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BAB IV 

MEMAHAMI ISU TERORISME DALAM KONTEKS 

INTERNASIONAL DAN NASIONAL (INDONESIA) 

 

Tujuan dari ditulisnya bab ini yang pertama adalah untuk 

memahami apa yang dimaksud dengan terorisme, serta sejarah 

kemunculan terorisme. Selain itu juga akan dibahas relasi antara konsep-

konsep yang sering disandingkan dengan isu terorisme, dalam hal ini 

seperti radikalisme dan media massa, yang seringkali dianggap memiliki 

irisan dengan isu terorisme. 

Dalam bab ini juga akan dibahas terkait isu terorisme dalam 

konteks dunia internasional dan juga dalam konteks nasional 

(Indonesia). Dalam konteks internasional, akan dibahas terkait fenomena 

yang dianggap menjadi pemicu munculnya isu terorisme sehingga bisa 

menjadi isu global. Selain itu akan dibahas juga jaringan-jaringan 

organisasi yang dianggap sebagai jaringan teroris oleh komunitas 

internasional. Sementara dalam konteks nasional akan dibahas terkait 

kemundulan isu terorisme pasca terjadinya serangan 9/11. Karena isu 

terorisme di Indonesia menjadi isu nasional sejak terjadinya serangan 

9/11 ditambah dengan munculnya jaringan teroris yang dianggap 

bertanggungjawab atas beebrapa serangan teror di Indonesia. Selain itu, 

dalam bab ini juga akan dibahas terkait persepsi dari pemerintah 

Indonesia dalam emaknai ancaman terorisme, terutama setelah 

terjadinya peristiwa serangan 9/11 yang terjadi pada tahun 2001. 

Diharapkan bab ini dapat memberikan pemahaman terkait isu terorisme 

yang muncul baik dalm level internasional ataupun level nasional 

(Indonesia). 
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4.1. Pengertian dan Sejarah Kemunculan Terorisme 

Melihat fenomena terorisme yang saat ini berkembang di dunia 

internasional, dari sudut pandang pemikiran konstruktivisme terorisme 

adalah hasil dari konstruksi sosial. Fenomana yang terjadi yang 

digunakan sebagai kajian ontologis ketika berbicara soal terorisme 

sebenarnya hanya bentuk dari konstruksi sebagai hasil dari proses 

interaksi di dunia internasional. Rainer Hülsse dan Alexander Spencer 

dalam tulisannya yang berjudul “The Metaphor Of Terror: Terrorism 

Studies and The Constructivist Turn” menjelaskan bahwa fenomena 

terorisme yang diyakini sebagai fakta oleh masyarakat dihasilkan dari 

sebuah wacana tentang pemaknaan terhadap terorisme itu sendiri. 

Bahkan mereka juga menjelaskan bahwa yang perlu dikaji bukanlah soal 

organisasi atau pelaku (teroris), melainkan yang perlu dikaji adalah 

terkait wacana terorisme itu sendiri (Hülsse & Spencer, 2008). 

Wacana tentang terorisme ini menjadi isu arus utama pasca 

serangan 11 September 2001 saat gedung WTC diserang oleh kelompok 

Al-Qaeda, yang kemudian kelompok yang melakukan serangan ini 

dimaknai sebagai kelompok teroris. Setelah serangan tersebut, Amerika 

Serikat membangun wacana “framing” bahwa serangan yang dilakukan 

terhadap gedung WTC oleh Al-Qaeda itu adalah bentuk kejahatan yang 

dilakukan oleh kelompok radikal. Bahkan dalam pidato presiden Bush 

pasca serangan 11 September tersebut, kelompok Al-Qaeda 

digambarkan sebagai kelompok ekstrimis, serta menggunakan 

perumpamaan bahwa kelompok tersebut adalah “kelompok setan”. 

Sharing idea yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut mampu 

mempengaruhi sistem pemikiran mayoritas masyarakat internasional 

dalam memaknai terorisme. Dengan kata lain, pemahaman terhadap 

terorisme yang saat ini ada merupakan hasil dari sebuah share idea atau 

“framing” yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini Amerika 

Serikat (Bartolucci & Gallo, 2015). 

Pada dasarnya, serangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda tidak 

berbeda dengan perang-perang yang terjadi di dunia internasional selama 

ini. Bahkan jika kita bandingkan dengan operasi militer yang dilakukan 

oleh pasukan NATO (militer Perancis, Inggris dan AS) ketika melakukan 

serangan ke Libya dengan alasan intervensi untuk alasan kemanusiaan, 

meskipun negara-negara tersebut berdalih ketika melancarkan serangan 
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hanya menargetkan pangkalan-pangkalan militer yang diduga sebagai 

loyalis Muammar Gaddafi, namun pada faktanya serangan yang 

dilakukan tersebut mengakibatkan ribuan warga sipil yang menjadi 

korban serangan-serangan yang dilakukan melalui pengeboman oleh 

pesawat-pesawat tempur pasukan NATO (Indrawan, 2013). Hanya saja, 

yang terjadi adalah terkait ide dan persepsi terhadap fenomena tersebut. 

Pasukan NATO yang dipimpin AS melakukan serangan yang dianggap 

sebagai upaya untuk melindungi HAM. Sementara Al-Qaeda melakukan 

serangan dianggap sebagai pelanggaran HAM dan kemudian dicap 

sebagai kelompok teroris yang ekstrim. Selain itu, invasi dan serangan 

Israel terhadap Palestina yang juga mengakibatkan banyaknya korban 

jiwa dari masyarakat sipil, serta menimbulkan ketakutan yang luar biasa 

bagi warga Palestina juga tidak dimaknai sebagai fenomena terorisme 

bagi sebagian masyarakat internasional, utamanya Amerika Serikat yang 

telah menggunakan standar ganda dalam memaknai terorisme (Fanani, 

2011). Kesimpulannya, masalah pemaknaan terorisme terletak pada 

level ide dan gagasan. 

Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa masyarakat 

internasional tidak bisa menemukan persamaan dalam memahami 

konsep material terorisme. Konsep terorisme hingga saat ini belum 

memiliki pengertian ataupun definisi yang komprehensif. Tidak jarang 

para peneliti terorisme merasa kebingungan ketika mencari literatur guna 

memahami konsep terorisme dari segi terminologi. Di kalangan para ahli 

terorisme muncul berbagai pengertian yang beragam. Bahkan Laqueur 
(1987), seperti yang dikutip oleh Zulfi Mubarak berpendapat bahwa 
sebuah definisi yang komprehensif mengenai terorisme itu tidak ada 
atau tidak akan dapat ditemukan di masa mendatang. Padahal, 
pendefinisian mengenai terorisme itu cukup penting, bukan hanya 
untuk kepentingan akademik, melainkan juga untuk kepentingan 
praktis, yakni bagaimana cara mengatasinya. Memerangi terorisme 
terorganisasi, misalnya, harus memiliki kejelasan apakah organisasi 
yang diperangi itu termasuk teroris atau tidak (Mubarak, 2012). 

Terorisme merupakan suatu konsep yang mempunyai beragam 

definisi. Banyak para ahli yang secara keilmuan dianggap memiliki 

otoritas keilmuan yang mumpuni, telah memberikan definisi terhadap 
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pengertian terorisme yang beragam, sehingga untuk bisa menjelaskan 

terkait pengertian terorisme dalam tulisan ini, maka penulis akan 

mengutip dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan 

pengertian dari terorisme yang telah berkembang.  

Terminologi terorisme yang digunakan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa definisi dari terorisme 

adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam 

usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). 

Sementara dalam Black Laws Dictionary, seperti yang dikutip 

oleh Muladi, dikatakan bahwa (Muladi, 2002): 

 

“tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang 

melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek 

bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum 

pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi 

penduduk sipil; mempengaruhi kebijakan pemerintah; 

mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara 

penculikan dan pembunuhan”. 

 

Selain itu, ada beberapa definisi tentang terorisme yang berasal 

dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang definisi dari terorisme, 

seperti yang telah dikutip oleh Irjen. Pol. Drs. Arsyad Mbai, dalam 

tulisan makalahnya yang telah dipresentasikan dalam Seminar Tentang 

Penegakan Hukum Terhadap Terorisme, diselenggarakan oleh BPHN 

Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas 

Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tanggal 13-14 Oktober 

2003. Diantaranya pengertian terorisme adalah: 

 

a. Terrorism is an act carried out to achieve on in "human and 

corrupt objective and involving threat to security of 

mankind, and violation of rights acknowledge by religion 

and mankind" (Ayatullah Sheikh Muhammad AI Taskhiri). 

 

b. Terrorism is the unlawful use of force or violence "against 

persons or property to intimidate or coerce a government, 
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civilian populations, or any segment threat, in furtherance 

of political or social objective" (FBI). 

 

Definisi terorisme menurut Walter Reich, sebagaimana dikutip 

oleh A.M. Hendropriono yang menyatakan bahwa terorisme adalah : a 

strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling 

fear in the public at large (suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk 

meningkatkan hasi yang diinginkan, dengan cara menanamkan 

ketakutan di kalangan masyarakat umum) (Hendropriyono, 2009). 

Sementara itu, dari sebuah forum curah pendapat (brain-

storming) antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik 

dan diplomat terkemuka yang diadakan di kantor Menko Polkam tanggal 

15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan 

mereka mengenai terorisme:  

 

“Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan 

yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis, 

suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh 

keadilan yang tidak dapat dicapai mereka melalui 

saluran resmi atau jalur hukum”(Mbai, 2003). 

 

Selain itu, ada penjelasan mengenai terorisme berdasarkan 

Deklarasi Majelis Umum PBB pada tahun 1994, yang ditetapkan dalam 

resolusi 49/60, yang dikutip dalam sebuah tulisan dari Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations, 

yang berjudul Terrorism and Counter-terrorism. Dimana dalam tulisan 

tersebut dijelaskan bahwa: 

 

Terrorism is commonly understood to refer to acts of 

violence that target civilians in the pursuit of political or 

ideological aims. In legal terms, although the 

international community has yet to adopt a comprehensive 

definition of terrorism, existing declarations, resolutions 

and universal “sectoral” treaties relating to specific 

aspects of it define certain acts and core elements. In 

1994, the General Assembly’s Declaration on Measures to 
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Eliminate International Terrorism, set out in its resolution 

49/60, stated that terrorism includes “criminal acts 

intended or calculated to provoke a state of terror in the 

general public, a group of persons or particular persons 

for political purposes” and that such acts “are in any 

circumstances unjustifiable, whatever the considerations 

of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, 

religious or other nature that may be invoked to justify 

them.” (Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights, n.d.) 
 

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa: (Terorisme 

umumnya dipahami untuk merujuk kepada tindakan kekerasan yang 

menargetkan warga sipil dalam mencapai tujuan politik atau ideologi. 

Dalam istilah, meskipun masyarakat internasional belum mengadopsi 

definisi yang komprehensif dari terorisme baik dalam bentuk deklarasi, 

resolusi dan perjanjian universal yang menentukan tindakan-tindakan 

tertentu yang dapat diartikan sebagai tindakan terorisme. Pada tahun 

1994, Deklarasi Majelis Umum pada Langkah-langkah untuk 

Menghilangkan Terorisme Internasional, yang ditetapkan dalam resolusi 

49/60, menyatakan bahwa terorisme termasuk tindak pidana 

dimaksudkan atau dihitung untuk memprovokasi keadaan teror di 

masyarakat umum, sekelompok orang atau tertentu orang untuk tujuan 

politik dan bahwa tindakan tersebut berada dalam keadaan tidak dapat 

dibenarkan, apapun pertimbangan yang bersifat politis, filosofis, 

ideologis, ras, etnis, agama atau lainnya yang dapat dijadikan landasan 

untuk membenarkan mereka. 

