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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Studi Terdahulu 

Penelitian yang mengangkat tema tentang isu terorisme sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, meskipun dengan fokus kajian kasus 

yang beragam. Dengan kata lain, peneliti dalam hal ini bukanlah orang 

yang pertama melakukan penelitian dengan tema besar kebijakan 

keamanan nasional (anti terorisme). 

Ada beberapa peneliti terdahulu yang sudah melakukan 

penelitian tentang pembahasan itu. Penulis telah melakukan review 

terhadap beberapa karya ilmiah tentang studi terkait isu terorisme. 

Review tersebut dimaksudkan untuk menentukan posisi sudut pandang 

dalam menganalisis tema yang diangkat. 

Selain untuk menentukan posisi sudut pandang atau perspektif 

dalam menganalisa masalah yang diangkat, mereview tulisan peneliti 

lain juga dilakukan dengan maksud untuk pemetaan tulisan-tulisan yang 

bertema serupa dengan apa yang penulis angkat. Selain itu dengan 

melakukan review atas hasil tulisan para peneliti yang sudah menulis 

tentang tema yang serupa tersebut dapat bermanfaat dalam 

pengembangan road map penelitian atau pengembangan perluasan 

kajian tema itu dengan menampilkan perspektif baru atas tema yang 

diangkat dalam disertasi ini. Selain itu, penulis juga akan menggunakan 

hasil tulisan dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai referensi 

tambahan dalam menyusun disertasi ini. Dalam hal ini, penulis telah 

memetakan tulisan-tulisan berdasarkan kecenderungan paradigma yang 

digunakan dalam melihat permasalahan trkait isu terorisme. Penulis telah 

membagi tulisan-tulisan terdahulu berdasarkan paradigma liberalisme, 

ralisme, marxisme dan konstruktivisme. Pertama, beberapa tulisan hasil 

karya orang lain yang sudah berhasil penulis review yang menggunakan 

paradigma liberalisme antara lain: 

Pertama adalah tulisan karya dari Burcu Savun dan Brian J. 

Phillips yang berjudul “Democracy, Foreign Policy, and Terrorism”, 

telah melakukan analisis terkait relasi antara rezim demokratis, 

kebijakan luar negeri dan jaringan terorisme internasional. Burcu Savun 

dan Brian J. Phillips dalam tulisannya terebut menemukan fakta bahwa 
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sistem demokrasi yang diterapkan oleh banyak negara ternyata tidak 

memiliki relasi sebab akibat dengan terjadinya serangan teror dari 

jarngan teroris yang bersifat trans-nasional. Mereka membantah teori-

teori yang menyebutkan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di 

suatu negara menjadi salah satu faktor terjadinya serangan teror dari 

jaringan teroris internasional. Justru Burcu Savun dan Brian J. Phillips 

berpendapat bahwa serangan teror dari jaringan teroris inernasional lebih 

dipengaruhi oleh perilaku negara itu sendiri dalam hal ini adalah 

kebijakan luar negeri. Menurut mereka, jenis kebijakan luar negeri dari 

beebrapa negara yang sifatnya pro-aktif dalam kontra terorisme dalam 

kerangka rezim internasional, membuat negara-mnegara yang 

melakukan kebijakan luar negeri jenis tersebut memancing kebencian 

dari jaringan terorisme internasional (Savun & Phillip, 2009). Dalam hal 

ini Burcu Savun dan Brian J. Phillips telah menggunakan paradigma 

liberalisme dengan memfokuskan kajian mereka dengan melihat relasi 

antara sistem demokrasi, kebijakan luar negeri dan jaringan terorisme 

internasional.  

Yang ke-dua adalah William B. Messmer dan Carlos Yordan, 

dalam tulisannya yang berjudul “The Origins of United Nations’ Global 

Counter-Terrorism System”, yang melakukan analisis terkait 

pembentukan rezim internasional kontra terorisme di bawah PBB. 

Dalam tulisan tersebut, William B. Messmer dan Carlos Yordan 

berargumen bahwa adanya tata kelola kontra terorisme global dalam 

konteks di bawah naungan PBB dibentuk karena adanya 3 faktor utama, 

diantaranya adalah: sikap PBB yang dari awal sudah menaruh perhatian 

terhadap fenomena terorisme, bahkan sejak sebelum terjadinya peristiwa 

9/11. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi terbentuknya rezim 

anti terorisme internasional karena kuatnya hubungan antar pemerintah 

negara sehingga memudahkan pembentukan rezim anti terorisme 

internasional di bawah PBB. Faktor yang ketiga adalah karakteristik 

Dewan Keamanan PBB yang selau fokus pada masalah keamanan, 

sehingga menyebabkan munculnya eksistensi sistem keamanan bersama 

dalam dunia internasional, termasuk ketika menghadapi ancaman 

terorisme (Messmer & Yordan, 2010). William B. Messmer dan Carlos 

Yordan telah menggunakan paradigma liberalisme dengan menekankan 

pada kerjasama internasional, organisasi internasional dan tatakelola 
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global dalam konteks penanggulangan terorisme dalam studinya 

tersebut. 

Yang ke-tiga adalah Seniwati dan Andi Alimuddin, dalam tulisan 

mereka yang berjudul “The United States – Indonesian Military 

Relationship In Countering Terrorism in Indonesia”, telah melakukan 

kajian terkait dengan kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia. 

Menurut Seniwati dan Andi Alimuddin, Indonesia menjadi salah satu 

negara yang strategis menurut Amerika Serikat untuk 

mengkampanyekan perang global melawan terorisme. Bagi Indonesia 

sendiri, kerja sama yang dijalin dengan Amerika Serikat sangat 

menguntungkan dalam konteks material terutama terkait dengan 

kepentingan menjaga keamanan dari ancaman terorisme. Amerika 

Serikat telah berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam proses 

penanggulangan trorisme dengan memberikan bantuan-bantuan yang 

tentunya sangat menguntungkan (Seniwati & Alimudin, 2016). Dalam 

hal ini Seniwati dan Andi Alimuddin telah mengguakan paradigma 

liberalisme dengan fokus kajian terkait kerja sama bilateral yang dijalin 

antara Amerika Serikat dengan Indonesia dalam rangka perang melawan 

terorisme yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak baik 

Indoensia ataupum Amerika Serikat. 

Yang ke-empat adalah Faiz Ur Rehman dan Paolo Vanin, dalam 

tulisan yang berjudul “Terrorism Risk and Democratic Preferences in 

Pakistan”. Inti dari tulisan tersebut terfokus pada relasi antara fenmena 

terorisme dengan menurunnya nilai-nilai demokrasi yang terjadi di 

Pakistan. Terorisme yang dianggap mengancam, telah memberikan 

dampat terhadap perkembangan nilai-neilai demokrasi di Pakistan. 

Banyak masyarakat yang kemudian tidak memberikan dukungan 

terhadap institusi-isntitusi deokrasi, bahkan banyak masyarakat yang 

sudah tidak lagi mendukung perkembangan nilai-nilai demokrasi di 

Pakistan, karena dianggap tidak dapat mengatasi ancaman yang muncul 

karena adanya fenomena terorisme (Rehman & Vanin, 2017). Tulisan 

tersebut mengguakan paradigma liberalisme dengan berfokus pada relasi 

antara terorisme dan perekembangan nilai-nilai demokrasi di Pakistan. 

Yang ke-lima adalah Piotr Lis, dalam tulisannya yang berjudul 

“The impact of armed conflict and terrorism on foreign aid: A sector-

level Analysis”. Dlam tulisan tersbut berfokus untuk menggali  
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keterkaitan relasi antara konflik yang terjadi di suatu negara, dengan 

jumlah bantuan bilateral ataupun multilateral. Dan ditemukan fakta 

bahwa negara yang mengalami ancaman konflik akan mengalami 

penurunan jumlah bantuan yang bersifat bilateral dan multilateral. Tetapi 

yang menarik adalah jika konflik yang terjadi di suatu negara 

disesbabkan oleh isu terorisme, aka justru jumlah bantuan bilateralanya 

akan meningkat, dan setelah ditelususri ternyata bantuan bilateral untuk 

kasus ancaman terorisme banyak besumber dari negara Amerika Serikat 

(Lis, 2018). Tulisan tersebut mengguakan paradigma liberalisme yang 

melihat relasi antara kasus serangan terorisme dengan jumlah bantuan 

luar negeri baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral. 

Hasil penelitian terdahulu yang menggunakan paradigma 

realisme diantaranya adalah: Yang Pertama tulisan dari seorang ilmuan 

yang bernama Christian J. Tams, yang berjudul “The Use of Force 

against Terrorists”. Dalam tulisannya tersebut dia mengemukakan 

bahwa penggunaan kekuatan atau power yang dilakukan oleh negara 

dalam menanggulangi masalah terorisme semakin banyak dilakukan 

oleh negara-negara karena semakin berkembangnya faham dalam 

komunitas internasional, terkait hak kedaulatan negara dalam 

penggunaan kekuatannya untuk memberantas terorisme yang dianggap 

sebagai ancaman berbahaya. Artinya penggunaan kekuatan “force” 

yang bersifat represif dalam menanggulangi terorisme disebabkan oleh 

alasan-alasan keamanan bagi setiap negara yang melakukannya. Dan isu 

ancaman dari teroris menjadi isu yang kemudian membawa banyak 

negara untuk bersepakat bahwa ancaman dari para teroris harus dilawan 

dengan pendekatan represif untuk melindungi kedaulatan negara 

mereka.  

 

“the international community during the last two decades 

has increasingly recognized a right of states to use unilateral 

force against terrorists......, It can be explained as part of a 

strong international policy against terrorism....” (Tams, 

2009). 

 

Dari pernyataan tersebut, Christian J. Tams, berargumen bahwa 

penggunaan kekuatan “force” dalam menanggulangi terorisme, menjadi 
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sesuatu hal yang dapat dibenarkan sejak munculnya sikap melawan 

terorisme yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Yang kemudian 

dari situ berkembang anggapan bahwa tindakan melawan terorisme 

dengan menggunakan kekuatan “force” merupakan bentuk dari 

pembelaan diri (self-defence) yang dilakukan oleh negara. Dengan 

demikian, dapat dilihat bahwa Christian J. Tams menggunakan 

paradigma realisme yang menganggap bahwa negara menggunakan 

kekuatan dalam menanggulangi terorisme terkait isu kepentingan 

keamanan.  

Ke-dua adalah Rory J. Conces, dalam tulisannya yang berjudul 

“Rethinking Realism (or Whatever) and the War on Terrorism in a Place 

like the Balkans”, telah melakukan analisis terkait dengan analisis 

kebijakan perang melawan terorisme yang diakukan oleh negara-negara 

yang dilihat dari hasil rasionalitas aktor pembuat kebijakan. Dia juga 

memaknai bahwa aktor pembuat kebijakan kadang kala memiliki standar 

moralitas tertentu yang kemudian standar tersebut dikonversikan 

menjadi sebuah kepentingan material yang harus dicapai dalam proses 

pembuatan kebijakan. Rory J. Conces telah berargumen bahwa ketika 

berbicara tentang norma kontra terorisme yang berkembang di dunia 

internasional, tentunya dalam pandangan kaum pemikir realisme 

menempatkan gagasan tentang gerakan internasional “war on terror” 

sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan dari aktor-aktor 

hubungan internasional. Ketika ada negara seperti Amerika Serikat yang 

begitu berusaha keras untuk mempopulerkan gagasan untuk perang 

melawan terorisme sebagai suatu gerakan moral untuk melindungi 

keselamatan (HAM) masyarakat sipil, sejatinya dalam pandangan 

realisme tentunya tindakan Amerika tersebut lebih dapat dipahami 

sebagai bentuk upaya pencapaian kepentingan, dalam hal ini 

kepentingan nasional dalam konteks keamanan. Begitu pula dalam 

memahami negara-negara yang kemudian memutuskan untuk bergabung 

dalam gerakan “war on teror”, yang tentu saja dilandasi dengan 

kepentingan nasional negara masing-masing. Negara-negara yang 

kemudian memutuskan untuk bergabung dalam wacana “war on teror” 

sejatinya telah menggunakan pilihan rasional sebagai formulasi 

pembuatan kebijakan untuk menghadapi isu terorisme dengan 

mempertimbangkan kepentingan material dari masing-masing negara 



 

 

26 

 

tersebut (Conces, 2009). Rory J. Conces telah menggunakan paradigma 

realisme dengan melihat bahwa kebijakan kontra terorisme yang 

dilakukan oleh negara-negara di dunia merupakan hasil rasionalitas dari 

para pembuat kebijakan yang kemudian muaranya adalah pencapaian 

kepentingan.  

Yang ke-tiga, adalah sebuah tulisan yang berjudul “Kebijakan 

Anti-Terorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi”, yang 

ditulis oleh Endi Haryono. Secara umum, temuan-temuan dalam tulisan 

tersebut membahas tentang adanya dilematis yang dihadapi pemerintah 

Indonesia dalam pembuatan kebijakan untuk memberantas terorisme. Di 

satu sisi Indonesia yang sedang gencar membangun sistem demokrasi, di 

sisi lain pemerintah dihadapkan pada isu keamanan nasional yang 

terancam oleh keberadaan para teroris. 

Kemudian dalam pembahasan tulisan tersebut dijelaskan adanya 

fakta bahwa pada kenyataannya pemerintah Indonesia menggunakan 

strategi menekan dalam proses pemberantasan terorisme, di mana dalam 

tulisan tersebut strategi itu disebut dengan strategi kontra-teror. Dimana 

ciri utama dari strategi ini adalah menggunakan langkah-langkah yang 

bersifat represif, dengan cara menghukum, menghabisi, dan sekaligus 

memberikan balasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan atau 

diduga telah dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris (Haryono, 

2010).  

