga khusus yang 

dibentuk untuk merumuskan dan menangani masalah terorisme di level 

nasional (Indonesia). 

Kebijakan kontra terorisme di Indonesia dibuat setelah terjadi 

serangan 9/11, yaitu serangan teror yang terjadi di Amerika Serikat, yang 

mana waktu itu gedung World Trade Center (WTC) ditabrak pesawat 

yang telah dibajak oleh pelaku teror, serta setelah terjadinya rentetan 

serangan bom yang terjadi di Indonesia pada tahun 2000-an (terutama 

pasca serangan bom bali pada tahun 2002). Pasca peristiwa 9/11 tersebut, 

terorisme menjadi isu yang menjadi perhatian dunia. Semenjak peristiwa 

tersebut muncul norma “war on terror” yang diikuti mayoritas negara-

negara di dunia. Banyak negara yang kemudian membuat instrumen 

hukum dalam negeri masing-masing untuk menanggulangi isu terorisme, 

termasuk Indonesia. 
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Disertasi ini secara umum akan menganalisa kebijakan kontra 

terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indoensia pasca terjadinya 

serangan bom Bali. Lebih khusus lagi, disertasi ini akan menjelaskan 

tentang apa saja yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam 

memilih sikap atau tindakan sebagai respon terhadap isu terorisme yang 

muncul pasca serangan bom Bali. Dalam melakukan analisis, disertasi 

ini menggunakan paradigma konstruktivisme dalam konteks ilmu 

Hubugan Internasional. Dimensi imaterial atau ide digunakan untuk 

menganalisa dan melampaui dimensi material. Dalam disertasi ini juga 

ditemukan fakta bahwa dimensi ide, gagasan sangat berpengaruh dalam 

pilihan kebijakan suatu negara. Ide terkait norma “war on terror” yang 

kemudian menjadi agenda global memaksa pemerinah Indonesia melalui 

persuasi ataupun melalui paksaan secara politik untuk mengikuti norma 

yang ada di dunia internasional, sehingga Indonesia berkepentingan 

untuk bergabung dalam agenda global untuk perang melawan terorisme, 

yang semata-mata tidak hanya dipengaruhi oleh alasan keamanan tetapi 

juga politik dan ekonomi. 

Peristiwa serangan 9/11 yang dialami oleh Amerika Serikat, 

membuat negara tersebut berkepentingan untuk membangun suatu 

norma internasional dan mengajak komunitas internasional untuk 

berperang melawan terorisme. Sebagai negara super power AS telah 

melakukan persuasi kepada negara-negara di dunia, dan berhasil 

membangun suatu norma untuk melakukan perang kepada terorisme, 

karena terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa terhadap 

kemanusiaan. PBB sebagai struktur internasional juga memiliki 

pandangan yang sama, sehingga lahirlah beberapa intsrumen-instrumen 

hukum internasional anti terorisme yang harus diikuti oleh semua negara 

anggota PBB, termasuk Indonesia.  

Adanya serangan 9/11 yang menyebabkan munculnya persuasi 

dari negara-negara besar untuk kontra terorisme, adanya norma 

internasional “war on terror”, tekanan dari PBB melalui instrumen 

hukum internasional yang sudah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia 

terkait kontra terorsme, serta pengalaman Indonesia dalam menghadapi 

fenomena terorisme dalam negeri yang terjadi sejak tahun 2000-an, 

kemudian mempengaruhi terbentuknya kepentingan nasional Indonesia 

untuk melakukan kontra terorisme, dan menuntun pada pilihan-pilihan 
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langkah yang dilakukan untuk menghadapi isu terorisme yang muncul 

sejat terjadinya peristiwa 9/11. 

Penelitian disertasi ini juga bertujuan untuk memberikan 

sumbangsih atau manfaat untuk kepentingan pengembangan secara 

teoritis maupun secara praktis. Dalam bidang akademik, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi pengembangan 

ilmu pengetahuan, terutama studi mendalam mengenai kajian tentang 

kebijakan keamanan nasional. Dalam hal ini dilihat dari kasus kebijakan 

kontra terorisme, dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 

kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. 

Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan dalam 

penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pilihan langkah Indonesia dalam merespon isu terorisme. Selain itu 

diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan oleh 

pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan kontra terorisme yang 

lebih baik untuk kemudian bisa diaplikasikan untuk melawan ancaman 

terorisme di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan nilai HAM. 

 

1.5. Publikasi Ilmiah 

Sebagai persyaratan untuk kelulusan studi S3, Program Studi 

Ilmu Politik-Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

telah mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan publikasi ilmiah 

dengan kriteria tertentu. Untuk itu, penulis juga telah melakukan 

publikasi ilmiah yang terkait dengan penulisan disrtasi, sebagai syarat 

wajib kelulusan. Adapun beberapa publikasi ilmiah yang sudah 

dilakukan adalah: 

 

1.5.1. Artikel dengan Judul “The Allegation of Human Rights 

Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in 

Indonesia by Densus 88 Force”, Terbit di jurnal 

internasional Advanced Science Letters, Volume 24, 

Number 5 May 2018. (Sudah terbit). 

1.5.2. Telah menjadi presenter dalam konferensi internasional 

dalam “INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL 
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AND BEHAVIORAL SCIENCES (ICSBS-2017)” di Holiday 

Inn Singapore Atrium pada Agustus 2017, dengan judul paper 

“The Allegation of Human Rights Violation in the 

Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by 

Densus 88 Force”. (Diterbitkan dalam Prosiding 

internasional dengan Nomor ISBN: 978911135309. 

1.5.3. Telah terbit buku referensi dengan judul: “ISU 

TERORISME: DALAM DIMENSI MATERIAL DAN 

IMATERIAL” (Desember 2018), Penerbit: LPPM 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, No. ISBN: 

9786025299865. 

1.5.4. Artikel dengan judul “Analisis Perkembangan Norma 

Internasional “War on Terror” dalam Perspektif Realis, 

Liberalis dan Konstruktivis”, diterbitkan di jurnal 

Indonesian Perspective (UNDIP) pada Volume 4 Nomor 

1 (Januari-Juni 2019), (Sinta 3). 

1.5.5. Artikel dengan judul “Indonesia dan Ancaman 

Terorisme: dalam Analisis Dimensi Imaterial”. 

diterbitkan di jurnal SOSIOHUMANIORA (UNPAD) 

pada Volume 21 No. 3 Bulan Nopember 2019 (Sinta 2). 

1.5.6. Artikel dengan judul “The Construction of the Indonesian 

Government's Repressive Counter-Terrorism Policy”  

diterbitkan di jurnal OTORITAS (UNISMUH 

MAKASAR) pada Volume 9 Issue 2 October 2019, 

(Sinta 2 dan terindex Web of Science). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