Di Indonesia sendiri, terkait masalah pemaknaan konsep 

terorisme menjadi masalah yang menimbulkan perdebatan. Ketika 

Indonesia memutuskan untuk membuat kebijakan dengan mengeluarkan 

Perpu yang kemudian disahkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Definisi teorisme pada UU 

tersebut dijelaskan pada Pasal 6 dan 7, di mana Pasal 6 Undang-undang 

No 15 tahun 2003 yang berbunyi: 
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Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang 

dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban 

yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan 

atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. 

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-

obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau 

fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan 

pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun. 

 

Dan Pasal 7 Undang-undang No 15 tahun 2003 yang berbunyi: 

 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan 

atau tindakan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan 

hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional 

dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. 

 

Pada awalnya, pemerintah Indoensia tidak mencantumkan frase 

motif politik serta ideologi dalam memaknai suatu tindakan yang 

dikategorikan sebagi tindak pidana terorisme, yang kemudian bagi 

kelompok-kelompok Islam dianggap bahwa definisi tersebut bersifat 

memojokkan kaum Muslim karena pasal tersebut dianggap bisa 

digunakan oleh pemerintah untuk menekan kelompok atau pihak tertentu 

yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, sehingga dengan 

adanya pasal tersebut pemerintah dianggap kemBali pada sistem otoriter. 

Namun kemudian setelah UU anti terorisme mengalami 

perubahan pada tahun 2018 yang kemudian menjadi UU Nomor 5 Tahun 
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2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang, definisi terorisme bagi pemerintah Indonesia 

telah berubah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (ayat 2) yang 

berbunyi: 

 

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan 

atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa 

takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang 

bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, 

lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas 

internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan 

keamanan. 

 

Setelah memahami proses konstruksi pemaknaan terkait 

pengertian atau definisi dari terorisme yang beragam, maka pasti akan 

menuntun kita pada sebuah pertanyaan sejak kapan terorisme itu ada. 

Untuk itu, dalam tulisan ini penulis mencoba melacak dari berbagai 

sumber terkait sejarah kemunculan terorisme. 

Pada hakikatnya memahami sejarah terorisme tidak terlepas dari 

pemahaman definisi dari terorisme itu sendiri, untuk itu sebagai 

akibatnya maka sejarah kemunculan terorisme inipun menjadi beragam 

penjelasan terkait kapan sejarah munculnya terorisme, karena tidak ada 

kesepakatan dalam memaknai terorisme. Namun setidaknya, disini 

penulis akan berusaha mencari beberapa sumber yang sekiranya bisa 

digunakan sebagai acuan untuk memahami sejarah kemunculan 

terorisme secara umum. 

Pelacakan sejarah kemunculan terorisme yang dilakukan oleh 

para ahli pada umumnya menggunakan pemahaman tentang terminologi 

terorisme itu sendiri, yang kemudian dari pemahaman terminologi 

tersebut digunakan sebagai acuhan untuk mencari fenomena-fenomena 

yang tercatat dalam sejarah yang dianggap memenuhi kriteria 

sebagaimana yang dipahami tentang terminologi dari terorisme modern. 

Dengan kata lain, para ahli hanya bisa melacak sebuah fenomena sejarah 
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yang kemudian dianalisis dengan terminologi terorisme, dan 

menetapkan fenomena sejarah tersebut sebagai bagian dari fenomena 

terorisme di masa lampau yang kemudian dijadikan sejarah kemunculan 

terorisme. 

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. 

Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan 

ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Perkembangannya bermula dari bentuk fanatisme aliran kepercayaan 

yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan 

secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang 

dianggap sebagai tirani. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat 

dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada 

sejarah terorisme modern (Paulus, 2001). 

Sejarah mencatat pada abad ke-11 terdapat Ordo para pembunuh 

(Order of the Assassins) yaitu sebuah cabang atau sempalan dari kaum 

Ismaili, sebuah sekte Muslim. Hassan Sabah, pendiri ordo tersebut lahir 

di Qom, pusat Syiah di Persia utara (Iran sekarang). Sabah mengambil 

sebuah bentuk doktrin Ismaili ekstrem yang mendorong perampasan 

beberapa benteng di pegunungan; benteng yang pertama, Alamut, 

direbut pada tahun 1090. Beberapa tahun kemudian para pembunuh 

memutuskan untuk memindahkan aktivitas mereka dari wilayah 

pegunungan yang terpencil ke pusat kota atau kota besar. Kemudian 

korban pembunuhan kota mereka yang pertama adalah menteri kepala 

dari Sultan Baghdad, Nazim al Mulq, seorang Muslim Sunni. Tahun-

tahun berikutnya para pembunuh aktif beroperasi di Persia, Suriah, dan 

Palestina. Strategi para teroris itu yang menarik adalah penyamaran diri 

meraka sebagai biksu, yang berpura-pura menjadi utusan-utusan yang 

saleh, tetapi sebenarnya adalah tim dengan misi bunuh diri. Sebagai 

upahnya adalah keyakinan mereka akan jaminan kenikmatan surgawi. 

Sejarah mencatat bahwa ternyata tidak ada dampak politik yang berarti, 

sebagai hasil dari aksi terorisme yang mereka lakukan itu. Dalam 

konteks ini terbukti bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan 

terhadap pemikiran maupun praktik ibadah kaum Muslim Sunni sampai 

sekarang (Hendropriyono, 2009). 

Sementara itu, sejarah dunia mengenal istilah terorisme secara 

fenomenal sejak zaman revolusi Perancis, yang terjadi pada abad ke-17, 
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Masa itu dikenal sebagai pemerintahan teror. Era ini terjadi ketika 

pemerintahan Robespierre terlibat di dalam eksekusi massal, terhadap 

orang-orang sipil yang merupakan lawan-lawan politiknya. Sebagai 

pemerintahan teror yang berkuasa di negaranya, Robespierre 

menangkapi 300.000 orang lebih serta mengeksekusi 17.000 tahanan itu 

melalui rekayasa pengadilan dan meng-guillotine (memenggal kepala) 

musuh-musuh politiknya (Borradori, 2003). Selama masa ini, orang 

Perancis yang tidak mendukung revolusi dipancung. 

Pengertian terorisme modern untuk pertama kali dibahas dalam 

Eurupean Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) DI Eropa 

tahun 1977, dan saat itu telah terjadi perluasan paradigma arti dari Crime 

against State menjadi Crime against Humanity. Crime against Humanity 

meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan 

yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada 

dalam suasana yang mencekam. Terorisme dikategorikan sebagai suatu 

sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik, serangan itu 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih 

diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah  (public by innocent) 

sebagaimana halnya terjadi di Bali (Firmansyah, 2010). Perluasan 

paradigma dalam memahami terorisme tersebut juga menunjukkan 

bahwa pemaknaan dalam dimensi materialisme dari konsep terorisme itu 

sendiri juga mengalami dinamika, yang artinya ide atau gagasan tentang 

terorisme itu mengalami perubahan berdasarkan adanya saling 

mempengaruhi dari para aktor sosial untuk membangun pemahaman 

tentang terorisme itu sendiri. 

Istilah terorisme menjadi sangat populer sejak tahun 2000-an, 

terutama setelah terjadinya peristiwa serangan terhadap gedung WTC di 

Amerika Serikat. Semenjak itu, masyarakat internasional ramai 

membicarakan soal terorisme. Dalam logika atau rasionalitas masyarakat 

secara umum akan sulit memahami kenapa seseorang rela 

mengorbankan diri untuk melakukan suatu aksi yang kemudian kita 

kenal dengan istilah terorisme. Motif apakah yang melatar belakangi 

tindakan para aktor yang melakukan tindakan teror atau kita sebut 

sebagai “teroris”. 

Bebeberapa ahli telah mengaitkan secara erat antara fenomena 

terorisme dilihat dari perspektif disiplin ilmu komunikasi. Bentuk dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Perancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Memancung
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melakukan aksi teror merupakan artikulasi dari bentuk ingin 

berkomunikasi dan menyampaikan pesan melalui tindakan, karena bila 

kita melihat pemahaman terkait tindakan komunikatif yaitu sebuah 

model tindakan yang dilakukan untuk membangun suatu relasi antar 

individu atau antar beberapa individu, melalui suatu bentuk 

perbincangan maupun melalui bentuk tindakan. Pembentukan relasi 

antar aktor melalui komunikasi dalam hal ini mempunyai tujuan bagi 

para aktor untuk mencapai pengertian atau pemahaman tentang situasi 

tindakan. Dan pencapaian pemahaman dapat dicapai dengan penggunaan 

bahasa untuk mengatur tindakan di antara para aktor (Habermas, 1884). 

Dengan demikian, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa seseorang 

baik secara individu maupun secara kelompok melakukan suatu aksi 

“diluar nalar” dengan melakukan tindakan teror pada dasarnya adalah 

bentuk tindakan komunikasi, dimana si pelaku ingin menyampaikan 

suatu pesan terhadap pihak-pihak tertentu melalui aksi teror yang 

dilakukannya tersebut (Fatlolon, 2016). 

Perlu dipahami juga bahwa tindakan terorisme sangat berbeda 

dengan tindakan kriminal biasa yang juga menggunakan kekerasan 

dalam aksinya. Pemahaman ini sangat penting karena tidak jarang 

masyarakat mengalami kesulitan untuk membedakan sebuah aksi 

termasuk ke dalam kriteria tindakan terorisme ataukah hanya tindakan 

kriminal biasa. Untuk memahaminya sebenarnya terletak pada motif dari 

aksi tersebut. Suatu tindakan kriminal bisa masuk ke dalam kategori 

terorisme jika dalam aksi yang dilakukan tersebut beririsan dengan 

kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan urusan politik. 

Sementara tindakan dengan menggunakan kekerasan yang lain yang 

tidak dilandasi motif politik maka masuk dalam kategori kejahatan 

kriminal biasa (Riyanta, 2015). Hal ini sangat penting untuk dipahami 

karena selama ini terjadi kebiasaan di tengah masyarakat terkait 

kategorisasi tindakan terorisme. Bahkan yang lebih memprihatinkan 

misalnya masyarakat di Indonesia sudah terlanjur mengidentifikasi 

terorisme sangat identik dengan bom. Seolah-olah, ketika ada seseorang 

yang meledakkan bom maka secara otomatis dianggap berafiliasi dengan 

jaringan terorisme. Yang menjadi menarik di sini lalu bagaimana dengan 

orang-orang yang menggunakan bom untuk kepentingan meruntuhkan 

gedung yang dilakukan oleh para ahli (secara legal), atau penggunaan 
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dinamit untuk keperluan pertambangan. Apakah mereka secara otomatis 

akan diafiliasikan dengan tindakan terorisme? Tentunya jawabannya 

adalah “tidak”. Untuk itu, sangat perlu dibedakan tindakan yang 

termasuk terorisme dan tindakan kriminal biasa. Contoh lain atau 

seBaliknya misalnya terjadi di Amerika serikat dan beberapa negara di 

Eropa terkait fenomena penembakan yang dilakukan oleh seorang yang 

bersenjata terhadap para siswa dan siswi di sekolah. Tindakan tersebut 

tidak dimasukkan ke dalam kriteria terorisme karena tidak berafiliasai 

dengan kepentingan politik. Melainkan itu hanya masalah gangguan 

psikologis dari pelaku, yang melakukan aksi penembakan semata-mata 

hanya untuk kepuasan hasrat psikologisnya. 