Lebih lanjut Endi Haryono berargumen bahwa kebijakan yang 

cenderung represif yang dilakukan oleh pemerintah Indoensia diambil 

dengan alasan keamanan. Ancaman dari teroris dianggap dapat 

membahayakan negara, sehingga pemerintah dirasa perlu mengambil 

langkah yang bersifat represif yang cenderung telah melampaui batas-

batas HAM (Haryono, 2010). Alasan kemanan sebagai alasan tunggal 

yang mempengaruhi kebijakan penggunaan pendekatan represif tersebut 

menunjukkan bahwa dia telah menggunakan pendekatan realisme dalam 

menganalisa terkait mengapa pemerintah Indonesia mengambil langkah 

represif dalam penanggulangan terorisme.  

Dalam menganalisa kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

Indonesia dalam melawan terorisme Endi Haryono menggunakan 

pendekatan Realisme dengan membangun argumentasi bahwa kebijakan 

represif diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga 
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keamanan atau kedaulatan negara. Penggunaan paradigma realisme 

dalam menganalisa kebijakan keamanan nasional, terutama pemerintah 

Indoensia dalam kontra terorisme justru akan membatasi pemikiran 

peneliti dengan hanya melihat hal-hal yang bersifat materialisme seperti 

ke manan negara yang difahami bersifat fisik, kemudian memahami 

teroris hanya dari segi materialnya saja. Padalah terorisme seharusnya 

dipahami pada level ide. 

Kemudian yang ke-empat adalah sebuah tulisan oleh Hery 

Firmansyah pada tahun 2011, dengan judul “Upaya Penanggulangan 

Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”. Dalam tulisannya tersebut 

Hery Firmannyah menfokuskan penelitiannya pada cara 

penanggulangan terorisme di Indonesia. dalam temuannya dia 

menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah menggunakan pendekatan represif dalam upaya menangani 

terorisme di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa dalam rangka untuk 

menjamin perlindungan atas keamanan masyarakat (social defence), 

maka pemerintah Indonesia menggunakan strategi represif untuk 

menghadapi teroris. Misalnya pemerintah melalui Densus 88 melakukan 

operasi penyerbuan terhadap tempat persembunyian para terorisme 

(Firmansyah, 2010). 

Ada fakta bahwa pemerintah telah memilih strategi represif 

untuk menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah 

Indonesia untuk melakukan penanggulangan terorisme. Hery 

Firmansyah berargumen bahwa pilihan strategi yang bersifat represif 

tersebut didasarkan atas kepentingan melakukan perlindungan terhadap 

keamanan masyarakat. Dan itu menunjukkan bahwa paradigma realisme 

seperti yang digunakan oleh Endi Haryono, juga telah digunakan Hery 

Firmansyah untuk menganalisa penyebab kenapa Indonesia memilih 

pendekatan represif untuk menghadapi para teroris. 

Tulisan ke-lima adalah tulisan dari Ahmad Fuad Fanani yang 

berjudul “The global war on terror, American foreign policy, and its 

impact on Islam and Muslim societies”. Fokus dari tulisan tersebut 

adalah membahas terkait dampak dari kebijakan kontra terorisme yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat bagi masyarakat muslim di dunia. 

Temuan dari tulisan tersebut adalah adanya dampak yang negatif yang 

dirasakan oleh masyarakat muslim secara umum karena Amerika Serikat 
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dan negara-negara Barat menempatkan Islam yang diidentikkan dengan 

kelompok teroris dan jaringan kaum radikal. Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad Fuad Fanani juga berargumen bahwa agenda 

global “war on terror” adalah agenda melawan terorisme, dan bukan 

agenda melawan Islam. Hal ini dutunjukkan dengan banyaknya negara 

Islam yang ikut bergabung dalam agenda global tersebut. Terkait 

kebijakan konra terorisme yang dilakukan oleh AS dan negara-negara 

yang bergabung dalam agenda global “war on terror”, dia menggunakan 

pendekatan realisme, yang menyatakan bahwa alasan negara-negara 

(terutama AS) membuat kebijakan kontra terorisme adalah untuk 

kepentingan kemanan yang mendapatkan ancaman nyata dari 

keberadaan teroris di dunia internasional (Fanani, 2011). 

Tulisan ke-enam adalah dari Anja Shortland dan Marc 

Vothknecht, yang berjudul “Combating “maritime terrorism” off the 

coast of Somalia”. Fokus dari penelitian tersebut adalah untuk menguji 

efektivitas dari upaya penanggulangan teroris (perompak atau bajak laut) 

di Somalia, yang dilakukan oleh pasukan laut internasional yang 

dipimpin oleh AS, NATO dan juga Uni Eropa. Penelitian ini 

menggunakan mixed method dengan menggabungkan analisis kualitatif 

dan kuantitatif dimana analisa dilakukan terhadap data statisti dan data 

hasil wawancara. 

Temuan utama dari penelitian tersebut adalah: operasi 

pengamanan yang dilakukan oleh pasukan laut internasional di sekitar 

laut Somalia yang menjadi jalur perdagangan internasional, scara 

statistik memang dapat mengurangi jumlah serangan di titik mereka 

beroperasi. Namun demikian menurunnya angka keberhasilan serangan 

para teroris bukan berarti bahwa operasi pasukan laut internasional itu 

berhasil. Menurut Anja Shortland dan Marc Vothknecht para teroris 

(perompak) merupakan aktor yang rasional. Sehingga ketika suatu 

wilayah dijaga ketat oleh pasukan laut internasional dan memiliki tingkat 

resiko tinggi bagi mereka, maka mereka akan mencari target di wilayah 

lain yang saat itu tidak terjaga oleh pasukan internasional dan memiliki 

resiko yang lebih rendah. Dengan demikian penelitian tersebut telah 

menggunakan paradigma realisme yang menempatkan para aktor 

(terutama teroris) sebagai aktor yang rasional (Shortland & Vothknecht, 

2011). 
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Yang ke-tujuh ada peneliti yang bernama John E. Owens dan 

Riccardo Pelizzo dengan tulisan yang berjudul “Rethinking Crises and 

the Accretion of Executive Power: The “War on Terror” and 

Conditionality Evidence From Seven Political Systems”. Fokus tulisan 

tersebut membahas terkait relasi antara adanya fenomena terorisme yang 

kemudian dianggap sebagai kondisi krisis atau darurat, terhadap pola 

hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam suatu negara. Dalam hal 

ini mereka membandingkan 7 negara diantaranya AS, Inggris, Rusia, 

Italia, Israel, Australia, dan Indonesia. 

Temuan dalam tulisan tersebut adalah adanya pengaruh dari 

fenomena ancaman terorisme dengan peningkatan kekuasaan eksekutif 

dalam pola hubungannya dengan lembaga legislatif. Eksekutif di negara 

Rusia, Inggris dan Amerika serikat, dalam proses penanganan terorisme, 

memiliki prosi kekuasaan yang lebih besar atau mengalami peningkatan 

dan lembaga legislatifnya melemah. Di tiga negara tersebut keadaan 

darurat yang ditimbulkan oleh ancaman terorisme telah merubah peta 

hubungan eksekutif dan legislatif. Sementara di Australia, agenda “war 

on terror” yang telah menjadi agenda global, telah meningkatkan 

kekuasaan eksekutif tetapi tidak serta merta melemahkan posisi 

legislatif. Di Italia, dalam menghadapi isu terorisme, tidak 

mempengaruhi pola hubungan eksekutif da legislatif (kekuatannya tetap 

seimbang dan utuh). Di Israel, justru secara moderat kekuatan legislatif 

sedikit meningkat dalam hubungannya dengan eksekutif. Sementara di 

Indonesia, hubungan perimbangan kekuasaan antara eksekutif dan 

legislatif tidak berubah. Dalam penelitian tersebut John E. Owens dan 

Riccardo Pelizzo melihat ancaman terorisme sebagai ancaman fisik yang 

dapat menimbulkan situasi darurat yang akhirnya mempengaruhi pola 

hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di 7 negara yang 

diambil sebagai contoh. Dengan demikian penelitian tersebut telah 

menggunakan paradigma realisme dan menggunakan pendekatan 

kualitatif (Owens & Pelizzo, 2013). 
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Kemudian yang ke-delapan sebuah tulisan karya Ahmad Zahid 

Hamidi yang berjudul “Malaysia’s Policy On Counter Terrorism And 

Deradicalisation Strategy”. Dalam tulisan tersebut Ahmad Zahid 

Hamidi telah mendeskripsikan kebijakan kontra terorisme yang 

dilakukan oleh pemerinah Malaysia. Dia telah menggambarkan bahwa 

selama ini Malaysia telah melakukan setidaknya dua strategi utama 

dalam melawan terorisme. Yang pertama pemerintah Malaysia memilih 

strategi untuk melakukan deradikalisasi yang dilakukan dalam kerangka 

nasional ataupun melakukan kerjasama internasional untuk melakukan 

deradikalisasi. Kemudian selain itu pemerintah Malaysia melakukan 

counter terhadap penyebaran wacana ideologi yang dikembangkan oleh 

para teroris. Melalui media yang berbasis internet, pemerintah Malaysia 

berupaya untuk menegasikan ideologi-ideologi yang disebarkan oleh 

para teroris. Melalui media seperti Facebook, Twitter, YouTube, 

WhatsApp dan lainnya, pemerintah Malaysia mencoba mengkounter 

kampanye idelogi terorisme yang juga sudah menggunakan media-media 

berbasis internet (Hamidi, 2016). Malaysia lebih memilih untuk 

menggunakan strategi yang tidak menekan dan tidak menggunakan force 

power dalam melakukan penanggulangan terorisme. Melawan 

penyebaran ideologi radikal dan melakukan deradikalisasi menjadi 

strategi yang dipilih oleh pemerintah Malaysia.  

Dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa dengan 

mengunakan paradigma konstruktivisme Ahmad Zahid Hamidi telah 

menjelaskan bahwa penyelesaian masalah terorisme lebih baik diatasi 

pada level ide, dibandingkan harus melakukan respon dengan kekuatan 

militer seperti logika kaum realisme. Penyelesaian ancaman terorisme 

dengan menggunakan rekonstruksi ide atau gagasan tersebut juga akan 

penulis gunakan dan mengembangkannya untuk mengembangkan 

argumentasi bahwa kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia bukanlah sebagai bentuk aplikatif dari pilihan 

rasional untuk melindungi keamanan negara (seperti argumen orang 

realis) tetapi lebih kepada bentuk pengaruh dari konstruksi sosial yang 

kemudian membuat identitas dan persepsi Indonesia terhadap ancaman 

terorisme yang membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan 

pendekatan represif dalam menanggulangi terorisme tersebut. 
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Yang ke-sembilan adalah tulisan dari Héctor R dan Ramírez 

Partida yang berjudul “Post-9/11 U.S. Homeland Security Policy 

Changes and Challenges: A Policy Impact Assessment of the Mexican 

Front”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan fokus 

kajian terkait menganalisa dampak dari kebijakan keamanan AS pasca 

9/11 terhadap pola hubungan dengan Meksiko, terutama dilihat dari lalu 

lintas masyarakat Meksiko yang masuk ke AS melalui jalur perbatasan.  

Adapun temuan dari penelitian tersebut disebutkan bahwa 

kebijakan keamanan AS pasca 9/11, tetap mempertimbangkan masalah 

kepentingan ekonomi, dalam kasus ini adalah mempertimbangkan 

hubungan ekonomi dengan Meksiko. Héctor R dan Ramírez Partida juga 

menemukan fakta bahwa kebijakan keamanan AS paca 9/11 tidak terlalu 

berpengaruh dengan volume pergerakan masyarakat Meksiko yang 

masuk ke Amerika Serikat. Pergerakan melintas batas negara dari 

Meksiko ke AS terutama ke California, Arizona, New Mexico, dan 

Texas antara tahun 1994 hingga 2009, secara mayoritas jumlahnya tidak 

mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa AS 

tetap mempertimbangkan kepentingan ekonomi, terutama terhadap 

Meksiko, dalam pembuatan kebijakan keamanan pasca 9/11. Hal ini 

menunjukkan paradigma realisme dalam melihat pembuatan kebijakan 

AS, yang masih mempertimbangkan kepentingan yang bersifat material 

yaitu ekonomi ketika membuat kebijakan keamanan (Ramírez Partida, 

2016). 

Yang ke-sepuluh adalah Simplice A. Asongu, dkk, dalam tulisan 

yang berjudul “Fighting terrorism in Africa: Benchmarking policy 

harmonization”. Dalam tulisan tersebut, mereka berpendapat bahwa 

kebijakan kontra terorisme di 53 negara-negara di Afrika terdapat 

erbedaan, dimana menurut mereka negara-negara di Afrika yang 

memiliki perbedaan level dalam indikator di beberapa dimensi seperti 

tingkat ekonomi, kondisi wilayah, kondisi masyarakat dan sebagainya, 

menjadi penentu kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara 

untuk menghadapi isu terorisme. Mereka menemukan fakta bahwa 

negara yang menggunakan kebijakan yang telah disesuaikan dengan 

kondisi-kondisi umum negaranya, justru dianggap lebih berhasil dalam 

menghadapi terorisme dibandngkan dengan harus mengikuti kebijakan 

umum yang dilakukan oleh kebanyakan negara di dunia internasional 
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(Asongu, Tchamyou, Minkoua N., Asongu, & Tchamyou, 2018). Tulisan 

ini menggunakan pendekatan realisme, dimana kebijakan seharusnya 

ditentukan sesuai dengan kondisi nasional dengan tidak mengikuti 

instrumen kebijakan internasional. 

Yang ke-sebelas adalah Mario Arturo Ruiz Estrada, Donghyun 

Park, Alam Khan, dalam tulisan yang berjudul “The impact of terrorism 

on economic performance: The case of Turkey”. Dalam tulisan tersebut, 

mereka mengkaji terkait relasi antara serangan terorisme dan dampaknya 

terhadap performa ekonomi di negara Turki. Adapun temuan mereka 

menyebutkan bahwa serang teror yang terjadi di Turki dalam rentan 

waktu antara tahun 1990 hingga 2016 menunjukkan bahwa terorisme di 

Turki telah mempengarhi performa ekonomi. Dari mulai kerugian materi 

dari serangn teror, kebocoran ekonomi akibat terorisme, anggaran 

pemantauan terorisme, keausan atau tidak berjalannya roda 

perekonomian akibat fenomena terorisme, menjadi variabel-variabel 

yang dibahas dalam tulisan tersebut. fenomena terorisme di Turki telah 

memberikan dampak yang negartif terhadap performa ekonomi di Turki 

(Ruiz Estrada, Park, & Khan, 2018). Tulisan tersebut telah menggunakan 

paradigma realisme dengan berfokus pada pengaruh dari terorisme 

terhadp perfora ekonomi di Turki. 
Yang ke-dua belas adalah Emil Mahyudin, dalam tulisannya yang 

berjudul “Tantangan Intelijen dalam Kontra-Terorisme di Indonesia: Suatu 

Pandangan” dalam tulisan tersebut Emil Mahyudin berpendepat bahwa 

intelejen di Indonesia belum mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan baik terkait kontra terorisme. informasi yang seharusnya dihimpun oleh 

intelejen serinkali tidak akurat. Ditambah lagi intelejen di Indnesia dianggap 

belum mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi teror yang 

seharusnya bisa di deteksi dari ranah cyber melalui penggunaan teknologi 

informasi. Sering adanya ketidaktepatan informasi dari badan intelejen 

membuat tingkat kepercayaan antar lembaga di Indonesia berada pada level 

yang minim, yang memnyebabkan terganggunya pelaksanaan program kontra 

terorisme di Indonesia (Mahyudin, 2016). Tulsian tersebut menggunakan 

paradigma realisme, yang berfokus pada tantanagn dalam menghadapi 

ancaman terorisme di Indonesia. 

Tulisan-tulisan yang menggunakan paradigma marxisme antara 

lain adalah: Yang pertama adalah Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, 

dalam tulisannya yang berjudul “Melacak Akar Radikalisme Islam di 
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Indonesia”, telah melakukan analisa terkait radikalisme Islam dan 

terorisme di Indonesia. dalam tulisannya tersebut dia telah memaparkan 

terkait adanya radikalisme Islam di indonesia yang dilihat dari sisi 

materialisme sejarah dan juga dilihat konteks kemunculan radikalisme 

Islam dalam kerangka ekonomi politik. Menurutnya adanya 

kecenderungan “memarjinalkan” kelompok Islam dalam politik nasional 

Indonesia (terutama terjadi di era orde baru) menjadi salah satu penyebab 

utama munculnya radikalisme Islam di Indonesia yang disebut-sebut 

sebagai pemicu munculnya terorisme. Tidak hanya itu, semakin 

menguatnya cengkraman kaum kapitalis yang menjerat Indonesia dalam 

suatu pola hubungan yang menimbulkan ketergantungan bagi 

pemerintah Indonesia terhadap negara-negara pemilik modal, menurut 

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar juga menjadi penyebab utam alahirnya 

kelompok-kelompok radikal Islam yang kemudian memilih jalan sebagai 

teroris untuk melakukan perlawanan tersebut (Umar, 2010). Dalam 

tulisanya tersebut jelas Ahmad Rizky Mardhatillah Umar telah 

mengguakan cara berfikir Marxisme untuk melihat akar radikalisme 

Islam di Indonesia yang dilihat relasinya dengan pertarungan antar kelas 

dalam konteks ekonomi politik antara kaum borjuis dengan kelompok 

yang termarjinalkan 

Yang ke-dua adalah Aisha Ismail dan Shehla Amjad dengan 

tulisan yang berjudul “Determinants of terrorism in Pakistan: An 

empirical investigation”. Dalam tulisannya tersebut mereka berfokus 

pada hubungan antara faktor-faktor ekonomi dan politik di Pakistan 

dengan fenomena terorisme yang terjadi di Pakistan. Mereka 

menemukan adanya fakta bahwa tingkat inflasi yang tinggi, banyaknya 

pengangguran, pendapatan per kapita yang rendah, hak politik yang 

kurang, kemiskinan yang semakin meluas, tingginya ketimpangan, telah 

menjadi penyebab terjadinya fenomena terorisme di Pakistan (Ismail & 

Amjad, 2014). Tulisan tersebut menggunakan paradigma marxisme 

dengan menggunakan variabel masalah ekonomi poitik yang 

menyebabkan munculnya terorisme sebagai gerakan protes atau 

perlawanan terhadap penguasa di Pakistan. 

Tulisan-tulisan yang menggunakan paradigma konstruktivisme 

adalah: Pertama, adalah tulisan dari N.S. Jamwal dari Institute for 

Defence Studies and Analyses, dengan tulisannya yang berjudul 



 

 

34 

 

“Counter Terrorism Strategy”. Pada intinya Jamwal telah 

mendiskripsikan dan menganalisa posisi India dalam melawan 

terorisme. Jamwal juga ingin memberikan rekomendasi tentang 

bagaimana seharusnya India mengambil kebijakan strategi melawan 

terorisme. Dengan menggunakan komparasi atas pengalaman beberapa 

negara lain dalam menghadapi terorisme, seperti pengalaman yang 

dimiliki Ingris, Spanyol, Israel serta pengalaman India sendiri dalam 

menghadapi terorisme, jamwal ingin membentuk formulasi kebijakan 

melawan erorisme yang dianggap paling efektif. 

Dalam tulisannya, dia menjelaskan bahwa langkah India dalam 

menghadapi terorisme, terlalu bertumpu pada kekuatan militer untuk 

menghadapi teroris. Pandangan perjuangan atas keamanan nasional dari 

ancaman para teroris membuat pemerintah India hingga saat ini masih 

terlalu represif dan tidak terlalu mempertimbangan pendekatan yang lain 

dalam menghadapi terorisme. Kepentingan keamanan nasional 

mempengaruhi pemikiran pemerintah India dalam mengambil kebijakan 

untuk melawan terorisme (Jamwal, 2003). 

Sementara Jamwal memberikan pandangannya di mana dia 

mengritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah India selama ini. Dia 

merekomendasikan bahwa India harus menggunakan strategi yang lebih 

komperehensif dan mempertimbangkan pendekatan secara politis. 

Misalnya saja dia merekomendasikan agar pemerintah India mulai 

membangun dukungan populer dari masyarakat untuk mencapai suatu 

konsensus untuk melawan terorisme (Jamwal, 2003). 

Melihat argumen yang dikemukakan oleh Jamwal tersebut 

terlihat bahwa dia menggunakan paradigma konstruktivisme dalam 

membangun pemikirannya untuk mengkritik kebijakan pemerintah India 

yang menggunakan militer serta dia juga memberikan rekomendasi 

kepada pemerintah India dalam konteks pendekatan yang seharusnya 

digunakan pemerintah India dalam kebijakan melawan terorisme dengan 

mengkonstruksi persepsi masyarakat di India untuk melawan terorisme. 

Ke-dua adalah Nunung Prajarto, dalam tulisannya yang berjudul 

“Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media”, telah 

melakukan analisis terkait keterlibatan media dalam proses 

penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam 

tulisan tersebut Nunung Prajarto mengawali studinya dengan 
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menunjukkan banyaknya analisis relasi media dan terorisme yang 

banyak dilakukan oleh peneliti lain yang seringkali berargumen bahwa 

media sering digunakan oleh jaringan teroris untuk melakukan 

propaganda guna menyebarkan rasa akut epada masyarakat secara 

meluas untuk mencapai kepentingan-kepeningan jaringan teroris 

tersebut. Namun Nunung Prajarto kemudian melihat bahwa media justru 

bisa melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam kerangka 

penanggulangan terorisme. pemerintah dapat menggunakan media untuk 

membangun opini publik guna melegitimasi kebijakan kontra terorisme 

yang dibuat, sekaligus menegaskan bahwa tindakan teror merupakan 

musuh bersama. Dengan memberikan akses data pemberitaan kepada 

media massa sesuai dengan porsinya, maka kolaborasi antara pemerintah 

dan media dapat menghadapi ancaman terorisme (Prajarto, 2004). 

Nunung Prajarto dalam hal ini telah menggunakan paradigma 

konstruktivisme dengan fokus kajian terhadap pembangunan opini 

melalalui media massa. 

Ke-tiga, peneliti yang bernama Basia Spalek dan Robert Lambert 

dalam tulisannya yang berjudul “Muslim communities, counter-

terrorism and counter-radicalisation: A critically reflective approach to 

engagement” telah membahas isu terorisme. Dalam tulisan tersebut, 

dibahas terkait pelibatan masyarakat atau komunitas muslim di Inggris 

dalam proses kontra terorisme dan deradikalisasi. Fokus dari tulisan ini 

adalah menyorot terkait proses pelibatan atau kolaborasi anatara 

pemerintah dengan masyarakat muslom untuk mengatasi isu terorisme. 

Lebih jauh lagi Basia Spalek dan Robert Lambert berargumentasi bahwa 

pelibatan komunitas muslim dalam proses deradikalisasi dan kontra 

terorisme sangat penting. Dalam penelitiannya mereka juga menemukan 

fakta bahwa pemerintah Inggris belum bisa memberikan porsi yang 

signifikan dalam kolaborasi atau pelibatan komunitas muslim. Mereka 

memberikan kritik bahwa komunitas muslim harus diberikan ruang 

untuk memberikan pandangan dalam rangka membangun narasi kontra 

terorisme. Hal ini perlu dilakukan karena antara pihak kepolisian dan 

masyarakat muslim tentu memiliki budaya dan cara pandang yang 

berbeda dalam melihat isu terorisme. Dengan melihat argumen yang 

dibangun dapat dilihat bahwa Basia Spalek dan Robert Lambert 

menggunakan pendekatan konstruktivisme yang menekankan pada 
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proses konter wacana dan deradikalisasi yang harus melibatakan 

masyarakat kahususnya komunitas muslim di Inggris. Penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif (Spalek & Lambert, 2008). 

Kemudian yang ke-empat adalah tulisan dari Daniel Benjamin, 

yang berjudul “Strategic Counterterrorism”. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Benjamin pada dasarnya menganalisa kebijakan kontra-

terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam temuannya 

Benjamin melihat bahwa Amerika Serikat selama ini menggunakan 

strategi yang salah dalam melakukan kebijakan kontra-terorisme. Dia 

memberikan kritik atas kebijakan AS yang selama ini terlalu 

memfokuskan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan ke dalam 

kerangka kontra terorisme. Hal itu dianggap berlebihan dan justru akan 

membawa dampak yang kurang bagus bagi AS. Tidak hanya itu, 

Benjamin juga melihat bahwa pendekatan represif yang digunakan oleh 

Amerika Serikat dalam strategi kontra-terorisme justru akan 

memperburuk suasana. Para teroris akan menggunakan tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh AS kepada mereka untuk membuat suatu 

argumen pembenar atas aksi teror yang mereka jalankan. Langkah 

represif yang diakukan oleh Amerika Serikat dipandang hanya akan 

memperburuk citra dan akan semakin menyulitkan AS untuk mengajak 

kerjasama komunitas global untuk bersama-sama memerangi terorisme. 

Dengan kata lain Benjamin mengkritik kebijakan represif AS dan 

kemudian menyarankan kepada pemerintah AS untuk lebih dekat dengan 

metode yang lebih halus dan tidak represif. Hal ini dimaksudkan untuk 

membangun citra atau image bahwa Amerika Serikat adalah dalam 

posisi yang benar dalam melawan terorisme, untuk kemudian dapat 

menarik perhatian komunitas internasional untuk bisa diajak 

bekerjasama dalam melawan terorisme. sekaligus pendekatan yang lebih 

soft dimaksudkan untuk melawan argumen yang digunakan oleh para 

teroris selama ini bahwa mereka menganggap AS atau negara barat pada 

umumnya adalah negara yang layak untuk dihancurkan oleh para teroris. 

Untuk itu dengan penggunaan metode yang lebih halus dan tidak represif 

secara otomatis akan bisa mengeliminasi argumen yang selama ini 

digunakan oleh para teroris yang sekaligus menjadi pembenar atas aksi-

aksi mereka (Benjamin, 2008).  
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Melihat dari beberapa temuan ataupun pernyataan Benjamin 

menunjukkan bahwa dia menggunakan paradigma konstruktivisme 

untuk menganalisa kebijakan kontra-terorisme yang dilakukan oleh AS. 

Kebijakan represif yang dilakukan AS dianalisis dalam sudut pandang 

dampak yang ditimbulkan serta tingkat keberhasilan yang kemudian 

membawanya pada kesimpulan bahwa langkah represif yang ditempuh 

kurang tepat dan harus merubah strategi kepada pendekatan yang lebih 

halus untuk membangun image untuk merubah identitas Amerika Serikat 

dimata teroris dan dimata masyarakat global untuk kemudian diajak 

bersama-sama melawan terorisme.  

Kemudian yang ke-lima adalah tulisan dari Martha Crenshaw, 

yang berjudul “Counterterrorism Policy and the Political Process”. 