Kemudian untuk memahami terorisme, ada dua faktor utama 

yang menyebabkan seseoarang baik secara indvidu maupun kelompok 

melakukan aksi teror. Secara garis besar, banyak para ilmuan yang 

mengidentifikasi penyebab utama terorisme adalah dilatarbelakangi 

masalah ideologi dan masalah psikologis. Lalu kemudian, salah satu 

pemikir yaitu Habermas berargumen bahwa tindakan teror diartikan 

sebagai tindakan protes dari komunitas-komunitas masyarakat yang 

dilakukan secara individu maupun kolektif yang merasa teraneliasi oleh 

wacana dunia yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme yang 

kemudian memaksa kaum-kaum tertentu menjadi terpinggirkan, yang 

kemudian mereka mengartikulasikan bentuk kemarahan dan protes 

mereka melalui tindakan-tindakan teror (Mubarak, 2012), (Fatlolon, 

2016). Sementara persoalan idologi yang menjadi penyebab munculnya 

gerakan terorisme tentunya tidak berdiri secara tunggal, melainkan juga 

beririsan dengan beberapa dimensi yang lain. Dalam hal ini persoalan 

ideologi dilihat secara umum, sementara ketika kita identifikasi lebih 

mendalam persoalan ideologi yang dimaksud sangat erat kaitannya 

dengan beberapa dimensi misalnya: permasalahan politik, kesenjangan 

ekonomi, ketimpangan sosial dan budaya, permasalahan bidang 

pendidikan, dan juga faktor modernisasi terutama di bidang teknologi 

dan informasi (Deputi Bidang Pencegahan, 2014). 

Pada intinya faktor-faktor yang mendorong seorang individu atau 

kelompok untuk melakukan aksi teror yang dianggap “irasional” 

sebenarnya hanyalah sebagai bentuk upaya untuk menyampaikan pesan. 

Dan pilihan cara komunikasi untuk menyampaikan pesan tentunya 
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tergantung pada pemahaman terhadap situasi realitas. Menurut 

Habermas sebagaimana dikutip oleh Costantinus Fatlolon, pemahaman 

situasi realitas mengacu pada tiga klaim validitas, diantaranya adalah: 

klaim kebenaran (truth claims), klaim normatif (normative claims), dan 

klaim ketulusan (sincerity claims) (Fatlolon, 2016). Dan jika ditarik ke 

dalam cara pandang kaum konstruktivisme, realitas yang terjadi adalah 

sebagai dampak dari konstruksi sosial yaitu saling mempengaruhi antara 

agen dan struktur. Yang artinya, klaim-klaim yang digunakan untuk 

memahami realitas tersebut sejatinya adalah tergantung dari proses 

konstruksi sosial. Sesuatu hal menjadi benar atau salah tergantung pada 

bagaimana struktur dan agen memaknainya. Dalam hal ini juga berlaku 

bagi para teroris. Mereka memahami tindakannya sebagai sesuatu yang 

benar karena mereka memaknainya sebagai jalan perjuangan. Sementara 

di sisi lain, mayoritas masyarakat internasional memaknainya sebagai 

aksi kejahatan karena dianggap sebagai tindakan yang kejam dan 

melanggar HAM.  

 

4.2. Relasi antara Terorisme dengan  Radikalisme dan juga 

Terorisme dengan Media Massa 

Terorisme atau tindakan teror seringkali dikaitkan dengan istilah 

radikalisme. Dalam kehidupan sehari-hari, para pelaku teror atau yang 

sering disebut sebagai teroris tersebut juga dikenal atau dijuluki kaum 

radikal. Dalam perkembangannya, faham radikalisme dianggap sebagai 

salah satu penyebab lahirnya para teroris yang kemudian melakukan 

tindak kejahatan terorisme. Dalam hal ini, kita harus faham dulu apa 

yang disebut dengan radikalisme. Kata ini berasal dari kata dasar yaitu 

radikal dalam bahasa latin (radix) yang berarti akar. Radikal sendiri 

menurut KBBI merupakan kata sifat yang dapat difahami sebagai: 1). 

secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), 2). menuntut 

perubahan secara mendasar, 3). maju dalam berpikir atau bertindak. 

Sementara ketika mendapat tambahan “isme” dalam hal ini menjadi kata 

radikalisme, maka maknanya mengalami perluasan, yang pada 

umumnya dimaknai sebagai aliran, cara berfikir, dan juga sebagai suatu 

paham, dan juga bisa dimaknai sebagai sikap. Radikalisme dalam 

konteks ilmu politik didefinisikan sebagai paham atau aliran yang 

menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara 
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total (sampai ke akar-akarnya) dan secara revolusioner dengan cara 

kekerasan atau sikap-sikap yang ekstrim (Hendropriyono, 2009).  

Thelma McCormack's sebagaimana yang dikutip oleh Remy 

Cross and David A. Snow, menyatakan bahwa "radicals are persons who 

advocate institutional change” (Cross, Remy; Snow, 2011). Dalam hal 

ini, radikal dimaknai sebagai tindakan dari seseorang yang melakukan 

advokasi terhadap perubahan-perubahan institusi. Menurut Remy Cross 

and David A. Snow, pemaknaan terhadap konsep radikal ataupun 

radikalisme nampak ambigu karena kata radikal sendiri sering 

didefinisikan berdasarkan konteks kondisi tertentu. Maka tidak heran 

ketika kata radikal sering disandingkan dengan paradigma berfikir yang 

lainnya. Misalnya saja kita sering mendengar istilah-istilah Radical 

Democracy, radical left, radical movement, dan lainnya. Artinya, kita 

harus fahami bahwa memang kata radikal ini bersifat lebih luas. Sifat 

radikal ataupun cara berfikir (radikalisme) harus kita fahami secara 

terpisah lebih dulu dengan konsep-konsep yang lainnya yang sering 

disandingkan dengan kata radikal atau radikalisme itu sendiri.  

Pelabelan terhadap suatu kelompok yang kemudian disebut 

sebagai kaum radikal lebih banyak muncul dari perspektif negara atau 

rezim yang sedang berkuasa. Pelabelan ini biasanya ditujukan untuk 

kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan secara cepat dengan 

mengabaikan toleransi (Cross, Remy; Snow, 2011). Radikalisme, atau 

cara berfikir yang radikal, dianggap sebagai pemicu atau yang menjadi 

salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. Dua 

konsep ini yaitu radikalisme dan terorisme harus kita fahami sebagai dua 

hal yang berbeda terlebih dahulu. Radikalisme memiliki makna yang 

lebih luas yaitu cara berfikir yang menginginkan perubahan dengan cepat 

dan menggunakan cara-cara yang revolusioner. Sementara terorisme 

memiliki makna yang lebih spesifik dibandingkan radikalisme, di mana 

terorisme lebih mengarah pada penggunaan kekerasan untuk 

menciptakan ketakutan yang didasari kepentingan yang bersifat politis. 

Relasi antara dua konsep yang sejatinya memiliki makna yang 

berbeda tersebut dapat digambarkan bahwa radikalisme atau cara berfikir 

yang radikal berada pada dimensi ide atau fikiran yang kemudian 

menjadikan sebuah motivasi bagi individu ataupun kelompok untuk 

melakukan tindakan kekerasan yang kemudian dianggap sebagai sebuah 
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teror dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme. 

Sederhanyannya radikalisme adalah cara berfikir, sedangkan terorisme 

adalah cara atau strategi yang dipilih dalam merealisasikan cara berfikir 

yang radikal tersebut. Untuk melakukan suatu aksi teror yang 

mematikan, tentunya seseorang baik individu ataupun kelompok 

memerlukan suatu motivasi. Motivasi ini bersumber dari cara berfikir 

yang radikal. Dan orang yang tidak radikal tidak akan mau melakukan 

tindakan teror yang identik dengan kekerasan dan menyebarkan rasa 

takut. Tetapi orang yang tidak memiliki cara berfikir yang radikal dapat 

menjadi radikal melalui sebuah proses yang disebut radikalisasi. 

Radikalisasi adalah proses di mana manusia menjadi semakin 

termotivasi untuk menggunakan cara-cara kekerasan terhadap anggota 

dari luar kelompok untuk mencapai perubahan dan tujuan politik. 

(Doosje et al., 2016). Artinya, antara radikalisme dan terorisme tidak bisa 

dimaknai sebagai satu kesatuan, tetapi memang dalam beberapa kasus 

mereka memiliki hubungan relasi.  

Proses radikalisasi yang bisa menjadi jembatan penghubung 

antara radikalisme dan terorisme sendiri, biasanya seseorang atau 

kelompok harus melalui tiga tahapan proses radikalisasi, untuk 

mempersiapkan individu atau kelompok menjadi radikal dalam berfikir 

dan siap untuk melakukan aksi teror yang masuk dalam kategori tindak 

pidana terorisme. Adapun tiga tahapan proses tersebut antara lain 

(Doosje et al., 2016):  

 

Phase 1) (Sensitivity). is characterized by a sensitivity 

to a radical ideology. In Phase 2) (Group 

Membership). an individual becomes a member of a 

radical group. Finally, in Phase 3). (Action). this 

person is ready to act on behalf of the group’s ideology, 

for example by planning an attack. 

 

Individu yang semula tidak memiliki cara pandang yang radikal, 

bisa menjadi radikal dengan gejala awal memiliki ketertarikan atau 

simpati terhadap suatu ideologi tertentu. Jika hanya berhenti pada tahap 

pertama ini belum menimbulkan potensi terjadinya tindakan kekerasan. 

Namun kemudian, bisa jadi tahap satu berlanjut kepada tahap dua yaitu 



 

 

88 

 

masuknya seseorang ke dalam suatu kelompok tertentu yang memiliki 

afiliasi dengan salah satu ideologi yang sudah merasuki fikirannya. 

Maka hal ini biasanya akan berlanjut masuk kepada tahap yang krusial 

yaitu tahap ke tiga dimana seseorang yang sudah berafiliasi dengan 

salah satu organisasi atau kelompok salah satu idiologi yang berfikir 

radikal kemudian akan mempengaruhi sikapnya yang 

merepresentasikan perjuangan kelompok tersebut. Dan pada fase ini 

pula individu ataupun kelompok siap merencanakan suatu aksi 

kekerasan yang mereka anggap dari bagian dari perjuangan atas 

ideologi yang mereka yakini kebenarannya, krena pada tahap ini tidak 

ada lagi toleransi bagi pemikiran-pemikiran di luar ideologi kelompok 

mereka. 

Sementara untuk mengidentifikasi kelompok radikal, terdapat 

tipe-tipe yang membedakan antara kelompok radikal satu dengan yang 

lainnya. Tipe-tipe kelompok radikal ini dibedakan berdasarkan fokus 

isu perhatian yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok tersebut. 

terdapat 5 tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok radikal yang ada 

berdasarkan fokus isu yang diperjuangkan, diantaranya adalah (Doosje 

et al., 2016): 

 

Tabel 4.1. Different Types of Radical Groups 

 

NO Different types of radical groups, their main concern and 

examples. 