Dalam pembahasan yang diutarakan oleh Martha Crenshaw dalam 

tulisannya tersebut dia berargumen bahwa pembuatan kebijakan oleh 

pemerintah Amerika Serikat dalam melawan terorisme tidak dapat 

dilepaskan dari proses poitik dalam negeri AS. Artinya kebijakan yang 

diambil oleh AS dalam menanggulangi terorisme tidak bisa hanya ditarik 

dari satu sisi saja. Misalnya, tidak bisa kita menyimpulkan bahwa 

kebijakan kontra-teroris yang diambil oleh pemerintah AS semata-mata 

hanya sebagai dampak dari peristiwa 9-11 (penyerangan WTC). 

Melainkan kebijakan yang diambil oleh AS telah melalui sebuah proses 

politik yang panjang, dan melalui sebuah proses tarik ulur dan saling 

mempengaruhi oleh berbagai aktor. Dia berpendapat bahwa proses 

politik domestik atau politik dalam negeri AS telah memberikan 

pengaruh yang sangat besar atas diambilnya kebijakan kontra terorisme 

oleh AS itu sendiri. Proses perdebatan serta saling mempengaruhi oleh 

beberapa institusi seperti pihak pemerintah, media, kelompok 

kepentingan, para elit, serta masyarakat umum, menjadi penentu 

disahkannya kebijakan kontra terorisme di Amerika Serikat. Selain itu 

beberapa peristiwa teror yang terjadi sebelum peristiwa 9-11 juga turut 

mempengaruhi pertimbanga pemerintah Amerika Serikat dalam 

membuat kebijakan kontra terorisme (Crenshaw, 2010). 

Argumen yang dibangun oleh Martha Crenshaw menunjukkan 

bahwa dia menggunakan paradigma konstruktivisme dalam menganalisa 

kebijakan kontra terorisme yang diambil oleh pemerintah Amerika 

Serikat, dimana proses tarik ulur dalam level politik dalam negeri 
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Amerika Serikat menjadi faktor penentu utama dalam pengambilan 

kebijakan kontra terorisme di Amerika Serikat. 

Kelebihan penelitian ini adalah mampu menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi kebijakan keamanan nasional suatu negara yang tidak 

hanya bertumpu pada rasionalisme dan materialisme saja. Tetapi ada 

kekuatan diluar hal tersebut dan bersifat imaterial yang mempengaruhi 

kebijakan suatu negara dalam konteks kemanan nasional. logika inilah 

yang mempu dijelaskan oleh pemikiran paradigma konstruktvisme yang 

akan dikembangkan oleh penulis dalam disertasi ini. 

Yang ke-enam adalah Zulfi Mubarak, dalam tulisannya yang 

berjudul “Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, 

Ideologi dan Gerakan”, telah memaparkan argumentasi bahwa terorisme 

sangat berkaitan dengan masalah agama dan ideologi. Menurutnya 

eksistensi terorisme di Indonesia, beririsan dengan dimensi agama dan 

ideologi. Hal inilah yang menyebabkan eksistensi terorisme di Indonesia 

tidak mudah untuk dihilangkan. Keyakinan terhadap suatu agama atau 

ideologi tertentu dapat menentukan seseorang untuk menjadi bagian dari 

jaringan terorisme. Zulfi Mubarak berargumen bahwa Pada intinya 

semua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari sebuah proses 

kemanusiaan dan perubahan budaya. Dalam hal ini ide dan konstruksi 

pemikiran yang dialami oleh seseorang bisa mempengaruhi seseorang 

tersebut untuk menjadi seorang teroris (Mubarak, 2012). Dalam 

tulisannya tersebut Zulfi Mubarak telah menggunakan paradigma 

kontruktivisme, yang menempatkan pengaruh ide atau gagasan 

seseorang yang bersumber dari aspek teologi ataupun ideologi telah 

mempengaruhi seseorang secara signfikan untuk menjadi seorang 

teroris. 

Yang ke-tujuh adalah Idjang Tjarsono, dalam tulisannya yang 

berjudul “Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia 

Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS”, yang melihat dampak dari isu 

terorisme, terutama pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, terhadap 

kondisi keamanan nasional negara-negara di Asia Tenggara. Idjang 

Tjarsono dalam hal ini melihat ada dampak yang sangat besar yang 

ditimbulkan oleh peristiwa 9/11, terhadap kondisi keamanan negara-

negara Asia Tenggara. Munculnya isu terorisme menjadi satu ancman 

tersendiri bagi negara-negara ASEAN. Disamping itu, kebijakan AS 
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yang “memaksa” dunia internasional, termasuk negara-negara Asia 

Tenggara justru menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan di 

kawasan Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara yang masih 

berjuang untuk menghadapi masalah ekonomi, kemiskinan dan juga 

ancaman terorisme itu sendiri, ditambah dengan adanya paksaan dari AS 

untuk turut serta dalam agenda perang melawan terorisme pada level 

global. Di satu sisi, kebijakan AS tersebut menimbulkan protes di level 

domestik negara-negara ASEAN, terutama yang mayoritas 

masyarakatnay muslim. Hal itu tentu menambah ancaman tersendiri 

(Tjarsono, 2012). Tulisan tersebut menggunakan paradigma realis 

dengan menitikberatkan pada konteks adanya beban keamanan nasional 

negara-negara Asia Tenggara yang ditimbulkan dari adanya isu 

terorisme pada umumnya dan terjadinya peristiwa 9/11 pada khususnya. 

Yang ke-delapan adalah Manni Crone, dalam tulisannya yang 

berjudul Religion and Violence: Governing Muslim Militancy through 

Aesthetic Assemblages. Dalam tulisan tersebut Manni Crone fokus 

menganalisis terkait relasi antara agama dan kekerasan. Dalam konteks 

ini Crone berargumen bahwa radikalisasi atau proses menjadi jembatan 

antara agama dan kekerasan. Menurutnya militansi yang terbentuk dari 

proses radikalisasi membuat serang individu mentranformasikan dirinya 

menjadi pribadi yang militan dan cenderung menggunakan kekerasan. 

Lebih sedrhananya, dalam tulisannya tersebut Crone melihat bahwa ada 

peran teknologi yang menjadi media untuk melakukan radikalisasi yang 

bisa merubah pemikiran anak-anak muda di Eropa untuk menjadi lebih 

militan, sehingga berpotensi menggunakan kekerasan dalam 

mengimplementasikan suatu ajaran agaman atau keyakinan tertentu. 

Lebih jauh dia mencontohkan adanya penyebaran video “jihad” yang 

kemudian mempengaruhi pemikiran banyak anak muda di Eropa (Crone, 

2014). 

Dari penjelasan terebut dapat dilihat bahwa Crone telah 

menggunakan paradigma konstruktivisme dalam tulisannya tersebut. 

Menurutnya watak militansi dan kecenderungan penggunaan kekerasan 

yang dipengaruhi oleh agama, terbentuk karena adanya proses 

radikalisasi atau penyebaran ide atau gagasan melalui teknologi yang 

dalam hal ini dia contohkan melalui penyebaran video-video “jihad” 
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yang kemudian mempengaruhi munculnya watak kekerasan dan 

militansi pemuda-pemuda di Eropa.  

Yang ke-sembilan adalah Ganewati Wuryandari, dalam 

tulisannya yang berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia dalam 

Menghadapi Isu Terorisme Internasional”, telah melakukan analisis 

terkait kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu terorisme, 

yang dilihat dalam konteks hubungan bilateral, regional dan multilateral. 

Ganewati Wuryandari berargumen bahwa meskipun dalam hal kontea 

terorisme yang dilakukan Indonesia mengedepankan kerja sama baik 

pada level bilateral, regional dan multilateral, namun dia tetap melihat 

bahwa Indonesia tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam 

kerangka kontra terorisme tersebut. Kerja sama yang dilaukan oleh 

Indonesia dengan negara-negara besar tidak terlepas dari kepentingan 

Indonesia untuk mendapatkan bantuan yang bersifat material yang 

dianggap dapat mengutungkan Indonesia (Wuryandari, 2014b). Dalam 

tulisan tersebut Ganewati Wuryandari telah mengunakan paradigma 

realis dengan melihat bahwa ada kepentingan nasional pemerintah 

Indonesia dibalik kebijakan luar negeri dalam kontra terorisme baik yang 

bersifat bilateral, regional ataupun multilateral. 

Kemudian tulisan yang ke-sepuluh adalah tulisan dari Ali 

Muhammad yang berjudul Indonesia’s Experience In The War on 

Terror. Dalam tulisan tersebut, dia berargumentasi bahwa kebijakan 

kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indoensia, lebih 

dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara yang memiliki “power” dan 

memiliki kepentingan untuk melakukan perang melawan terorisme. 

lebih jauh lagi dalam tulisannya Ali Muhammad telah menjelaskan 

bahwa Amerika Serikat dan Australia adalah negara-negara yang paling 

memberikan pengaruh dengan segala sumber daya yang dimiliki 

“power” untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk 

ikut serta dalam perang agenda perang melawan terorisme. 

Dalam tulisannya tersebut, Ali Muhammad telah menggunakan 

paradigma realis dalam melihat fenomena kebijakan kontra terorisme 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pengaruh kepentingan dan 

power (baik yang bersifat hard ataupun soft) yang dimiliki oleh negara-

negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia telah memberikan 

pengaruh atau tekanan yang kemudian membuat pemerintah Indonesia 
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melakukan kebijakan kontra terorisme (Muhammad, 2015). Dalam hal 

ini Ali Muhammad telah memberikan gambaran awal, bahwa kebijakan 

kontra terorisme yang diambil oleh pemerintah Indonesia lahir dari 

pengaruh kekuatan eksternal dalam hal ini negara-negara super power. 

Sementara penulis berbeda dalam melihat kebijakan kontra terorisme 

yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Penulis berargumentasi bahwa 

kebijakan Indonesia lebih dipengaruhi oleh norma dalam struktur 

internasional yang berkembang yang meyakini bahwa terorisme 

merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dilawan secara 

bersama oleh komunitas internasional termasuk Indonesia. 

Yang ke-sebelas adalah Valentina Bartolucci dan Giorgio Gallo, 

dalam tulisannya yang berjudul “Terrorism, System Thinking and 

Critical Discourse Analysis”, yang melihat fenomena teroeisme dengan 

menggunakan analisis wacana kritis, dimana menurut mereka dalam 

memahami terorisme tidak bisa dilepaskan dari konteks bahasa dan 

budaya. Untuk memahami terorisme harus dilihat dulu siapa yang 

melakukan analisis terkait definisi terorisme, dalam kondisi budaya 

seperti apa konsep terorisme itu terbentuk. Menurutnya pemahaman 

terorisme yang berkembang di masyarakat saat ini lebih banyak 

dihasilkan dari pembentukan wacana yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat, terutama sejak terjadinya peristiwa 9/11. Selain itu, Valentina 

Bartolucci dan Giorgio Gallo juga memberikan gambaran komparasi 

fenomena intervensi Amerika Serikat ke Afghanistan adalah sebuah 

fenomena yang tidak jauh berbeda dengan serangan 9/11. Hanya saja 

Amerika Serikat telah membangun opini terkait siapa yang dan apa yang 

layak disebut sebagai teroris (Bartolucci & Gallo, 2015). Dalam hal ini 

Valentina Bartolucci dan Giorgio Gallo telah mengguakan paradigma 

konstruktivisme dengan fokus kajian terait analisis kritis terhadap 

pembangunan opini melalui pembentukan wacana tentang terorisme. 

Yang ke-dua belas ada peniliti yang bernama Bertjan Doosje, 

Fathali M Moghaddam, Arie W Kruglanski, Arjan de Wolf, Liesbeth 

Mann, dan Allard R Feddes, dengan tulisan mereka yang berjudul 

“Terrorism, radicalization and de-radicalization”. Fukus dari tulisan 

tersebut melihat fenomena terorisme dari sudut pandang psikologi. 

Adapun temuan utama dalam tulisan tersebut adalah adanya relasi antara 

pemikiran yang radikal dengan aksi teror yang dilakukan oleh individu 
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atau kelompok. Dalam tulisan itu juga dijelaskan bahwa aksi kekerasan 

yang dapat dilkasifikasikan sebagai tindakan terorisme, selalu diawali 

dari proses radikalisasi yang dialami oleh individu ataupun kelompok. 

Pertama seseorang atau kelompok akan merasa simpati dengan 

suatu pandangan atau ideologi tertentu, hingga memunculkan perasaan 

yag sensitif terkait ideologi tertentu tersebut. Lalu fase kedua, individu 

atau kelompok akan mencari wadah atau organisasi yang bisa 

mengakomodasi ideologi atau pandangan mereka, hingga tahap terakhir 

adalah aksi kekerasan atau aksi teror yang dilakukan.  Bertjan Doosje 

dan kawan-kawan berarguen bahwa untuk bisa menanggulangi aksi teror 

tersebut maka harus dilakukan de-radikalisasi untuk menghilangkan 

pandangan radikal tertentu. Dalam hal ini mereka telah melihat 

fenomena terorisme dalam konteks ide dalam kerangka besar paradigma 

konstruktivisme. Terorisme muncul dari adanya ide yang bersifat 

radikal, untuk itu harus ditangani dengan menghilangkan ide radikal 

tersebut dengan cara deradikalisasi. Penelitian tersebut bersifat kualitatif 

(Doosje et al., 2016). 

Yang ke-tiga belas adalah tulisan dari Sidratahta Mukhtar yang 

berjudul “Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam 

Era Demokratisasi”. Dalam tulisan tersebut Sidrata Mukhtar mengupas 

masalah terkait kebijakan pemerintah Indonesia (terutama di era pasca 

reformasi) dalam menghadapi ancaman terorisme. dalam 

pembahasannya dia menjelaskan bahwa Indonesia selama ini masih 

bertumpu pada pendekatan represif dengan alasan keamanan untuk 

melindungi masyarakat. Adopsi pendekatan yang digunakan oleh 

pemerintah AS dalam melawan terorisme, ditandai adanya penggunaan 

peran institusi “pemukul” seperti Densus 88 menjadi pilihan bagi 

pemerintah Indoensia untuk melawan terorisme di Indonesia (Mukhtar, 

2016). 

Posisi Sidratahta Mukhtar dalam tulisan tersebut tidak sepaham 

dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal 

kebijakan melawan terorisme, karena menurut dia penggunaan hard 

power tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Karena justru hal 

tersebut mengakibatkan adanya potensi serangan balasan bagi para 

teroris yang merasa didesak oleh pemerintah dengan force power. Untuk 

itu dia merekomendasikan agar Indonesia menggunakan pendekatan 
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keamanan yang komperehensif dalam menghadapi terorisme. Kerjasama 

antar institusi termasuk partisipasi masyarakat sebagai obyek yang 

dilindungi harus dilibatkan secara aktif, untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dianggap sebagai pemicu tumbuhnya paham radikal yang 

kemudian menimbulkan aksi-aksi terorisme seperti masalah keadilan, 

kesejahteraan, serta masalah sosial lainnya. Untuk itu menurut 

Sidratahta, perlu sinergisitas antar elemen bangsa untuk menanggulangi 

terorisme berbasis sistem keamanan yang komperehensif (Mukhtar, 

2016). Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa dia menggunakan 

paradigma konstrutivisme untuk mengkritik kebijakan pemerintah 

Indonesia dalam melawan terorisme yang masih terlalu bertumpu pada 

hard power untuk beralih kepada pendekatan yang lebih komperehensif 

dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tulisan ini semakin 

memperkuat argumen bahwa pendekatan represif yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia bukanlah pilihan yang terbaik karena justru akan 

semakin memperbesar potensi ancaman dari teroris sebagai akibat dari 

serangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada mereka yang 

mengakibatkan potensi serangan balasan. Namun, ada kekurangan dalam 

penelitian tersebut dimana dia masih memaknai terorisme serta 

munculnya gerakan teror masih dilandasi oleh hal-hal materialis. 

Sehingga terlihat inkonsistensi penggunaan paradigma berfikir dalam 

penelitian tersebut. Tetapi logika bahwa dikhawatirkan muncul tindakan 

balasan dari para teroris atas tindakan represif pemerintah cukup 

mewakili logika pemikiran konstruktivisme yang dapat digunakan untuk 

mengkritik pendekatan represif dalam kontra terorisme. 

Kemudian yang ke-empat belas adalah hasil penelitian dari 

Erwin Yusup Sitorus, yang berjudul “The Philippine National Security 

Policy In The Counter Terrorism”. Inti dari tulisan tersebut 

menggambarkan terkait bagaimana kebijakan anti terorisme yang 

dilakukan oleh Filipina yang merupakan negara yang paling banyak 

mengalami atau menghadapi teror jika dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN yang lainnya. Erwin Yusup Sitorus mendiskripsikan 

kebijakan keamanan nasional terkait isu terorisme oleh pemerintah 

Filipina dari segi kelembagaan yang dibentuk, dan juga instrumen 

hukum yang telah dibuat oleh pemerintah Filipina guna menghadapi 

ancaman terorisme. Selain itu, dalam temuannya dia juga menjelaskan 
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bahwa pemerintah Filipina menggunakan kekuatan militer sebagai basis 

utama dalam proses kontra terhadap ancaman terorisme. Dia juga 

menjelaskan bahwa strategi yang digunakan militer dalam menghadapi 

terorisme menggunakan pendekatan strategi pertempuran. Hal ini tidak 

mengherankan karena memang Filipina menempatkan ancaman 

terorisme (termasuk di dalamnya ancaman yang ditimbulkan oleh 

konflik di Mindanau) menjadi prioritas keamanan nasional yang utama 

(Sitorus, 2016). 

Dari penjelasan yang dipaparkan dalam tulisannya dapat dilihat 

bahwa Erwin Yusup Sitorus menggunakan paradigma realis dalam 

penelitiannya. Hal tersebut nampak jelas karena dia mendiskripsikan 

kebijakan keamanan nasional pemerintah Filipina untuk melawan 

terorisme yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional 

negara Filipina itu sendiri. 

Yang ke-lima belas adalah Rahmat Ansari, dalam tulisannya 

yang berudul “Kerja Sama Bilateral Indonesia Dan Australia Dalam 

Penanganan Terorisme Di Indonesia Tahun 2002 – 2013”, telah 

melakukan analisis terkait kerjasama yang dibangun oleh pemerintah 

Australia dan pemerintah Indonesia sejak tahun 2002, untuk secara 

bersama-sama menghadapi ancaman terorisme. Kerja sama yang dijalin 

dalam kerangka kerja sama bilateral antara Australia dan Indonesia, 

menurut Rahmat Ansari karena dilandasi adanya kesadaran bersama 

akan adanya ancaman dari terosime yang tidak hanya bersifat domestk 

atau nasional, melainkan sifat ancaman terorisme bersifat lintas batas 

negara (Ansari, 2016). Dalam tulisan tersebut dapat dilihat bahwa 

Rahmat Ansari teah menggunakan paradigma liberal untuk 

mendeskripsikan kerjasama antar nagara, dalam hal ini antara Australia 

dan Indonesia dalam rangka melawan terorisme yang dianggap sebagai 

ancaman bersama. 

Yang ke-enam belas adalah Muhammad Ahalla Tsauro, dalam 

tulisannya yang berjudul “Media dan Terorisme di Uni Eropa: dari Teror 

Paris Hingga Bom Manchester”. Tulisan tersebut bertujuan 

mendeskripsikan relasi antara media dan terorisme. menurut Muhammad 

Ahalla Tsauro, antara media dan terorisme memiliki relasi yang sama- 

sama saling mempengaruhi dan saling memanfaatkan. Studi kasus yang 

diambil adalah rangkaian teror di Paris (2015) dan pengeboman di 
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Manchester (2017) karena kedua kasus ini menjadi isu global yang 

melibatkan jaringan pemberitaan global. Dengan menggunakan teori 

Efek CNN dan analisis media, penulis melihat bahwa terorisme 

dimanfaatkan untuk tujuan kepentingan korporasi media global dan 

sebaliknya, media merupakan salah satu sarana penting bagi kelompok 

teror untuk memperluas pengaruh dan ancamannya terhadap masyarakat 

global. Kemajuan teknologi informasi membuat media, sadar atau tidak, 

justru menjadi ‘teman terbaik’ bagi kelompok teroris karena medialah 

yang menjadi penyampai pesan utama mereka (Tsauro, 2017). Dalam 

konteks tersebut Tsauro telang menggunakan paradigma 

konstruktivisme, karena melihat relasi antara media dan jaringan teroris 

yang menurutnya salaing memanfaatkan. Media memanfaatkan 

penyebaran berita teror untuk kepentingan industri, sementara teroris 

memanfaatkan media untuk menyebarkan rasa takut. 

Yang ke-tujuh belas adalah Hamed Mohagheghnia dan Ali 

Latifinia, dengan tulisan mereka yang berjudul “A Constructivist 

Approach into the Emergence of the Terrorism in the Middle-East”, yang 

menganaisis terkait penyebab kemunculan terorisme di Timur Tengah. 

Dalam hal ini mereka melihat bahwa ada dimensi imaterial yang 

mempengaruhi kemunculan terorisme di Timur Tengah. Mereka 

berpendapat bahwa ada faktor ide tentang budaya, dalam hal ini ada ide 

atau keyakinan dari kelompok yang disebut sebagai teroris tentang 

budaya Islam dan keyakinan tentang jihad yang harus menjadi norma 

bersama dalam masyarakat Timur Tengah. Keinginan mereka untuk 

mengubah identitas budaya pemerintah di negara-negara Timur Tengah 

yang diangga tidak sesuai dengan identitas budaya yang mereka yakini 

benar, kemudian menimbulkan gaya penyebaran identitas yang 

cenderung menggunakan kekerasan yang kemudian mengarah pada aksi 

terorisme (Mohagheghnia & Latifinia, 2017). Tulisan tersebut 

menggunakan paradgma konstruktivisme dengan mengedepankan 

dimensi ide, identitas budaya dalam menganalisis kemunculan terorisme 

di Timur Tengah. 

Yang ke-delapan belas adalah Tianyang Liu dan Tianru Guan, 

dalam tulisan mereka yang berjudul “Globalized fears, localized 

securities: ‘Terrorism’ in political polarization in a one-party state”. 

Dalm tulisan tersebut Tianyang Liu dan Tianru Guan berfokus pada 
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terjadinya polarisasi masa yang terjdi di China, dalam konteks 

penerimaan masyarakat lokal di China atas masuknya pandangan global 

terkait norma perang melawan terorisme.  Menurut mereka telah terjadi 

polarisasi dan terbentuk dalam dua kubu masyarakat dalam melihat isu 

terorisme global. Kubu pertama adalah kubu yang setuju dengan wacana 

global terkait kontra terorisme, sementara kubu yang kedua adalah kubu 

yang melihat wacana global perang melawan terorisme adalah bentuk 

dari imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara besar terhadap 

negara kecil. Kemudian merea menyimpulkan bahwa polarisasi yang 

terjadi di China terkait isu terorisme terjadi karena pertentangan antara 

semangat globalisasi dan lokalisasi (T. Liu & Guan, 2019). Tulisan ini 

menggunakan pendekatan konstruktivisme, dimana nilai-nilai global 

yang berkembang mendapatkan resistensi yang bersumber dari nilai-

nilai lokal.  

Yang ke-sembilan belas adalah Jilani ben Touhami Meftah, 

dalam tulisannya tang berjudul “Roots of sadistic terrorism crimes: Is it 

Islam or Arab culture?”. Dalam tulisan terebut Jilani ben Touhami 

Meftah mencoba untuk menggali asal dari budaya sadis yang dilakukan 

dalm konteks terorisme, yang dikaitkan dengan Islam dan budaya Arab. 

Kemudian dia menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ajaran 

Islam dan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku teroris. Justru 

tindakan kekerasan dalam terorisme bertentangan dengan ajaran Islam. 

Menurutnya, akar dari tindakan kekerasan teror erasal dari budaya, atau 

mitologi yang berkembang di negara-negara Arab. Dan seringnya 

negara-negara Arab yang menggunakan dalil agama untuk 

membenarkan budaya mereka menyebabkan banyak orang yang salah 

faham terkait relasi antara Islam dan terorisme (Meftah, 2018). Tulisan 

ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memfokuskan kajian 

terkait dengan relasi antara nilai-nilai budaya dengan tindakan terorisme. 

Yang ke-dua puluh adalah Tobias Ide, dalam tulisannya yang 

berjudul “Teaching terrorism, saving the state? Education and 

geopolitical imaginations of terrorism in 12 violently challenged states”. 

Pada dasarnya, studi yang dilakukan oleh Tobias Ide ini menggambarkan 

terkait bagaiman aperan dunia pendidikan dalam melakukan 

pembangunan ide atau gagasan tertentu, terutama dalam konteks ini 

adalah wacana terkait terorisme. Definisi terorisme yang diajarkan dalam 
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buku-buku teks di dunia pendidikan di beebrapa negara, telah 

menentukan ide atau gagasan pada generasi muda dalam memandang 

terorisme. Wacana tentang terorisme yang berkembang dalam dunia 

internasional yang kemudian diadopsi dan diajaran di sekolah-sekolah di 

negara-negara di dunia internasional telah membentuk imajinasi terkait 

terorisme itu sendiri di kalangan anak muda (Ide, 2020). Tulisan tersebut 

menggunakan paradigma konstruktivisme, yang berfokus pada 

pembentukan ide atau gagasan serta persepsi melalui pendidikan. 

Yang ke-dua puluh satu adalah Michael Jetter, dalam tulisannya 

yang bejudul “The effect of media attention on terrorism”. Dalam 

tulisannya tersebut Michael Jetter telah melakukan kajian terkait respon 

media massa terhadap jumlah serangan teror brikutnya di 201 negara. 

Menurutnya, pemberitaan yang dilakukan oleh media massa terkait suatu 

serangan teror, berdampak pada jumlah serangan teror berikutnya. 

Menurutnya jika media massa tidak terlalu mengekspos persitiwa 

terorisme, maka serangan teror berikutnya akan semakin menurun 

(Jetter, 2017). Tulisan tersebut menggunakan paradigma 

konstruktivisme dengan berfokus pada peran media massa yang 

mempengaruhi jumlah serangan teror. 