Type Main concern Examples 

1. Nationalistic 

or Separatist 

Groups 

Secure a territory for 

the own group 

ETA (Spain), IRA 

(Ireland), 

Palestine/Israel, 

PKK (Turkey), Tamil 

Tigers (Sri Lanka), ISIS 

(Syria & Iraq) 

2. Extreme 

Right-Wing 

Groups 

To safe-guard the high 

status position of the 

Klu Klux Klan (U.S.), 

Pegida (Germany) 
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‘white race’ that is 

perceived to be 

threatened 

by immigrants 

3. Extreme 

Left-Wing 

Groups 

Achieve a just 

distribution of wealth 

and 

perceive capitalism as 

the main source of evil 

FARC (Colombia), 

Baader-Meinhof 

Group/‘Red 

Army Fraction’ 

(Germany), the Red 

Brigade 

(Italy), the 

Revolutionary People’s 

Liberation 

Party–Front’ (Turkey) 

4. Single Issue 

Groups 

Their main concern 

focuses on one 

particular 

topic (not an extensive 

ideology), such as the 

environment, animal 

rights or abortion 

‘Earth Liberation Front’ 

(U.K.), ‘Animal 

Liberation Front’ 

(several countries), 

‘Army of 

God’ (Anti-Abortion, 

U.S.) 

5. Religiously 

motivated 

Groups 

They adhere to a very 

strict interpretation of 

their religion to justify 

violence against 

‘infidels’ 

ISIS (Syria/& Iraq), Al 

Qaida (several 

countries), 

‘Army of God’ (U.S.) 

 

Dari klasifikasi kelompok radikal berdasarkan fokus isu yang 

diperjuangkan, contoh kelompok radikal yang ada dalam tabel tersebut 

menunjukkan beberapa kelompok yang juga dikenal sebagai kelompok 

terorisme, misalnya ISIS, Al-Qaeda, Klu Klux Klan, IRA, dan lainnya. 

Inilah yang kemudian membuat pemaknaan terhadap konsep radikalisme 

dan terorisme menjadi ambigu. Tetapi hal ini bisa dimaklumi, karena 

pada dasarnya selain terdapat relasi antar kedua konsep tersebut 

(sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya), kedua konsep ini juga 
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memiliki kemiripan yang krusial sehingga sulit memisahkan keduanya. 

Kemiripan tersebut ada pada variabel penggunaan kekerasan dalam 

melakukan perjuangan bagi kelompok mereka. Baik kaum radikal 

maupun para teroris baik dalam dimensi konseptual ataupun dalam 

dimensi aksi, keduanya sama-sama menggunakan tindakan kekerasan, 

sehingga untuk melakukan identifikasi pada level realitas fenomena 

yang terjadi seringkali suatu kelompok menyandang dua predikat 

sekaligus. Yaitu dilabeli sebagai kelompok radikal sekaligus kelompok 

teroris. Oleh karena itu, harus dipahami relasi antar kedua konsep 

tersebut supaya tidak terjadi keambiguan dalam memahami kedua 

konsep tersebut. 

Memahami kedua konsep tersebut sangatlah penting. Di 

Indonesia sendiri, seringkali media massa populer telah salah 

menyajikan pemahaman terkait radikalisme. Tentunya kita sering 

mendengar judul berita di beberapa media misalnya saja “Bahaya 

Radikalisme Berkedok Agama”. Melihat judul berita tersebut, seolah-

olah, radikalisme merupakan faham yang berdiri sendiri dan tidak 

melibatkan agama. Padahal jika kita lihat tipe-tipe kelompok radikal 

pada tabel yang telah disajikan dapat dilihat bahwa radikalisme muncul 

dalam berbagai isu, paradigma berfikir, ideologi dan lainnya. Artinya di 

dalam semangat keagamaan, semangat nasionalisme, semangat 

marxisme, semangat demokrasi, semangat liberal, serta ideologi yang 

lainnya, semua itu memunculkan potensi lahirnya radikalisme. Hal ini 

terjadi ketika sang penganut idieologi tertentu baik yang berbasis 

nasionalisme, keagamaan, kebebasan, dan lainnya itu terlalu berfikir 

radikal dalam memahami idologi yang diyakininya tersebut. dan ketika 

individu atau kelompok sudah melihat ideologi yang diyakininya dengan 

cara yang radikal, kemudian akan memunculkan keinginan untuk 

melakukan perubahan dalam tatanan sosial politik sesuai dengan 

keyakinan ideologi yang dianutnya melalui cara-cara yang revolusioner. 

Dan saat itulah muncul potensi kekerasan yang terjadi dan bisa jadi 
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menimbulkan tindak pidana terorisme. Untuk menumbuhkan motivasi 

guna bertindak ekstrim dibutuhkan radikalisasi (membuat orang berfikir 

radikal), tetapi bukan berarti orang yang di doktrin untuk menjadi radikal 

harus memahami secara komperehensif terkait ideologi atau keyakinan 

yang diperjuangkannya. Seseorang hanya perlu mendapatkan doktrinasi 

dari anggota suatu kelompok yang radikal untuk kemudian siap 

melakukan aksi-aksi yang ekstrim (menggunakan kekerasan). Sebagai 

contoh dari penjelasan ini adalah ketika BNPT melakukan pendekatan 

terhadap salah satu pelaku tindak pidana terorisme yang berhasil 

ditangkap, setelah dilakukan pendekatan diketahui bahwa yang 

bersangkutan memiliki afiliasi dengan salah satu jaringan kelompok 

terorisme di Indonesia yang mengatasnamakan agama Islam sebagai 

semangat dan landasan perjuangannya. Namun kemudian, diketahui 

yang bersangkutan tidak bisa sholat sebagaimana layaknya orang 

Muslim. Artinya yang bersangkutan ini tidak memahami secara 

komperehensif atas nilai-nilai Islam yang sedang diperjuangkan oleh 

kelompoknya, namun karena adanya doktrin yang luar biasa, dia 

termotivasi untuk berfikir radikal dan berani melakukan aksi kekerasan 

dalam hal ini tindakan teror (Hamidin, 2018). 

Memahami radikalisme ini sangat penting untuk menghindari 

kesesatan pemahaman, yang memunculkan potensi masalah baru. 

Misalnya saja ketika melihat judul berita seperti yang dicontohkan 

(“Bahaya Radikalisme Berkedok Agama”), maka untuk ruang lingkup 

negara Indonesia memunculkan anggapan bagi sebagian besar kelompok 

yang merasa dirugikan. Dalam hal ini umat Islam yang ada di Indonesia, 

yang merupakan kelompok mayoritas, merasa sangat dirugikan dengan 

stigma seolah-olah radikalisme itu identik dengan agama Islam. Padahal 

seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa potensi cara berfikir yang 

radikal itu bisa muncul dalam kelompok ideologi apapun. 

Terorisme juga sering dikaitkan dengan mdia massa. Ketika 

berbicara soal begaimana mengkonstruksi suatu ide dalam konteks 
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masyarakat yang luas, maka diperlukan suatu instrumen untuk 

melakukan share idea. Dan dalam hal ini, media massa adalah salah satu 

bagian yang sangat penting dari proses membangun ide dalam sebuah 

masyarakat. Sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu tentang apa 

yang dimaksud dengan media massa. Di dalam KBBI sendiri, kata 

“media” diartikan sebagai  alat (sarana) komunikasi seperti koran, 

majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, sedangkan kata 

“massa” diartikan sebagai jumlah yang banyak sekali atau sekumpulan 

orang yang banyak sekali. Lalu media massa sendiri kemudian 

didefinisikan sebagai sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi 

untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. 

Dalam konteks share idea media massa memiliki peran yang 

sangat penting. Dalam hal ini pembangunan image terhadap suatu 

kelompok yang kemudian diberikan label sebagai kelompok teroris, 

maka penyebaran image oleh pihak yang berkepentingan untuk 

membangun suatu persepsi negatif terhadap suatu kelompok yang 

dilabeli sebagai teroris, maka dalam hal ini peran media massa sangat 

besar. Misalnya dalam kasus pembangunan persepsi dalam masyarakat 

Eropa, khususnya di Jerman, dalam memaknai kelompok Al-Qaeda. 

Sejak tahun 2014, media massa populer di Jerman mulai membangun 

wacana ke ranah publik dalam memaknai kelompok Al-Qaeda sebagai 

kelompok teroris. Padahal sebelum tahun 2014, media massa populer di 

Jerman menggambarkan Al-Qaeda sebagai kelompok militer yang 

sedang berperang dengan negara-negara barat khususnya AS. Dan 

konsekuensi dari framing yang dilakukan media massa di Jerman, 

membuat image Al-Qaeda dimaknai sebagai kelompok teroris yang jahat 

dan pantas untuk diperangi bersama. Persepsi ini mengkonstruksi 

pemikiran masyarakat Eropa pada umumnya (Hülsse & Spencer, 2008). 

Dalam hal ini, media massa populer ikut bertanggung jawab dalam 

mengkonstruksi ide tentang terorisme itu sendiri. 
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Selain itu, media massa juga menjadi alat penyebaran wacana 

oleh pihak-pihak yang menjadi lawan dari kelompok yang dianggap 

sebagai teroris. Misalnya saja, negara-negara Barat dalam hal ini Eropa 

dan Amerika Srikat yang menggunakan media massa populer untuk 

membangun persepsi di tengah masyarakat internasional bahwa negara-

negara Barat menjadi kawasan yang paling banyak menjadi korban 

kejahatan tindak pidana terorisme. Padahal faktanya, 84% serangan teror 

di seluruh dunia terjadi di Timur Tengah, Afrika Utara, Sub-Sahara 

Afrika, dan Asia Selatan. Kesan bahwa negara-negara Barat seolah-olah 

menjadi negara yang paling banyak menjadi korban tindakan teror terjadi 

karena adanya pemberitaan yang berlebihan (overpresented) yang 

dilakukan media massa populer (Tsauro, 2017). Artinya, dalam hal ini 

media massa dan pemerintah (negara tertentu) telah menunjukkan relasi 

yang kolaboratif dalam membangun wacana kontra-terorisme. Selain itu, 

media massa populer seringkali berlaku tidak adil antara negara satu 

dengan negara yang lain. Misalnya saja sebagai contoh kasus, bagaimana 

media-massa populer Barat yang sangat berpengaruh di dunia dan 

seringkali menjadi rujukan di berbagai negara memberitakan tentang 

peristiwa jatuhnya korban sebanyak dua belas orang akibat serangan 

teroris di Israel pada tahun 1985, kemudian ada dua orang tentara Inggris 

yang terbunuh di Irlandia Utara pada tahun yang sama, tujuh orang 

Amrika Serikat yang terbunuh oleh teroris pada tahun 1982. Peristiwa-

peristiwa tersebut mendapatkan publisitas yang terjadi secara besar-

besaran oleh media populer barat. Hal ini berbanding terBalik dengan 

apa yang terjadi di Timur Tengah. Jutaan orang sipil yang tewas akibat 

“perang saudara” maupun akibat serangan militer negara-negara Barat 

yang mengatasnamakan kemanusiaan dan demokrasi, tidak 

mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal publisitas oleh media 

massa populer yang berpengaruh di dunia (Hendropriyono, 2009). Hal 

ini menunjukkan bahwa media massa dalam hal tertentu menjadi bagian 

dari pembangunan konstruksi ide dalam memaknai suatu fenomena 



 

 

94 

 

ataupun memberikan label terhadap suatu kelompok tertentu yang terjadi 

secara tidak seimbang. 

Di lain sisi, peran media massa juga dapat dilihat sebagai subjek 

yang memiliki pola hubungan yang saling menguntungkan dengan 

kelompok-kelompok yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana 

terorisme. Dalam hal ini, relasi simbiosis mutualisme antara kelompok 

teroris dan media massa terjadi karena dianggap bisa saling 

menguntungkan. Untuk memahami hal ini, tindakan terorisme tidak bisa 

hanya dimaknai sebagai fenomena kekerasan semata, tetapi juga harus 

dilihat pada dimensi tujuan dari aksi teror yang dilakukan. Aksi 

kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris hanyalah untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada pihak lain. Dengan kata lain, 

terorisme dalam hal berkolaborasi dengan media massa harus dilihat 

sebagai tindakan propaganda. Dengan diberitakan oleh media massa 

populer, maka tujuan propaganda dari para kelompok teroris yang pada 

dasarnya ingin menyampaikan pesan dan ingin menyebarkan rasa takut 

yang meluas dapat tersampaikan dengan baik kepada pihak sasarannya 

melalui bantuan pemberitaan oleh media massa populer (Martin, 1986). 

Pada saat yang bersamaan, ketika media massa memberitakan tentang 

fenomena-fenomena terorisme, eksistensi dan peran dari media massa itu 

sendiri menjadi diakui. Selain itu, dalam konteks industri, maka media 

massa secara material akan mendapatkan keuntungan ketika 

memberitakan aktivitas terorisme, terlebih lagi ketika aktivitas terorisme 

yang diberitakan secara bersama-sama di framing oleh media massa 

populer yang mampu menarik perhatian dari masyarakat secara luas. 

Dalam konteks industri media massa ini, maka setiap media massa akan 

berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi yang terbaru tentang 

aktivitas teroris untuk tujuan menciptakan pemberitaan yang bisa 

mengejutkan guna mengalahkan pesaing dari media massa yang lainnya 

(Prajarto, 2004).  
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Peran media massa terhadap dinamika perkembangan isu 

terorisme cukup besar, baik dalam posisi kontra-terorisme, maupun 

dalam posisi yang dianggap bisa menguntungkan bagi kelompok teroris 

untuk menyebarkan pesan propaganda yang menjadi tujuan mereka. 

Konstruksi ide dalam pemikiran masyarakat secara luas akan bisa 

dicapai secara efektif ketika ada peran media massa di dalamnya. Bahkan 

untuk menentukan apakah isu terorisme ini menjadi isu yang menarik 

perhatian atau tidak, semuanya tergantung dari seberapa jauh peran 

media massa. Tetapi peran media massa yang besar ini bukan tanpa 

konsekuensi. Adapun dampak yang paling nyata ditimbulkan adalah 

terjadinya ketidakjelasan (ambigu) dalam hal justifikasi terhadap pihak-

pihak yang dianggap sebagai kelompok teroris. Bagi media massa yang 

berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan proses kontra-

terorisme tentunya tidak akan melihat fenomena terorisme secara 

obyektif. Tetapi hanya mengikuti justifikasi yang dilakukan oleh 

pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan bahwa kelompok A adalah 

kelompok teroris, maka media massa akan mengikutinya. Hal ini tentu 

menjadi membingungkan bagi konsumen dari media massa itu sendiri 

dalam memandang atau melakukan klasifikasi sebuah tindakan yang bisa 

dikategorikan sebagai tindakan terorisme atau bukan terorisme. Di 

samping itu, untuk kepentingan profit oriented,  media massa tidak 

mempertimbangkan dampak dari penyebaran informasi tentang sebuah 

fenomena kekerasan. Tujuan dari para teroris yang ingin menyampaikan 

pesan dan menyebarkan rasa ketakutan dalam masyarakat sangat 

terbantu oleh pemberitaan oleh media massa. Masyarakat yang pada 

dasarnya mungkin tidak menangkap isi pesan para teroris (masyarakat 

tidak merasa takut) atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan, 

namun setelah diberitakan secara berlebihan oleh media massa, maka 

masyarakat akhirnya terkonstruksi pemikirannya dan menangkap rasa 

takut yang menjadi tujuan utama para teroris tersebut. Dan dalam hal ini, 
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media massa menganggap apa yang mereka lakukan hanyalah bagian 

dari kebebasan pers dan merupakan bagian dari demokrasi. 

 

4.3. Fenomena Terorisme dalam Konteks Internasional 

Jika kita berbicara tentang terorisme pada saat ini, maka 

perkembangan terorisme masa kini tidak terlepas dari fenomena aksi 

yang kemudian dimaknai sebagai aksi tindak kejahatan terorisme yang 

terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, saat terjadi Serangan 

terhadap gedung WTC, yang kemudian membuat Amerika Serikat 

menggandeng dunia internasional untuk menyatakan perang melawan 

terorisme. 

Serangan 11 September 2001 terjadi pada Selasa pagi pukul 8.45 

waktu New York, yang ketika itu ada sebuah pesawat Boeing 767 milik 

American Airlines menabrak menara utara dari gedung World Trade 

Center. Tabrakan dari pesawat yang membawa bahan bakar penuh 

sekitar 20 ribu galon, menyebabkan terbentuknya lubang besar di lantai 

80 dari gedung pencakar langit setinggi 110 lantai ini. Hantaman pertama 

pada peristiwa ini langsung menewaskan ratusan jiwa yang berada di 

pesawat dan gedung, serta membuat puluhan orang lainnya terperangkap 

di dalam gedung. Ketika evakuasi dilakukan, banyak pihak menganggap 

tabrakan pertama sebagai kecelakaan mengerikan. Anggapan itu 

langsung berubah 18 menit kemudian. Pesawat Boeing 767 milik United 

Airlines dengan nomor penerbangan 175, terlihat di udara. Pesawat itu 

berbelok tajam dan langsung mengarah ke gedung WTC, lalu 

menghantam lantai 60. Tabrakan itu menyebabkan ledakan besar dan 

menimbulkan gedung lain serta jalan di bawah WTC dipenuhi puing. 

Saat itulah muncul kesadaran bahwa, Amerika sedang diserang. Dugaan 

pelaku serangan langsung diarahkan kepada kelompok teroris dari Arab 

yang didanai oleh buronan Pemerintah Arab Saudi, yaitu Osama bin 

Laden. Organisasi Al-Qaeda yang dipimpin oleh Bin Laden, menjadi 

tersangka utama serangan 9/11 tersebut. Al-Qaeda melakukan serangan 

sebagai bentuk balas dendam atas sikap AS yang mendukung Israel, 
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keterlibatan AS di Perang Teluk serta kehadiran militernya di Timur 

Tengah. Beberapa dari anggota teroris yang melakukan serangan ini, 

bahkan sudah hidup dan tinggal di AS selama kurang lebih satu tahun. 

Diketahui ada 19 tersangka dalam aksi penyerangan ini. Dengan mudah 

para pelaku tersebut menyelundupkan muatan dan pisau ke bandara AS. 

Para teroris ini menguasai empat pesawat dan mengarahkan alat 

transportasi itu seperti sebuah peluru kendali untuk melakukan serangan. 

Di saat masyarakat dunia sedang melihat kejadian di New York, sebuah 

pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 77 berputar di 

wilayah Washington dan menghantam sisi barat gedung Pentagon pada 

pukul 9.45 pagi di hari itu juga. Tabrakan tersebut memicu kebakaran 

hebat dan menyebabkan bagian dari Pentagon roboh. Jatuh korban dari 

serangan terebut diantaranya: 125 personel militer dan warga sipil 

bersama dengan 64 penumpang pesawat. Selang 15 menit kemudian, 

insiden horor kemBali terjadi di New York. Menara kembar WTC tidak 

mampu menahan panas berlebih akibat kebakaran hebat usai pesawat 

menabrak. Sisi selatan dari menara WTC tersebut akhirnya runtuh. Pada 

pukul 10.30, menara kedua dari Gedung WTC juga ikut runtuh. Kurang 

lebih ada 3.000 jiwa dilaporkan tewas dalam serangan mematikan itu. 

Kemudian, pesawat keempat yang menuju California dilaporkan dibajak. 

Pesawat United Airlines dengan nomor penerbangan 93, dibajak sekitar 

40 menit usai mengudara dari Bandara Internasional Newark di New 

Jersey. Penumpang yang sudah mengetahui serangan di Gedung WTC 

menyadari bahwa pesawat mereka telah dibajak. Para penumpang pun 

melakukan perlawanan kepada empat pembajak. Mereka dikabarkan 

menyerang para pembajak dengan alat pemadam api. Pesawat itu 

akhirnya jatuh di Pennsylvania pada pukul 10.10 pagi. Seluruh 

penumpang yang berjumlah 45 orang dalam pesawat itu dilaporkan 

tewas. Belum ketahui secara pasti target serangan pesawat keempat ini. 

Namun diperkirakan target dari para pelaku bisa jadi Gedung Putih, 

Gedung Parlemen ataupun tempat berlibur Presiden AS di Camp David. 



 

 

98 

 

Sekitar pukul 7.00 malam Presiden AS saat itu, George W. Bush 

menyatakan bahwa peristiwa yang dialami hari itu adalah serangan 

teroris. Di saat terjadinya peristiwa tersebut, AS mulai melancarkan 

kampanye perang melawan terorisme dengan memulai serangan mereka 

di Afghanistan serta Irak. Sementara pimpinan Al Qaeda, yaitu Osama 

bin Laden akhirnya tewas dalam sebuah operasi militer AS di 

Abbottabad, Pakistan pada 2 Mei 2011. Jasad Osama bin Laden 

dimakamkan di laut yang tidak diketahui lokasinya (Nugraha, 2015). 

Terjadinya serangan teror terhadap gedung WTC di Amerika 

Serikat memiliki dampak yang luar biasa bagi negara-negara di dunia. 

Negara-negara kawasan Asia Tenggara tidak luput dari dampak yang 

ditimbulkan. Kebijakan Amerika Serikat yang terkesan “memaksa” 

negara-negara lain untuk ikut dalam agenda global dalam perang 

melawan terorisme menjadi masalah tersendiri bagi negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, negara-negara Asia Tenggara 

masih dihadapkan pada masalah pembangunan ekonomi, di sisi lain 

mereka dipaksa untuk ikut dalam agenda perang melawan terorisme. 

Masalah dan dilema yang lebih berat dialami negara-negara yang 

memiliki mayoritas masyarakat muslim. Penolakan atas kebijakan 

kontra terorisme tentu menjadi masalah internal yang tidak mudah untuk 

diselesaikan, dan menjadi tantangan tersendiri (Tjarsono, 2012).  