Kemudian yang ke-dua puluh dua adalah Noorhaidi Hasan 

dalam tulisannya yang berjudul Towards a Population‐Centric Strategy: 

The Indonesian Experience, dalam sebuah laporan penelitian yang 

berjudul Counter  Terrorism Strategies in Indonesia, Algeria and Saudi 

Arabia. Tulisan tersebut berfokus pada strategi pendekatan kontra 

terorisme yang dilakukan oleh Indonesia yang telah menggunakan 

pendekatan “keras” dan “lunak”. Awalnya pemerintah Indonesia sempat 

mengalami kebingungan dalam menghadapi isu terorisme. Hal ini 

disebabkan oleh kemunculan isu terorisme yang berbarengan dengan 

masa-masa reformasi dan semangat demokratisasi serta penghargaan 

terhadap isu HAM yang tumbuh di Indonesia. Selain itu, keterbatasan 

data dan pengetahuan terkait jaringan terorisme di Indonesia juga 

menjadi penyebab pemerintah Indonesia mengalami kebingungan dalam 

merespon isu terorisme. Peristiwa bom Bali yang menyebabkan banyak 

korban jiwa akhirnya memaksa Indonesia untuk serius dalam 

menghadapi isu terorisme. Pendekatan dengan menggunakan kekerasan 

dalam kontra terorisme awalnya menjadi pilihan utama pemerintah 
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Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme, karena masih dalam 

pengaruh budaya militer di era orde baru dalam menghadapi setiap 

ancaman nasional, meskipun aktor utama kontra terorisme pasca tahun 

2000-an telah berada di bawah komando POLRI, dengan pasukan khusus 

anti teror yaitu Densus 88. Akhirnya muncul kesadaran bahwa 

penggunaan pendekatan tunggal yaitu “hard power”, dianggap tidak bisa 

menyelesaiakan masalah terorisme yang lebih banyak disebabkan oleh 

adanya radikalisme agama yang menjadi pemicunya. Kemudian 

pemerintah Indonesia mencoba unuk menggabungkan dua pendekatan 

yaitu pendekatan  “hard power” dalam penindakan terhadap pelaku 

terorisme, serta pendekatan “soft power” dalam hal ini penggunaan 

strategi deradikalisasi dan kontra wacana terhadap penyebaran paham 

terorisme, dengan melibatkan masyarakat sipil untuk upaya kontra narasi 

yang dibangun oleh jaringan kelompok radikal di Indonesia (Hasan, 

2012). Tulisan tersebut lebih dekat dengan paradigma konstruktivisme, 

dengan melihat kesadaran dari pemerintah Indonesia bahwa perlu 

penggunaan pendekatan deradikalisasi dan kontra wacana dengan 

melibatan masyarakat sipil dalam proses aplikatifnya. 

 

2.2. Originalitas Penelitian 

Para peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian dengan tema 

terkait isu tentang terorisme. Berbagai temuan dan kesimpulan sudah 

dipaparkan dalam karya ilmiah yang ditulis oleh para peneliti terdahulu.  

Misalnya adalah hasil penelitian dari Burcu Savun dan Brian J. 

Phillips, William B. Messmer dan Carlos Yordan, Seniwati dan Andi 

Alimuddin, serta Piotr Lis yang telah mengguakan paradigma liberal 

yang cenderung menyoroti masalah strategi kerja sama antar negara dan 

peran organisasi internasional dalam penanggulangan terorisme. 

Penelitian tersebut hanya mampu mendeskripsikan langkah-langkah atau 

strategi kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Ada juga penelitian 

dari Faiz Ur Rehman dan Paolo Vanin yang menyoroti masalah 

keterkaitan antara fenomena terorisme dan perkembangan nilai-nilai 

demokrasi di suatu negara. 

Kemudian ada juga penelitian dari Christian J. Tams, Endi 

Haryono,  Hery Firmansyah, Ahmad Fuad Fanani, Anja Shortland dan 

Marc Vothknecht, John E. Owens dan Riccardo Pelizzo, Héctor R dan 
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Ramírez Partida, Erwin Yusup Sitorus, Simplice A. Asongu dkk, Mario 

Arturo Ruiz Estrada dkk, serta Emil Mahyudin yang telah menggunakan 

paradigma realisme dalam melihat kebijakan keamanan nasional dalam 

rangka melawan terorisme yang diambil oleh negara, yang hanya 

bertumpu pada faktor keamanan nasional serta mengaitkan isu terorisme 

dengan kepentingan negara yang besifat materialisme, dalam hal ini 

kepentingan ekonomi ataupun politk. Kemudian ada juga Ali 

Muhammad yang juga menggunakan paradigma realisme yang 

berpendapat bahwa kebijakan Indonesia dalam perang melawan 

terorisme telah dipengaruhi oleh kepentingan untuk perang melawan 

terorisme oleh negara-negara yang memiliki power, dalam hal ini 

Amerika Serikat dan Australia melalui bantuan-bantuan ataupun 

tekanan-tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Penggunaan paradigma 

realis ini pada dasarnya ingin memperlihatkan rasionalisasi dari negara-

negara yang melakukan perang melawan terorisme. 

Paradigma realisme tidak mampu melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan keamanan suatu negara yang bersifat imaterial. 

Paradigma realis dalam memandang isu keamanan, terlalu bertumpu 

pada keyakinan mereka bahwa kondisi dunia internasional yang sifatnya 

anarki yang merupakan kondisi given dengan asumsi dasar bahwa 

individu manusia pada dasarnya merupakan ancaman bagi individu 

manusia yang lainnya. Terlebih lagi salah satu pemikir berpengaruh 

dalam paradigma realisme yaitu Hans J Morgenthau yang meletakkan 

asumsi dasar dalam melihat perilaku negara dalam hubungan 

internasional yang saling berebut kekuasaan. Dengan demikian perilaku 

dari aktor hubungan internasional dipahami oleh kaum realis hanya 

semata-mata sebagai bentuk upaya untuk mencapai kepentingan 

terutama yang bersifat material (Elman, 2008). Tanpa 

mempertimbangkan faktor-faktor imeterial yang juga bisa 

mempengaruhi aktor. 

Kemudian ada juga penelitian dari Ahmad Rizky Mardhatillah 

Umar serta Aisha Ismail dan Shehla Amjad yang menggunakan 

paradigma marxisme yang melihat kemunculan fenomena terorisme 

karena adanya ketimpangan di bidang ekonomi dan politik, adanya 

alienasi dari kelompok-kelompok borjuis terhadap kelompok-kelompok 

tertentu, yang kemudian menyebabkan kelompok-kelompok yang 
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merasa termarjinalkan dalam konteks ekonomi politik tersebut kemudian 

melakukan perlawanan dengan menggunakan strategi teror. 

Baik paradigma liberal, realis ataupun marxis, semuanya 

menggunakan dimensi material sebagai landasan berfikir. Kerjasama 

saling menguntungkan di bidang keamanan (liberalisme), kepentingan 

nasional di bidang keamanan (realisme), dan perebutan kelas sosial 

(marxisme) semuanya menggunakan indikator dimensi materialisme 

untuk melakukan analisis terhadap objek penelitian. Sementara dimensi-

dimensi ide, gagasan, serta norma yang bersifat imaterial, masih belum 

mampu dijelaskan dalam paradigma-paradigma tersebut. 

Untuk itu, paradigma yang bisa menjelaskan fenomena kebijakan 

keamanan nasional Indonesia dalam rangka menanggulangi terorisme 

secara komperehensif, hanya bisa dijelaskan dengan baik menggunakan 

pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme juga telah 

digunakan oleh beberapa peneliti untuk melakukan kajian terhadap kasus 

kebijakan negara dalam menanggulangi terorisme, seperti yang 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu:  Daniel Benjamin, Basia Spalek 

dan Robert Lambert, Ahmad Zahid Hamidi, N.S. Jamwal, Sidratahta 

Mukhtar, Manni Crone, Valentina Bartolucci dan Giorgio Gallo, Bertjan 

Doosje. dkk, Hamed Mohagheghnia dan Ali Latifinia, Tobias Ide serta 

Noorhaidi Hasan. Namun para peneliti tersebut hanya menggunakan 

pendekatan konstruktivisme untuk melakukan kritik atas kebijakan 

represif yang dianggap kurang tepat. Mereka lebih merekomendasikan 

untuk melawan terorisme dengan pendekatan soft power untuk 

merekonstruksi persepsi para aktor baik negara, masyarakat, maupun 

para teroris itu sendiri terkait ide atau gagasan tentang terorisme. Para 

peneliti tersebut belum mampu menjelaskan relasi antara kebijakan 

represif yang diambil kebanyakan negara (termasuk Indoensia) dengan 

konstruksi sosial yang dijalani oleh negara itu sendiri.  

Ada juga penelitian dari Nunung Prajarto dan juga Muhammad 

Ahalla Tsauro, serta Michael Jetter yang melihat relasi antara media 

massa dan terorisme. mereka lebih memilih untuk melakukan analisis 

terkait hubungan antara media massa dengan jaringan terorisme, dalam 

hal ini relasi yang saling memanfaatkan antara media massa dan teroris 

seperti yang dibahas oleh Muhammad Ahalla Tsauro, atau justru 

terorisme bida ditanggulangi dengan adanya kerjasama yang baik oleh 
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pemerintah dan media massa untuk membangun opini publik terhadap 

terorisme, seperti yang dikemukakan oleh Nunung Prajarto. Selain itu 

ada juga tulidan dari Tianyang Liu dan Tianru Guan, serta Jilani ben 

Touhami Meftah yang menyoroi masalah isu terorisme yang dikaitkan 

dengan nilai-nilai budaya dan agama. 

Pemikiran agak berbeda ditunjukkan oleh Martha Crenshaw 

dalam tulisannya. Dia menggunakan paradigma konstruktivisme untuk 

menjelaskan terkait kebijakan keamanan AS dalam kontra terorisme 

yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh kepentingan kemanan 

nasional. Tetapi dia melihat bahwa pengaruh dominan justru datang dari 

proses dialektika politik domestik. Yang kemudian membangun persepsi 

pemerintah AS terhadap “jaringan teroris” yang kemudian menuntun 

mereka pada kebijakan represif. 

Penulis dalam hal ini juga akan menggunakan paradigma 

kontruktivisme untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebijakan 

pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan terorisme pasca 

peristiwa 9/11, namun penulis akan melihat lebih luas lagi. Di mana jika 

Martha Crenshaw hanya melihat dari sisi pengaruh politik domestik saja, 

maka penulis akan melihat keseluruhan proses dialektika konstuksi 

sosial yang membentuk identitas dan juga persepsi dari pemerintah 

Indonesia dalam melihat ancaman terorisme sehingga menuntun 

pemerintah Indonesia pada pilihan langkah dalam merespon isu 

terorisme pasca peristiwa 9/11. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan 

pengaruh dari gagasan ide dalam hal ini nilai atau norma internasional 

yang meyakini bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan 

yang harus dilawan secara bersama oleh komunitas internasional. 

Pendekatan ini akan menunjukkan bahwa langkah yang diambil 

pemerintah Indonesia dalam kontra terorisme sebenarnya bukanlah 

tindakan rasional, melainkan tindakan yang dipengaruhi kontruksi sosial 

(struktur norma internasional). Sekaligus penulis juga akan melakukan 

kritik atas kebijakan represif yang diambil oleh pemerintah Indonesia 

dalam penanggulangan terorisme yang seharusnya menggunakan 

strategi rekonstruksi ide yang selama ini menyebabkan munculnya 

gerakan terorisme. Diharapkan penelitian disertasi ini dapat memberikan 

kebaharuan dalam bidang keilmuan terkait studi kebijakan keamanan 
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nasional dalam kerangka berfikir konstruktivisme, dalam hal ini 

menggunakan kasus penanggulangan terorisme di Indonesia. 

Para pemikir konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan 

Internasional pada dasarnya mengasumsikan bahwa kondisi politik 

internasional adalah hasil dari suatu “konstruksi sosial”, yakni proses 

dialektika antara “struktur” dan “agen (aktor)”, dimana lingkungan 

sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan 

perubahan-perubahan sosial-politik (M. McDonald, 2008). Analisis 

hubungan antara struktur dan agen (aktor) menurut Giddens, struktur 

(yaitu aturan dan kondisi yang memandu tindakan sosial) tidak 

menentukan apa yang dilakukan aktor secara mekanis. Hubungan antara 

stuktur dan agen melibatkan pemahaman dan makna inersubjektif. 

Struktur benar-benar membatasi para aktor, tetapi aktor juga dapat 

mentransformasi struktur dengan memikirkannya dan bertindak padanya 

dengan cara baru (Robert, 2014).  Terlebih lagi paradigma konstruktivis 

dalam melihat negara tidak dimaknai sebagai satu unit secara utuh. 

Melainkan di dalam negara itu sendiri terdiri dari berbagai aktor yang 

kemudian saling mempengaruhi (M. McDonald, 2008). Selain itu dalam 

paradigma konstruktivisme juga memiliki keyakinan bahwa ide atau 

gagasan seperti nilai atau norma yang berkembang dalam dunia 

internasional telah memberikan pengaruh terhadap pilihan perilaku suatu 

aktor hubungan internasional (Thomas, 1999). 

Dengan demikian, paradigma konstruktivisme lebih bisa 

menjelaskan terkait pilihan langkah dalam merespon masalah terorisme 

pasca peristiwa 9/11, yang tidak hanya dilihat sebagai kepentingan yang 

bersifat material, tetapi juga akan dilihat pengaruh dari ide atau gagasan 

serta norma yang berkembang di dunia internasional yang kemudian 

menuntun pemerintah dalam bertindak. 