Serangan 11 September 2001 memang menjadi sebuah peristiwa 

yang monumental terkait isu terorisme. Meskipun sebenarnya dalam 

perkembangan peristiwa tersebut menyimpan rahasia besar. Misalnya 

saja jika kita melihat sebuah film dokumenter yang berjudul 9/11: 

Explosive Evidence - Experts Speak Out, yang diproduksi tahun 2012 

dengan Richard Gage yang berperan sebagai direktur. Film tersebut 

merupakan film dokumenter yang bercerita terkait kejanggalan atas 

runtuhnya gedung WTC yang diklaim oleh pemerintah AS sebagai 

dampak dari serangan teroris dengan menabrakkan 2 pesawat terbang ke 

arah gedung tersebut. Namun ratusan ahli, dalam hal ini para insinyur di 

Amerika yang memiliki lisensi dari American Institute of Architects 

(AIA) mempertanyakan hasil laporan pemerintah terkait runtuhnya 

Gedung WTC terutama gedung 7. Para insinyur yang kemudian 

mengajukan petisi untuk dibukanya rahasia besar ini menemukan fakta 
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bahwa terdapat kejanggalan dalam peristiwa runtuhnya gedung tersebut. 

Mereka menduga terdapat kesengajaan atau ada rekayasa dalam 

runtuhnya gedung terebut. Mereka menemukan material yang digunakan 

untuk meruntuhkan kerangka baja gedung tersebut dalam sisa-sisa puing 

bekas runtuhnya gedung tersebut. Pemerintah AS berpendapat bahwa 

gedung WTC runtuh karena kerangka baja gedung tersebut meleleh 

karena munculnya kobaran api dari peristiwa tabrakan oleh 2 pesawat di 

gedung itu. Namun para insinyur menolak pendapat tersebut. Menurut 

mereka material kerangka baja yang digunakan dalam pembangunan 

gedung tersebut tidak akan mampu dilelehkan oleh api biasa. Bahkan 

mereka mengatakan jika kerangka baja gedung itu dibakar dengan suhu 

panas api biasa selama ratusan tahun pun tidak akan mampu 

melelehkannya. Kecurigaan para insinyur tersebut diperkuat dengan 

ditemukannya zat yang bisa digunakan untuk melemahkan kerangka baja 

di gedung tersebut ketika melakukan investigasi di sisa puing runtuhan 

gedung WTC (Gage, 2012). 

Terlepas dari perdebatan kebenaran akan Serangan 11 September 

2001 tersebut, yang jelas pada faktanya peristiwa itu membuat dinamika 

sejarah baru terkait isu terorisme. Karena pasca negara super power 

tersebut mendapat serangan itu, maka dampaknya adalah munculnya isu 

tentang perang melawan terorisme yang kemudian menjadi isu yang tiba-

tiba mengemuka di dunia dan mempengaruhi sebagian besar negara-

negara di dunia untuk turut serta dalam aksi perang melawan terorisme 

tersebut. Setidaknya dampak dari penyerangan terhadap Amerika Serikat 

oleh teroris menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam dinamika 

perkembangan isu terorisme di dunia internasional. Seperti yang penulis 

kutip dari tulisan Jawahir Thontowi, yang berjudul “HAM di Negara-

Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia” 

yang menyebutkan bahwa setidaknya Ada dua Konvensi Internasional 

tentang terorisme yang kemudian dijadikan dasar hukum sistem 

penanggulangan teroris di berbagai negara muslim. Pertama, 

International convention for the Suppression of Terrorist Bombings. 

Adopted by United Nations on 15 December 1997 dan mendapatkan 

respon untuk diratifikasi sebanyak 164 negara anggota PBB. Convention 

for the Suprression of The Financing of Terrorism, adopted by The 

General Assembly of The United Nations on 9 December 1999, dan 
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diratifikasi oleh 173 negara. Bila kedua konvensi tersebut dibandingkan 

terkait respon negara, tidak pernah terjadi suatu konvensi internasional 

secepat ini diratifikasi. Kedua konvensi terorisme memperoleh sambutan 

kuat, dan kebanyakan negara-negara melakukan ratifikasi setelah tahun 

2001. Konvensi-konvensi tersebut menjadi lebih efektif dan memiliki 

daya ikat terutama pasca terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001 

(Thontowi, 2013). 

Signifikansi jumlah negara-negara yang meratifikasi kedua 

konvensi internasional terkait terorisme tersebut setelah peristiwa 11 

September 2001, menunjukkan betapa peristiwa penyerangan tersebut 

begitu berpengaruh dalam kaitannya dengan dinamika perkembangan isu 

terorisme di dunia internasional. Dan dampak itu dirasakan betul di 

seluruh dunia tidak terkecuali bagi negara Indonesia. 

Sementara Amerika Serikat yang notabene adalah negara yang 

menjadi pelopor untuk aksi perang melawan terorisme telah melakukan 

identifikasi terhadap jaringan organisasi terorisme yang ada di seluruh 

dunia. Adapun daftar organisasi jaringan terorisme yang ada di berbagai 

negara yang telah teridentifikasi oleh pemerintah Amerika Serikat 

seperti yang telah dirilis dalam laman resmi kementerian luar negeri 

USA dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.2. Daftar Kelompok Yang Dicap Sebagai Kelompok 

Terorisme Oleh AS 

Designated Foreign Terrorist Organizations 

Date Designated Name 

10/8/1997 Abu Sayyaf Group (ASG) 

10/8/1997 Aum Shinrikyo (AUM) 

10/8/1997 Basque Fatherland and Liberty (ETA) 

10/8/1997 Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group) (IG) 

10/8/1997 HAMAS 

10/8/1997 Harakat ul-Mujahidin (HUM) 

10/8/1997 Hizballah 

10/8/1997 Kahane Chai (Kach) 
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10/8/1997 Kurdistan Workers Party (PKK) (Kongra-Gel) 

10/8/1997 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 

10/8/1997 National Liberation Army (ELN) 

10/8/1997 Palestine Liberation Front (PLF) 

10/8/1997 Palestinian Islamic Jihad (PIJ) 

10/8/1997 Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLF) 

10/8/1997 PFLP-General Command (PFLP-GC) 

10/8/1997 Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) 

10/8/1997 Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C) 

10/8/1997 Shining Path (SL) 

10/8/1999 al-Qa’ida (AQ) 

9/25/2000 Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 

5/16/2001 Real Irish Republican Army (RIRA) 

12/26/2001 Jaish-e-Mohammed (JEM) 

12/26/2001 Lashkar-e Tayyiba (LeT) 

3/27/2002 Al-Aqsa Martyrs Brigade (AAMB) 

3/27/2002 Asbat al-Ansar (AAA) 

3/27/2002 al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) 

8/9/2002 
Communist Party of the Philippines/New People's Army 

(CPP/NPA) 

10/23/2002 Jemaah Islamiya (JI) 

1/30/2003 Lashkar i Jhangvi (LJ) 

3/22/2004 Ansar al-Islam (AAI) 

7/13/2004 Continuity Irish Republican Army (CIRA) 

12/17/2004 
Islamic State of Iraq and the Levant (formerly al-Qa'ida in 

Iraq) 

6/17/2005 Islamic Jihad Union (IJU) 

3/5/2008 Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B) 

3/18/2008 al-Shabaab 

5/18/2009 Revolutionary Struggle (RS) 

7/2/2009 Kata'ib Hizballah (KH) 
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1/19/2010 al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (AQAP) 

8/6/2010 Harakat ul-Jihad-i-Islami (HUJI) 

9/1/2010 Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) 

11/4/2010 Jundallah 

5/23/2011 Army of Islam (AOI) 

9/19/2011 Indian Mujahedeen (IM) 

3/13/2012 Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) 

5/30/2012 Abdallah Azzam Brigades (AAB) 

9/19/2012 Haqqani Network (HQN) 

3/22/2013 Ansar al-Dine (AAD) 

11/14/2013 Boko Haram 

11/14/2013 Ansaru 

12/19/2013 al-Mulathamun Battalion 

1/13/2014 Ansar al-Shari'a in Benghazi 

1/13/2014 Ansar al-Shari'a in Darnah 

1/13/2014 Ansar al-Shari'a in Tunisia 

4/10/2014 ISIL Sinai Province (formally Ansar Bayt al-Maqdis) 

5/15/2014 al-Nusrah Front 

8/20/2014 
Mujahidin Shura Council in the Environs of Jerusalem 

(MSC) 

9/30/2015 Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi (JRTN) 

1/14/2016 ISIL-Khorasan (ISIL-K) 

5/20/2016 
Islamic State of Iraq and the Levant's Branch in Libya 

(ISIL-Libya) 

6/30/2016 Al-Qa’ida in the Indian Subcontinent 

8/16/2017 Hizbul Mujahideen (HM) 

2/27/2018 ISIS-Bangladesh 

2/27/2018 ISIS-Philippines  

2/27/2018 ISIS-West Africa 

Sumber: U.S. DEPARTMENT OF STATE, dalam  
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm diakses pada 30 April 2018. 

 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
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Selain daftar dari organisasi atau kelompok yang dicap atau 

dimaknai sebagai kelompok terorisme oleh pemerintah Amerika Serikat, 

mereka juga memiliki daftar kelompok-kelompok yang sudah tidak lagi 

dimaknai atau dicap sebagai kelompok terorisme. Adapun daftar 

kelompok yang sudah tidak dimasukkan dalam daftar kelompok teroris 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3. Daftar Kelompok Yang Dianggap Bukan Lagi Sebagai 

Kelompok Terorisme Oleh AS 

 

Delisted Foreign Terrorist Organizations 

Date 

Removed 
Name 

Date 

Orginally 

Designated 

10/8/1999 
Democratic Front for the Liberation of Palestine -

Hawatmeh Faction 
10/8/1997 

10/8/1999 Khmer Rouge 10/8/1997 

10/8/1999 Manuel Rodriguez Patriotic Front Dissidents 10/8/1997 

10/8/2001 Japanese Red Army 10/8/1997 

10/8/2001 Tupac Amaru Revolution Movement 10/8/1997 

5/18/2009 Revolutionary Nuclei 10/8/1997 

10/15/2010 Armed Islamic Group (GIA) 10/8/1997 

9/28/2012 Mujahedin-e Khalq Organization (MEK) 10/8/1997 

5/28/2013 Moroccan Islamic Combatant Group (GICM) 10/11/2005 

7/15/2014 United Self Defense Forces of Colombia 9/10/2001 

9/3/2015 Revolutionary Organization 17 November (17N) 10/8/1997 

12/9/2015 Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) 12/17/2004 

6/1/2017 Abu Nidal Organization (ANO) 10/8/1997 

Sumber: U.S. DEPARTMENT OF STATE, dalam  
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm diakses pada 30 April 2018. 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
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Pada dasarnya setiap negara memiliki daftar organisasi atau 

kelompok yang dimasukkan dalam kategori kelompok teroris, tetapi 

setidaknya daftar yang dibuat oleh Amerika Serikat memiliki pengaruh 

yang cukup besar karena tidak sedikit negara yang menjadikan Amerika 

Serikat sebagai negara referensi dalam kegiatan kontra terorisme, 

terlebih lagi Amerika Serikat adalah negara yang menjadi pelopor 

(dalam paradigma konstruktivis disebut sebagai norm entrepeneur) yang 

mengupayakan agar agenda perang melawan terorisme menjadi norma 

internasional. 

Fenomena atau peristiwa serangan yang dianggap sebagai 

serangan para teroris di seluruh dunia dianggap sebagai ancaman yang 

luar biasa bagi negara-negara di dunia. Bahkan jika dilihat jumlah 

serangan teror selam tahun 2016 memang tidak sedikit jumlah korban 

yang ditimbulkan. Adapun jumlah serangan teror selama tahun 2016 

dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 4.1. Grafik Jumlah Korban Jiwa Dari Serangan 

Teror Di Seluruh Dunia selama tahun 2016 

 
Sumber: Institute for Economics & Peace (IEP), “Data Global Terrorism Index 2017”, 
diunduh dari: https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2017, pada 

7 Juni 2018 

https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2017
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Dari data Global Terrorism Index 2017 diatas dapat kita lihat bahwa 

serangan teror di seluruh dunia yang terjadi selama tahun 2016 telah 

menimbulkan sebanyak  25.673 korban jiwa. Jumlah angka yang 

dicantumkan tersebut memang cukup membuat dunia merasa terancam 

dengan apa yang disebut sebagai terorisme, meskipun pada 

kenyataannya masih tidak ada standar jelas yang bisa digunakan untuk 

melakukan klasifikasi terkait fenomana mana yang masuk klasifikasi 

sebagai tindakan terorisme dan bukan terorisme, karena secara 

terminologi belum ada kesepakatan bersama untuk memahami konsep 

terorisme tersebut. 

 

4.4. Fenomena Terorisme di Indonesia 

Pembahasan terkait perkembangan isu terorisme di Indonesia 

tidak terlepas dari perkembangan isu terorisme global. Mayoritas 

masyarakat dunia internasional mengenal terminologi terorisme sejak 

terjadinya serangan 9/11, yaitu ketika gedung WTC diserang dengan 

menggunakan metode pembajakan pesawat yang secara sengaja 

menabrakkan ke gedung WTC tersebut. Semenjak peristiwa itu, kata 

terorisme menjadi kata umum yang dikenal masyarakat, tidak terkecuali 

di indonesia. Isu terorisme di Indonesia sendiri menjadi semakin populer 

sejak terjadinya peristiwa bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002, yang 

menjadi peristiwa monumental yang membuat pemerintah maupun 

masyarakat di Indonesia menjadi semakin tertarik perhatiannya dalam 

melihat isu terorisme (Haryono, 2010). 

Bom Bali tahun 2002, sebenarnya bukan awal mula terjadinya 

fenomena yang kemudian dimaknai sebagai terorisme. Rentetan 

serangan bom, sebelumnya juga terjadi pada tahun 2000-an. Sejak 

terjadinya bom Bali 1 rentetan serangan terorisme masih berlanjut. 

Serangan-serangan teror yang terjadi di Indonesia, kemudian selalu 

direlasikan dengan Islam. Hal ini terjadi tidak terlepas dari penerapan 



 

 

106 

 

agenda “war on terror” yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang 

mana perang meawan terorisme yang dipromosikan oleh AS tersebut 

lebih mengarah kepada pihak yang dianggap bertanggungjawab atas 

peristiwa serangan 9/11, dalam hal ini adalah kelompok Al-Qaeda. 

Dalam perkembangannya kemudian AS membangun opini dunia 

internasional bahwa Al-Qaeda sebagai kelompok Isam radikal yang 

berbahaya. Munculnya terinologi Islam radikal inilah yang kemudian 

menimbulkan kecurigaan masyarakat internasional terhadap Isam itu 

sendiri, yang kemudian hal itu sebenarnya sangat merugikan bagi 

komunitas Islam di seluruh dunia yang mendapatkan pelabelan sebagai 

agama yang identik dengan aksi terorisme (Fanani, 2011). 

Di Indonesia sendiri isu terorisme tidak terlepas dari isu Islam 

radikal. Menurut Umar (2010), diskursus terorisme di Indonesia terlalu 

banyak didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat stigmastisasi 

bahwa penyebab utama terorisme adalah radikalisme (dalam hal ini 

Islam radikal). Tidak kalah penting dari sekedar stigma yang muncul 

tersebut, menurut Umar adalah diskursus terkait apa yang menyebabkan 

munculnya radikalisme di Indonesia tersebut. Menurutnya, setidaknya 

ada dua faktor utama yang menyebabkan eksisnya gerakan radikal di 

Indonesia. Pertama adalah adanya warisan konfliktual dari gerakan-

gerakan Islam sebelumnya. Dalam hal ini eksistensi gerakan Islam 

radikal yang saat ini terjadi tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta 

sejarah bahwa gerakan politik Islam yang ada di Indonesia selalu 

mendapatkan penindasan dari rezim, terutama ketika era orde baru. 

Watak pendekatan konfliktual untuk melawan rezim yang diambil oleh 

misalnya: Darul Islam, Partai Masyumi, Ikhwanul Muslimin, HTI, dll, 

tentunya memberikan warisan atau paling tidak memberikan inspirasi 

bagi penerusnya di kemudian hari. Hal ini kemudian memunculkan 

gerakan radikal di masa sekarang. Selain itu faktor yang kedua adalah 

terkait isu ekonomi politik secara umum. Banyaknya rasa kecewa dari 

kaum kelas ekonomi bawah terahadap kebijakan-kebijakan pemerintah 
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yang dianggap lebih memihak pada kaum pemilik modal, ditambah lagi 

fakta kesulitan secara ekonomi menjadi semakin nyata bagi masyarakat 

kelas bawah. Hal inilah yang kemudian memicu tumbuhnya pemikiran-

pemikiran yang radikal di Indonesia (Umar, 2010). 

Eksistensi dari fenomena terorisme di Indonesia yang dimualia 

sejak tahun 2000-an, dan bom Bali tahun 2002 yang menjadi titik awal 

popularitas isu terorisme di Indonesia, kemudian muncul kelompok 

Islam tertenu yang kemudian dianggap bertanggung jawab atas 

serangkaian serangan teror yang terjadi pada waktu itu. Dalam proses 

investigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian Jema’ah Islamiah 

(JI) dianggap bertanggungjawab atas beberapa peristiwa teror bom yang 

terjadi di Indonesia pasca reformasi dan dianggap sebagai peristiwa teror 

yang monumental bagi dinamika dan sejarah terorisme di Indonesia. JI 

dianggap bertanggungjawab terhadap beberapa peristiwa teror bom yang 

terjadi di antaranya:  

 

 

Tabel 4.4. 

Daftar aksi teror yang dilakukan oleh kelompok JI 

 

No. Peristiwa Lokasi Tahun 

1. Kasus terorisme di Poso  Poso 2000-an 

2. Bom Malam Natal  Beberapa gereja 

di Jakarta 

2000 

3. Bom di Kediaman Dubes Filipina  Jakarta 2000 

4. Bom Atrium Senen  Jakarta 2001 

5. Peristiwa bom Bali 1 Bali 2002 
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6. Peristiwa bom di Hotel JW Marriott  Jakarta 2003 

7. Penyerangan bom di kedutaan 

Australia  

Jakarta 2004 

8. Peristiwa bom Bali 2  Bali 2005 

9. Bom Mega Kuningan (Hotel JW 

Marriott dan Ritz-Carlton) 

Jakarta 2009 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Kelompok JI dianggap bertanggung jawab terhadap beberapa 

aksi teror yang terjadi tersebut. Pada mulanya JI diawali dengan sepak 

terjang dari kelompok Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir, pendiri 

Pondok Pesantren Ngruki, Solo, dan mantan aktivis DI/TII (Darul 

Islam/Tentara Islam Indonesia) yang pada tahun 1982 melarikan diri ke 

Malaysia untuk menghindari upaya penangkapan oleh pemerintah 

Indonesia yang kala itu di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Setelah 

melarikan diri ke Malaysia, mereka kemudian bertmu dengan para 

pejuang atau Mujahidin Afghanistan yang sedang berperang melawan 

penjajahan Rusia. Di kesempatan inilah mereka kemudian menjalin 

kontak dengan Osama bin Laden dan organisasinya, al-Qaeda. 

Kemudian mereka mengirimkan beberapa pemuda untuk dididik di 

Akedemi Militer Afghanistan untuk terlibat secara langsung perang jihad 

melawan Ruia. Kemudian dari pengalaman yang didapatkannya selama 

bergabung dengan Mujahidin Afgjanistan, maka akhirnya pada tahun 

1993, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir mengumumkan 

berdirinya Jemaah Islamiah (JI) (Sarwono, 2012). 

Akhirnya, para Mujahidin Afghanistan berhasil mengalahkan 

Rusia, dan Afghanistan berhasil dikuasai oleh Taliban pada tahun 1996. 

Sejak itu, kemudian para Mujahidin asal Indonesia mulai meninggalkan 

Afghanistan untuk melanjutkan jihad di tempat lain, termasuk di 
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Filipina, Ambon, dan Poso. Mereka inilah yang nantinya akan menjadi 

inti dari kelompok teroris Indonesia. Pasca meninggalnya Abdullah 

Sungkar (1999), Abu Bakar Baasyir kemBali ke Ngruki karena situasi di 

Indonesia pasca Soeharto dianggap sudah lebih kondusif untuk 

melanjutkan perjuangan tanpa ancaman untuk ditangkap oleh 

pemerintah. Dari Ngruki, Abu Bakar Baasyir yang saat itu menjadi Amir 

JI melanjutkan operasi terornya melawan pemerintah Indonesia. 

Semenjak saat itu JI mulai aktif dalam kegiatan teror yang terjadi di 

Indonesia (Sarwono, 2012).  

Adapun model gerakan teroris dari kelompok JI ini memiliki ciri 

yang khusus, yaitu tentang target serangan. Dalam hal ini, karena JI bisa 

dikatakan sebagai bagian dari jaringan al-Qaeda, dan organisasi ini selalu 

menjadikan pihak negara-negara Barat sebagai musuh utama, maka JI 

sebagai bagian dari al-Qaeda juga menjadikan negara-negara Barat 

(terutama Amerika Serikat) sebagai target sasaran operasi kegiatan teror 

yang dilakukan. Makanya tidak heran jika kasus-kasus terorisme yang 

terjadi paska tahun 2000-an yang dilakukan oleh kelompok JI selalu 

menargetkan orang asing yang menjadi korban. Hal itu bisa kita lihat 

seperti peristiwa bom Bali, bom di Hotel JW Marriott, bom di kedutaan 

Australia dan beberapa kasus yang lainnya (Karnavian, 2017). 

Kemudian kelompok JI yang semula menjadi pemain utama 

dalam aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2000-an mulai 

mengalami penurunan eksistensi. Hal ini tidak terlepas dari 

meninggalnya pimpinan al-Qaeda yaitu Osama bin Laden pada tahun 

2011 dengan sebuah sergapan pasukan elit dari Amerika Serikat. 