Untuk memudahkan melihat penelitian terdahulu dan perspektif 

yang digunakan dalam menganalisa terkait kebijakan kontra terorisme 

dapat digambarkan dalam diagram piramida berikut ini: 
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Gambar 2.1. Diagram Piramida Penelitian Terkait Isu Terorisme 

 

 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, oleh penulis 

 
 

2.3. Kerangka Konseptual 

2.3.1. Terorisme 

Terorisme dalam pemikiran konstruktivisme tidak terjebak 

dalam diskursus material terkait terorisme itu sendiri. Bila paradigma di 

luar pemikiran konstruktivis meletakkan landasan studi tentang 

terorsime pada aktor (terorist) beserta hal-hal materialist yang ada di 

dalamnya, yang biasanya dapat dilihat dari cara para ilmuan ketika 

Burcu Savun dan Brian J. Phillips, William B. Messmer dan Carlos Yordan, Seniwati 
dan Andi Alimuddin, Piotr Lis, Faiz Ur Rehman dan Paolo Vanin

Liberalisme 

Christian J. Tams, Endi Haryono,  Hery Firmansyah, Ahmad Fuad Fanani, Anja 
Shortland dan Marc Vothknecht, John E. Owens dan Riccardo Pelizzo, Héctor R 
dan Ramírez Partida, Erwin Yusup Sitorus, Ali Muhammad, Simplice A. Asongu 

dkk, Mario Arturo Ruiz Estrada dkk, serta Emil    Mahyudin  

Realisme

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, serta Aisha Ismail dan Shehla Amjad 

Marxisme

Daniel Benjamin, Basia Spalek dan Robert Lambert, Ahmad Zahid Hamidi, N.S. 
Jamwal, Nunung Prajarto, Sidratahta Mukhtar, Martha Crenshaw, Manni Crone, 

Valentina Bartolucci dan Giorgio Gallo, Muhammad Ahalla Tsauro, Bertjan Doosje. 
dkk, Hamed Mohagheghnia dan Ali Latifinia, Tobias Ide,

Michael Jetter, Tianyang Liu dan Tianru Guan,
Jilani ben Touhami Meftah, Noorhaidi Hasan, Ardli Johan Kusuma

Konstruktivisme
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melakukan studi tentang terorisme dengan dilandasi pertanyaan seperti: 

apa itu terorisme? apa yang menyebabkannya? bagaimana mereka 

membiayai organisasinya? apa tujuan dan motivasi mereka? Pertanyaan-

pertanyaan demikian menunjukkan bahwa selama ini para ilmuan yang 

mengkaji masalah terorisme lebih tertarik pada aktor dan hal-hal yang 

bersifat materialis, yang tentu saja hal tersebut hanya akan bisa 

mendiskripsikan teroris, tetapi tidak akan bisa menjelaskan terorisme 

secara komperehensif. Secara berbeda, kaum konstruktivis lebih melihat 

terorisme sebagai hasil dari pembentukan wacana atau bahasa populer 

yang sering digunakan oleh kaum kosntruktivis memahami terorisme 

merupakan sesuatu yang dihasilkan dari konstruksi sosial. Pemahaman 

terorisme dalam pemikiran konstruktivisme telah dijelaskan oleh Rainer 

Hülsse dan Alexander Spencer dalam tulisannya yang berjudul “The 

Metaphor Of Terror: Terrorism Studies and The Constructivist Turn”, 

di mana mereka meyakini bahwa terorisme dihasilkan dari konstruksi 

sosial. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa realitas yang terjadi 

terkait terorisme merupakan hasil dari pembentukan wacana dari musuh 

para teroris tersebut yang kemudian membentuk motivasi, strategi, serta 

struktur organisasi dan juga tujuan dari para aktor teroris itu sendiri. 

Ilustrasi yang mudah untuk memahami pendekatan ini dapat dilihat 

dalam kasus konstruksi “metafora” Al-Qaeda oleh pers populer Jerman 

setelah serangan teroris di New York dan Washington (2001), Madrid 

(2004) dan London (2005). Kasus-kasus tersebut pada awalnya dimaknai 

sebagai bentuk “perang” antar aktor dalam lingkup dunia internasional. 

Tetapi sejak tahun 2004 dan seterusnya telah muncul wacana yang 

kemudian secara pasti menggeser makna bahwa serangan Al-Qaeda yang 

semula dianggap sebagai bentuk perang menjadi sebuah tindakan yang 

dipandang sebagai kejahatan. Hal tersebut berdampak pada 

pembangunan makna tentang Al-Qaeda sebuah institusi kriminal yang 

saat ini kita kenal sebagai lembaga teroris. Pergeseran ini juga telah 

mengubah Al-Qaeda dari yang semula dianggap ancaman eksternal 

menjadi ancaman internal, yang mensyaratkan pergeseran praktek 

kontra-terorisme dari perang antar militer ke respon instrumen yudisial 

(Hülsse & Spencer, 2008). 

Adanya wacana yang secara pasti mengubah persepsi atau 

pandangan terhadap Al-Qaeda tersebut tentunya memiliki konsekuensi 
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yang besar. Negara-negara barat yang kemudian memaknai Al-Qaeda 

sebagai lembaga teroris dari semula organisasi militer yang berperang 

melawan mereka menyebabkan perubahan respon dalam menghadapi 

mereka. Perubahan persepsi yang kemudian menuntun pada perubahan 

respon atau perlakuan negara barat terhadap Al-Qaeda juga 

mempengaruhi persepsi serta respon dari Al-Qaeda itu sendiri. sehingga 

pengaruh wacana dalam hal ini secara nyata telah membentuk faham 

terorisme sekaligus menciptakan aktor teroris itu sendiri.  

Ilustrasi tentang pembentukan wacana terorisme terhadap suatu 

kelompok, secara otomatis akan membentuk identitas dari kelompok itu 

sendiri. Artinya mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai teroris 

yang kemudian menuntun mereka pada suatu logika kepentingan 

berdasarkan identitas mereka yang terbentuk untuk selanjutnya 

menjadikan tindakan aksi yang dilakukan bisa merepresentasikan 

identitas diri mereka sebagai teroris yang telah dibentuk oleh struktur 

sosial. Logika ini telah disampaikan oleh Alexander Wendt yang 

menyatakan bahwa “identities are the basic for interests” (Wendt, 1992). 

Yang artinya identitas dari aktor yang terbentuk dari hasil interaksi 

mereka dengan lingkungan akan mempengaruhi logika berfikir serta 

tindakan dari aktor yang bersangkutan. 

Sekali lagi, bahwa untuk melihat fenomena terorisme secara 

keseluruhan tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang yang bersifat 

materialis seperti realis dan liberalis, yang meletakkan dasar pemikiran 

bahwa aksi teroris didasari oleh logika kepentingan yang rasional. Tetapi 

juga harus dilihat bahwa fenomena terorisme sangat berkaitan erat 

dengan konstruksi sosial yang berkaitan dengan doktrinasi, ideologi 

yang didalamnya terdiri dari adanya gagasan, norma, identitas, yang 

kemudian dari semua itu membentuk logika para aktor yang menjadi 

teroris untuk melakukan aksi-aksi yang kadang-kadang berada diluar 

rasional aktor lain yang tidak menyetujui tindakan teroris tersebut 

(Mohagheghnia & Latifinia, 2017). 

Identitas dari hasil pemaknaan sosial yang terbentuk dalam diri 

para teroris berada pada dimensi ide atau gagasan. Untuk melawan 

terorisme, seharusnya juga menggunakan konstruksi sosial untuk 

melakukan rekonstruksi pemaknaan dan identifikasi baik terhadap para 

teroris itu sendiri, maupun terhadap struktur sosial yang memaknai 
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teroris tersebut, sehingga ide atau gagasan yang membuat para pelaku 

teroris melakukan tindakan terorisme yang dimaknai sebagai hal yang 

“jahat” dapat diselesaikan dari akar permasalahannya yaitu ide tentang 

terorisme itu sendiri. 

 

2.3.2. The Power of Norms 

Untuk memahami kebijakan kontra terorisme yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia pasca fenomena 9/11, tidak terlepas dari 

perkembangan norma internasional yang merekomendasikan negara-

negara di dunia untuk melakukan perang melawan terorisme dengan dalil 

untuk menjaga keamanan nasional serta melindungi HAM. Para kaum 

konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan Internasional pada dasarnya 

mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu 

“konstruksi sosial”, yakni proses dialektika antara “struktur” dan “agen”, 

di mana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi dan 

dipengaruhi oleh adanya wacana, opini, isu, nilai, identitas, norma, 

budaya dan lain sebagainya. untuk menghasilkan perubahan-perubahan 

sosial-politik (Sugiyarto Pramono, 2010).  

Sementara dalam proses interaksi yang terjadi antar aktor 

internasional tersebut, baik agen maupun struktur dipengaruhi oleh 

norma atau nilai-nilai yang ada. Norma yang berkembang akan 

mempengaruhi aktor yang saling berinteraksi untuk membentuk suatu 

identitas bersama yang akan bisa mempengaruhi kepentingan dan 

perilaku aktor internasional, termasuk negara. Seperti yang dinyatakan 

oleh Thomas Risse bahwa “collective norms in turn influence to the 

behaviour and domestic structure of state” (Thomas, 1999). 

Pengertian dari norma itu sendiri, di dalam KBBI diartikan 

sebagai “aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam 

masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah 

laku yang sesuai dan berterima” (Kementerian Kebudayaan dan 

Pendidikan, 2016). Pengertian tersebut senada dengan pengertian norma 

di dalam Cambrige Dictionary, yang mengartikan konsep sebuah norma 

sebagai: “an accepted standard or a way of behaving or doing things 

that most people agree with” (Cambridge Dictionary, 2018). 

Selain itu ada juga definisi dari McDonald dan Crandall yang 

memahami norma sebagai rincian tentang apa yang patut dan tidak patut 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accepted
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standard
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/behave
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agree
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dilakukan baik secara individu dalam kelompok, ataupun kelompok 

dalam lingkup masyarakat yang lebih luas (R. I. McDonald & Crandall, 

2015).  Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: secara umum norma dapat diartikan sebagai 

pedoman perilaku yang dianggap benar, yang berisi tentang anjuran serta 

larangan yang berlaku dalam masyarakat. 

Sementara dalam proses interaksi yang terjadi antar aktor 

internasional, baik agen maupun struktur dipengaruhi oleh norma atau 

nilai-nilai yang ada. Norma yang berkembang akan mempengaruhi aktor 

yang saling berinteraksi untuk membentuk suatu identitas bersama yang 

akan bisa mempengaruhi kepentingan dan perilaku aktor internasional, 

termasuk negara. 

Identitas yang akan mempengaruhi kepentingan dan perilaku 

aktor hubungan internasional termasuk negara, dapat dipengaruhi oleh 

norma yang sedang berkembang melalui sebuah proses yang disebut 

“sosialisasi norma” (norms socialization). Dimana dalam proses 

sosialisasi tersebut, sebuah norma melalui beberapa tahapan yang 

kemudian bisa membentuk identitas dan kepentingan sebuah negara 

sesuai dengan norma yang berkembang tersebut.  

 

“three types of socialization process: 1) processes of 

adaptation and strategic bargaining; 2) processes of moral 

consciousness-raising, “shaming”, argumentation, 

dialogue, and persuasion; 3) prosesses of 

institutionalization and habitualization” (Thomas, 1999). 

 

Dalam proses yang pertama negara akan melakukan adaptasi 

dengan norma yang ada, karena negara berinteraksi dengan dunia 

internasional yang dipengaruhi norma tersebut. Jadi hal itu memaksa 

negara untuk melakukan adapatasi dengan kondisi tersebut. Selain itu 

tujuan negara untuk malakukan adapatasi dengan menerima norma yang 

ada karena ingin mengamankan posisinya (strategic bargaining). Jika 

negara tidak bisa beradaptasi dengan kondisi internasional, maka negara 
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tersebut akan dikucilkan dari pergaulan internasional, sehingga akan 

berdampak pada posisi negara tersebut dalam pergaulan internasional. 

Hal tersebut memaksa negara untuk melakukan adapatasi dengan 

menerima norma yang berkembang di dunia internasional. 

Kemudian pada proses yang kedua, adalah perkembangan isu di 

dunia internasional yang membuat sebuah norma dihubungkan dengan 

isu-isu tentang moral. Dengan demikian negara yang tidak bisa 

menerima dan mengaplikasikan norma tersebut akan dianggap sebagai 

negara yang tidak bermoral, dan akan dipermalukan dalam setiap 

kesempatan. Negara-negrara yang mengembangkan norma tersebut akan 

berargumentasi melalui dialog-dialog dan komunikasi internasional 

untuk memberikan tekanan kepada negara yang diaggap tidak menerima 

dan tidak menjalankan norma yang sedang berkembang di dunia 

internasional untuk bisa menerima dan menjalankan norma tersebut. 

Kemudian pada proses yang ketiga, adalah ketika sebuah negara 

ingin dianggap sebagai negara yang baik dan dianggap sebagai negara 

yang memiliki identitas yang sama dengan negara-negara yang dapat 

menerima norma yang berkembang tersebut, maka sebuah negara itu 

harus melakukan internalisasi dan menjadikan norma tersebut dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hai dengan membuat instrumen 

seperti aturan-atauran atau hukum yang dapat menjamin penerapan 

sebuah norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya Norms Socialization adalah sebuah proses yang 

menunjukkan bahwa sebuah norma internasional mampu mempengaruhi 

identitas sebuah negara, dimana identitas tersebut akan menuntun 

negrara itu pada sebuah kepentingan dan perilaku yang sesuai dengan 

norma yang ada itu. 

Pada kasus Indonesia, dalam proses pemilihan langkah dalam 

penanggulangan terorisme juga sangat dipengaruhi oleh norma 

internasional yang berkembang. Di mana posisi struktur internasional 

dalam hal ini dapat kita lihat dari posisi PBB yang juga memiliki posisi 

untuk mengembangkan norma untuk menyatukan persepsi negara-

negara di dunia untuk melakukan perang melawan terorisme demi untuk 
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menjaga keamanan baik pada level lokal, nasional ataupun internasional 

(United Nations General Assembly, 2006), serta tindakan kontra 

terorisme juga dianggap sebagai bentuk upaya untuk melindungi HAM 

dari ancaman para teroris (Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights, n.d.). Pemeritah Indonesia yang 

menjadi bagian dari pergaulan internasional juga terpengaruh dan 

mengikuti norma internasional untuk melakukan perang melawan 

terorisme pasca persitiwa 9/11. 

Pengaruh dari norma internasional terhadap perilaku pemerintah 

Indonesia dalam konteks penanggulangan terorisme misalnya saja terkait 

adanya beberapa konvensi internasional terkait aturan kontra terorisme 

internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang memaksa 

pemerintah Indonesia untuk tunduk dan mengikuti pasal-pasal yang ada 

dalam instrumen hukum internasional tersebut (United Nations General 

Assembly, 2006) 

 

2.3.3. Kebijakan Keamanan Nasional 

Paradigma konstruktivisme dalam konteks studi keamanan, 

memiliki ciri khas tersendiri. Para pemikir paradigma ini tidak terlalu 

memfokuskan pemikirannya untuk menggali definisi dari keamanan, 

tetapi mereka lebih mencoba untuk memberikan makna terhadap apa 

yang dimaksud dengan keamanan itu sendiri. Para pemikir konstruktivis, 

memaknai keamanan sebagai “arena” negosiasi antar aktor. Dimana hal 

tersebut dinyatakan oleh Matt McDonald sebagai berikut (M. McDonald, 

2008):  

 

that security is a site of negotiation (between political 

leaders and domestic audiences in particular) and 

contestation (between different actors elaborating different 

visions of ‘our’ values and how ‘we’ should act). 

 

Pada intinya kaum konstruktivis membangun argumen bahwa 

ketika berbicara tentang keamanan maka realitas dari keamanan yang 

ada tidak dapat dipisahkan dari proses interaksi antar aktor yang 

kemudian membangun persepsi tentang keamanan itu sendiri. Dalam hal 

ini penerjemahan atas ancaman sangat dipengaruhi oleh persepsi dari 
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masing-masing aktor dan juga atas konseptual dari identitas dari masing-

masing aktor. Ted Hopf dalam tulisannya yang berjudul “The Promise of 

Constructivism in International Relations Theory” telah memberikan 

ilustrasi bahwa tindakan suatu negara dalam konteks keamanan akan 

sangat dipengaruhi oleh persepsi yang terbangun dari interaksi sosial. 

Dalam hal ini, persepsi dipengaruhi oleh identitas yang terbentuk. Jadi 

suatu negara akan mempersepsikan negara lain sebagai “teman” atau 

“musuh”, tergantung dari persepsi atas identitas-identitas dari masing-

masing aktor yang terbentuk dari konstruksi sosial (Hopf, 1998). 

Sebagaimana pemikiran dasar kaum konstruktivis yang 

meletakkan pemikiran dasarnya pada kuatnya pengaruh dimensi 

imaterial seperti ide atau gagasan maupun identitas, Alexander Wendt 

juga telah menjelaskan bagaimana paradigma konstruktivis memahami 

ancaman yang sangat berbeda tentunya dari pemahaman pemikiran 

realis, neo realis, maupun neo liberal yang masih berbasis material. 

Misalnya saja memaknai kekuatan militer atau kekuatan persenjataan 

yang dimiliki oleh negara lain. Bagi kaum realis, kepemilikan senjata 

dan militer oleh negara lain tersebut secara material bisa dimaknai 

sebagai ancaman. Tetapi argumentasi tersebut dipatahkan oleh 

Alexander Wendt, bahwa instrumen material di dalam struktur sosial 

(sistem internasional) tidak akan bermakna apapun tanpa pengaruh suatu 

ide. Instrumen material dalam struktur hanyalah sebagai alat untuk 

penunjang aksi yang akan dilakukan oleh manusia. Kemudian untuk 

memudahkan pemahaman kita, dia memberikan suatu analogi yang 

menarik, bahwa 500 senjata nuklir yang dimiliki Inggris lebih kecil 

pengaruh ancamannya bagi Amerika Serikat dibandingkan 5 senjata 

nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Hal ini disebabkan karena, bagi 

Amerika Srikat, Inggris bukanlah musuh, melainkan dimaknai sebagai 

negara sahabat. Sementara Korea Utara, meskipun jumlah senjata nuklir 

yang dimilikinya jauh di bawah Inggris, tetapi akan dimaknai lebih 

mengancam bagi Amerika Serikat, karena Korea Utara tidak 

dikategorikan sebagai negara sahabat oleh Amerika Serikat (Wendt, 

1995). Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam berbicara 

mengenai isu keamanan, kaum konstruktivis lebih melihat pada variabel 

ide gagasan tentang persepsi terhadap aktor yang dianggap mengancam 

atau dianggap tidak mengancam, yang kemudian akan menuntun para 
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sub-unit dalam suatu unit utuh untuk saling mempengaruhi dalam 

memutuskan suatu tindakan dalam konteks mengamankan komunitas 

atau unit mereka secara utuh. Dalam bahasa lain, jika unitnya adalah 

negara, maka ketika berbicara mengenai konteks keamanan maka di 

dalam negara akan terjadi pertarungan kepentingan (Interaksi yang 

sifatnya saling mempengaruhi tentang ide atau gagasan) antar aktor di 

dalam negara tersebut, untuk kemudian memutuskan suatu aksi untuk 

mengamankan negara. 

Sementara itu kebijakan dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik 

selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan-pendekatan yang 

bersifat materialisme, realisme dan juga rasionalisme, yang 

menggambarkan realitas politik internasional melalui dimensi material, 

dimana negara-negara dalam setiap perilakunya diterjemahkan sebagai 

bentuk perebutan kekuasaan, serta dilandasi pertimbangan untung dan 

rugi dalam hal material. Pemikiran tersebut digunakan oleh paradigma-

paradigma yang selama ini mendominasi studi kebijakan dalam ilmu 

sosial dan politik. Sementara paradigma konstruktivisme memiliki 

pandangan yang berbeda tentang hal tersebut. Material dipandang tidak 

bermakna tanpa pengaruh dari ide. Realitas politik internasional sangat 

dipengaruhi oleh ide yang berasal dari konstruksi sosial (hasil dari 

interaksi yang bersifat saling mempengaruhi antar aktor) yang kemudian 

ide tersebut dilembagakan dan pada akhirnya menentukan sikap serta 

identitas para aktor dalam dunia internasional (Wendt, 2003). Dengan 

kata lain sikap dari negara dalam menanggapi suatu fenomena sangat 

dipengaruhi oleh pelembagaan identitas dan pelembagaan kepentingan 

yang dibentuk melalui proses interaksi dalam dunia internasional.  

Para kaum konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan Internasional 

pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil 

dari suatu “konstruksi sosial”, yakni proses dialektika antara “struktur” 

dan “agen (aktor)”, di mana lingkungan sosial-politik dan manusia saling 

berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik. 

Analisis hubungan antara struktur dan agen (aktor) menurut Giddens, 

struktur (yaitu aturan dan kondisi yang memandu tindakan sosial) tidak 

menentukan apa yang dilakukan aktor secara mekanis. Hubungan antara 

stuktur dan agen melibatkan pemahaman dan makna inersubjektif. 

Struktur benar-benar membatasi para aktor, tetapi aktor juga dapat 
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mentransformasi struktur dengan memikirkannya dan bertindak padanya 

dengan cara baru (Robert, 2014).  Struktur sosial mempunyai tiga 

elemen: pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktik. 

Pertama, struktur sosial didefinisikan, sebagai pemahaman bersama, 

ekspektasi, atau pengetahuan. Hal tersebut membenarkan para aktor 

dalam situasi dan sifat alamiah hubungan, apakah bersifat kooperatif atau 

konfliktual (Wendt, 1992). Karena dalam landasan dasar kaum 

konstruktivisme meyakini bahwa tindakan aktor sangat dipengaruhi oleh 

persepsi atau pemaknaan terhadap suatu obyek, atau aktor lain, 

sebagaimana dikatakan oleh Alexander Wendt bahwa (Wendt, 1992):  

 

“a fundamental principle of constructivist social theory 

is that people act toward objects, including other actors, 

on the basis of the meanings that the objects have for 

them.”  

 

Dengan jelas Wendt menyatakan bahwa tindakan aktor terhadap obyek 

atau aktor lain sangat ditentukan oleh persepsi atau pemaknaan terhadap 

obyek atau aktor lain tersebut, di mana persepsi atau pemaknaan tersebut 

terbentuk dari hasil konstruksi sosial. 

Perilaku atau pilihan sikap yang diambil oleh sebuah negara 

terhadap suatu fenomena tidak dapat dipisahkan dari ide yang yang 

berasal dari konstruksi sosial yang kemudian telah dilembagakan 

menjadi identitas dan kepentingan. Perilaku negara akan cenderung 

menyesuaikan dengan identitas yang telah terbentuk untuk mendapatkan 

pengakuan sosial atas identitasnya tersebut (Wendt, 1992). Alexander 

Wendt memberikan ilustrasi bahwa aktor memiliki kepentingan untuk 

mendapatkan pengakuan atas identitas yang dimilikinya dengan 

menyatakan “John may think he is a professor, but if that belief is not 

shared by his students then his identity will not work in their interaction” 

(Wendt, 2003). Dari ilustrasi tersebut, John yang memiliki identitas 

sebagai profesor, memiliki kepentingan untuk menunjukkan tindakan-

tindakan sebagai profesor agar identitas yang dimilikinya dapat 

digunakan dalam berinteraksi dengan murid-murdnya. Pada level yang 

lain maka negara juga memiliki kepentingan untuk menunjukkan 

identitas yang dilembagakan melalui interaksi kepada dunia 
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internasional, atau setidaknya kepada aktor-aktor yang berinteraksi 

dengan negara tersebut, agar identitas yang dimiliki negara tersebut 

dapat digunakan dalam berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia 

internasional. 

Dalam fenomena yang terkait kebijakan Indonesia dalam 

menyikapi ancaman terorisme tidak dapat dipisahkan dari proses 

interaksi Indonesia sebagai agen dan dunia internasional sebagai 

struktur. Masyarakat internasional secara umum telah 

mengidentifikasikan diri sebagai satu kesatuan struktur yang memiliki 

persepsi yang sama (dari hasil interaksi) terhadap terorisme yang 

dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal itu 

membuat negara Indonesia yang telah berinteraksi dengan dunia 

internasional maka identitas yang sama dengan struktur juga terbentuk 

dalam persepsi negara Indonesia. Dengan persepsi dan identifikasi yang 

sama tersebut, Indonesia tentunya akan melakukan reaksi yang sama 

dengan struktur atau lingkungan sosial yang dianggap sama atas identitas 

nasional Indonesia.  

Selain pengaruh ide dari lingkungan sosial yang telah 

membentuk identitas Indonesia dalam mempersepsikan terorisme, 

tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang 

bersifat represif dalam penanggulangan terorisme juga dipengaruhi oleh 

sejarah atau pengalaman Indonesia dalam menghadapi ancaman 

terorisme, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ian Hurd bahwa: 

“.....represents the constructivist view: “new foreign policy ideas are 

shaped by preexisting dominant ideas and their relationship to 

experienced events.” (Hurd, 2008). Dalam hal ini kebijakan pemerintah 

Indonesia yang dalam penanggulangan terorisme sangat dipengaruhi 

oleh identitas yang terbangun dari konstruksi sosial yang sudah 

membentuk norma internasional, serta adanya pengaruh sejarah atau 

pengalaman Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme, yang 

kemudian semua itu membentuk persepsi Indonesia dalam memaknai 

terorisme yang dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kemanusiaan 

sehingga menuntun pada kepentingan dan tindakan Indonesia untuk 

memberantas terorisme dengan pendekatan represif. 

Kebijakan kontra terorisme yang diambil oleh pemerintah 

Indonesia pasca peristiwa 9/11, jika ditinjau dari paradigma 
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konstruktivisme, erat kaitannya dengan dimensi ide. Realitas adanya 

ancaman terorisme yang direpresentasikan oleh fenomena serangan teror 

yang bersifat materialisme, dalam kajian ini bukanlah menjadi alasan 

penentu bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan kontra 

terorisme. 

Kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia pasca peristiwa 9/11 harus dilihat dari dimensi imaterial, 

dalam hal ini adalah ide atau gagasan yang terkait dengan isu terorisme, 

baik terkait norma yang berkembang di dunia internasional untuk 

melawan terorisme, ide tentang terorisme itu sendiri, ataupun persepsi 

atas ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme. 

Dari uraian tersebut, untuk melihat faktor yang mempengaruhi 

pemerintah Indonesia dalam pilihan pendekatan dalam merespon isu 

terorisme pasca 9/11, dapat digambarkan dalam kerangka berfikir 

berikut ini: 
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Gambar 2.2. Diagram Kerangka Pemikiran 

 

 
Sumber: Diolah oleh penulis 
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2.4. Hipotesa 

Penelitian disertasi ini mengembangkan hipotesis bahwa: Pilihan 

langkah dalam merespon isu terorisme yang diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: terjadinya 

peristiwa bom Bali 1 tahun 2002, adanya persuasi dari negara-negara 

besar terutama Amerika Serikat yang berkepentingan mengajak dunia 

internasional untuk perang melawan terorisme pasca serangan 9/11; 

adanya pengaruh dari struktur internasional (PBB) yang kemudian 

membentuk norma internasional, sehingga norma internasional dan 

pengalaman menghadapi serangan bom Bali tersebut membentuk 

persepsi pemerintah Indonesia dalam memaknai terorisme; kemudian 

dari persepsi membentuk kepentingan nasional Indonesia untuk 

menghadapi isu terorisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