Kemudian ditambah lagi pimpinan JI di Indonesia juga berhasil di 

tangkap dan dilumpuhkan, terutama tewasnya salah satu tokoh jaringan 

JI di ASEAN yaitu Nurdin M Top pada tahun 2009. Hal ini membuat 

eksistensi JI dalam aksi-aksi teror di Indonesia mulai menurun 

(Karnavian, 2017).  
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Setelah kelompok JI mulai menurun eksistensinya, kemudian 

muncul gelombang kelompok teroris yang lain terutama mulai tahun 

2013 dengan munculnya kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and 

Syria). Kelompok ini juga sebenarnya tidak terlepas dari eksistensinya 

organisasi al-Qaeda. Karena ISIS sendiri pada mulanya lahir dari AQI 

(Al-Qaeda in Iraq) yang dipimpin oleh Abu Bakr Al-Baghdadi, yang 

pada mulanya adalah cabang dari al-Qaeda. Namun kemudian Al-

Baghdadi mendeklarasikan kekhilafahan dan menjadikan dirinya 

sebagai pemimpinnya. Konsentrasi kelompok ISIS ini adalah melalui 

Tauhid wal Jihad di Iraq yang diketuai oleh Abu Muhammad Al- 

Maqdisi. Dia dikenal sebagai “ideolog” gerakan Al-Qaida, dan sekaligus 

dikenal sebagai mentor bagi para mujahidin. Ketenaran seorang Abu 

Muhammad Al- Maqdisi kemudian menginspirasi seorang 

pengagumnya di Indonesia yang bernama Aman Abdurahman yang 

kemudian mendirikan Tauhid wal Jihad Indoensia. Kelompok ini 

beraliran radikal dan menganggap segala sesuatu yang tidak berasal dari 

tuhan harus diperangi. Kelompok ini mulai eksis pada tahun 2003. 

Beberapa peristiwa teror bom yang dilakukan oleh kelompok Tauhid wal 

Jihad Indoensia (ISIS Indonesia) antara lain (Karnavian, 2017): 

 

Tabel 4.5. 

Daftar aksi teror yang dilakukan oleh kelmpok Tauhid wal 

Jihad Indonesia (ISIS Indonesia) 

 

No. Peristiwa Lokasi Tahun 

1. Bom Cimanggis Depok Jawa 

Barat 

2003 

2. Bom Jalan Thamrin  Jakarta 2016 

3. Bom Panci Cicendo  Bandung 2017 
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4. Bom Kampung Melayu Jakarta 2017 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Ada perbedaan model atau gaya serangan teror antara kelompok 

JI dengan kelompok ISIS Indonesia. jika agenda serangan kelompok JI 

adalah Barat, maka agenda serangan kelompok ISIS Indonesia adalah 

semua orang di luar dari kelompok mereka. Karena mereka meyakini 

bahwa semua orang yang berada di luar kelompok ini adalah “kafir” 

yang pantas untuk dibunuh, dengan tujuan utama mereka adalah 

menegakkan ideologi kekhalifahan yang mereka usung. Maka tidak 

heran jika aksi kelompok ini dalam melakukan teror tidak lagi menyasar 

tempat-tempat di mana banyak terdapat orang asing seperti yang 

dilakukan kelompok JI. Tapi kelompok ISIS Indonesia ini lebih 

menyasar kepada masyarakat sipil dan pihak kepolisian. Bom Thamrin 

dan bom Kampung melayu adalah bukti nyata bahwa sasaran teror 

mereka adalah sipil dan kepolisian. 

Arah dan model gerakan yang dilakukan oleh Tauhid wal Jihad 

Indonesia (ISIS Indonesia), yang diketuai oleh Aman Abdurahman pada 

dasarnya tidak sesuai dengan pemikiran tokoh yang dikaguminya yaitu 

Abu Muhammad Al- Maqdisi. Dalam buku yang ditulisnya yang 

berjudul “Waqafaat ma’a tsamaraati jihaad” yang telah diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan tahun 2007, dia 

mengungkapkan hasil renungan-renungannya di dalam penjara. Al-

Maqdisi menyatakan bahwa banyak mujahid-mujahid muda yang salah 

dalam menjalankan operasi jihadnya. Dalam menentukan sasaran para 

mujahid muda tersebut menurut Maqdisi sudah salah arah. Banyak dari 

mereka yang seolah-olah memiliki pandangan bahwa menjalankan jihad 

harus dengan melakukan peledakan bom. Dalam buku yang ditulis 

tersebut, Maqdisi melontarkan kritik keras terhadap pemahaman seperti 

itu. Dia berpendapat bahwa jalan jihad yang dilakukan harus menentukan 

sasaran yang tepat dan tanpa melukai atau membunuh kaum muslim serta 

kaum yang memiliki hak untuk dilindungi. Namun dalam 

perkembangannya banyak para mujahid muda dengan membabi buta 

melakukan serangan dengan tidak mempedulikan siapa saja yang akan 

menjadi korban dari aksinya tersebut. Al-Maqdisi berargumen bahwa 
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serangan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan jihad untuk 

memerangi kaum kafir hendaknya dilakukan di tempat dimana orang 

kafir itu berada. Artinya tidak dibenarkan jika penyerangan dilakukan di 

tempat-tempat dimana banyak seorang muslim di situ (Al-Mqdisi, 2007).  

Pemikiran tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan 

aksi yang dijalankan oleh kelompok Aman Abdurahman yang notabene 

adalah seorang pengagum dari Abu Muhammad Al- Maqdisi. Kelompok 

Aman Abdurahman melancarkan serangan tidak mempedulikan siapa 

sasaran yang akan terkena dampak dari aksi teror yang dijalankannya. 

Terbukti justru yang banyak menjadi korban dari aksi teror kelompok 

Tauhid wal Jihad Indoensia (ISIS Indonesia) mayoritas adalah 

masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan juga beberapa petugas 

kepolisian yang juga beragama Islam. Hal tersebut menurut Al-Maqdisi 

tidaklah dibenarkan. Bahkan justru dia mengkritik keras model gerakan 

jihad yang seperti itu. 

Pada dasarnya kelompok radikal di Indonesia seperti JI ataupun 

Tauhid wal Jihad Indonesia (ISIS Indonesia) sebenarnya memiliki 

anggota yang tidak terlalu banyak di Indonesia. Namun, meskipun 

mereka berjumlah sedikit bukan berarti mereka tidak kuat. Sifat militansi 

yang begitu kuat dikalangan mereka membuat negara harus waspada 

pada gerakan kelompok-kelompok radikal semacam ini. Karena bukan 

tidak mungkin bahwa kelompok ini mampu merekrut anggota yang lebih 

banyak lagi melalui doktrin-doktrin atau yang biasa disebut dengan 

proses radikalisasi, yang tentunya akan membahayakan bangsa 

Indonesia (Amin, 2014). 

 

4.5. Persepsi Pemerintah Indonesia Dalam Memaknai Ancaman 

Terorisme Pasca 9/11 

Ancaman terkait isu terorisme, bagi Indonesia memunculkan 

persepsi yang berbeda dari waktu ke waktu. Dalam hal ini perbedaan 

persepsi terjadi akibat dari perbedaan jenis teror yang terjadi. Dalam 

melihat sikap dan cara pandang pemerintah Indonesia terhadap 

fenomena terorisme, dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama 

fenomena terorisme di era sebelum reformasi (sebelum terjadinya 

peristiwa 9/11) dan fenomena terorisme di era paska reformasi (setelah 

terjadinya peristiwa 9/11).  
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Peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di era sebelum tahun 2000-

an dianggap sebagai suatu ancaman yang bersifat nasional. Karena 

memang waktu itu isu terorisme yang muncul adalah berupa aksi teror 

yang dilandasi alasan tuntutan untuk merdeka ataupun landasan ideologi 

yang dianggap oleh pemerintah Indonesia waktu itu bukan masuk 

kategori tindakan terorisme, melainkan dianggap sebagai tindakan 

pemberontakan dalam negeri yang mengancam keamanan nasional, dan 

bukan dilakukan oleh jaringan terorisme internasional seperti yang 

terjadi saat ini (Wuryandari, 2014a). 

Akibat dari persepsi dari pemerintah yang seperti itu, maka tidak 

heran jika penanganan terorisme di Indonesia di era sebelum reformasi 

masih didominasi oleh pasukan militer dalam hal ini TNI, dan dilakukan 

secara domestik. Indonesia memberantas terorisme pada era ini dengan 

cara individu atau tidak melakukan kerjasama dengan negara lain, karena 

masalah tersebut dianggap sebagai masalah domestik (urusan dalam 

negeri).  

Persepsi Indonesia dalam melihat isu terorisme mulai berubah di 

awal era 2000-an. Hal tersebut terjadi seiring dengan perubahan 

konstelasi politik internasional yang juga dipengaruhi oleh isu terorisme 

internasional yang menjadi isu aktual. Isu terorisme menjadi isu penting 

di dunia internasional sejak terjadinya peristiwa teror yang terjadi pada 

tahun 2001. Peristiwa teror tersebut menimpa negara adidaya yaitu 

Amerika Serikat. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi pada 11 September 

2001, di mana gedung WTC menjadi sasaran para teroris yang 

menabrakkan pesawat ke arah gedung tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak terjadinya peristiwa 

serangan terhadap gedung World Trade Centre (WTC) di New York, 

Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001, kemudian mendorong 

munculnya pemahaman baru tentang terorisme, khususnya bagi 

Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri semenjak terjadinya peristiwa 

yang dikenal dengan peristiwa 9/11 tersebut kemudian beranggapan 

bahwa terorisme tidak lagi hanya dipahami sebagai aksi kejahatan luar 

biasa yang bersifat nasionalistik dan teritorial, melainkan aksi tersebut 

juga memiliki karakter ideologis yang berkorelasi dengan agama dan 

bersifat lintas negara. Peristiwa 9/11 di atas juga telah memiliki dampak 

terhadap perubahan konstelasi politik internasional dengan 
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kecenderungan semakin eksisnya hegemoni AS. Tragedi ini berkembang 

sebagai isu global sebagai akibat dari kebijakan yang dilancarkan untuk 

memerangi terorisme yang dikenal dengan Global War against 

Terrorism. Dalam implementasinya, AS menuntut dukungan dari 

komunitas internasional untuk bekerja sama memerangi terorisme. 

Deklarasi “either you are with us or against us” yang dinyatakan oleh 

Presiden AS George W. Bush tidak memberikan pilihan lain bagi negara-

negara di dunia selain hanya untuk bersikap mendukung atau tidak ikut 

dalam aliansi AS dalam perang melawan teroris. Menanggapi tragedi 

tersebut, Indonesia bersikap responsif. Tidak lama setelah peristiwa 

tersebut, Presiden RI Megawati Soekarno putri mengirimkan surat 

kepada Presiden Bush berisi ekspresi duka cita dan kecaman Indonesia 

yang mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak 

berperikemanusiaan. Hal yang sama diulangi kemBali oleh Megawati 

ketika berkunjung ke Washington pada 19 September 2001 (Wuryandari, 

2014a). 

Peristiwa teror yang dihadapi Amerika Serikat pada tahun 2001 

ternyata sangat berdampak bagi Indonesia. Karena selain peristiwa 

terorisme yang monumental terjadi di Amerika Serikat, nyatanya di 

Indonesia sendiri pada periode yang hampir bersamaan juga tengah 

dilanda beberapa peristiwa teror yang cukup membuat masyarakat di 

Indonesia merasa terancam.  

Ketika dunia internasional dikagetkan dengan peristiwa 

terorisme di Amerika Serikat tersebut, di Indonesia juga terjadi beberapa 

rentetan peristiwa teror yang dikemudian hari membuat perubahan yang 

cukup signifikan terkait pandangan dan respon pemerintah Indonesia 

dalam menghadapi terorisme. Persitiwa teror yng terjadi di Indonesia 

kala itu diawali dengan peristiwa teror di Poso dan peristiwa peledakan 

bom yang terjadi pada malam natal di beberapa gereja di Jakarta yang 

terjadi pada tahun 2000. Yang kemudian dilanjutkan dengan rentetan 

aksi terorisme dengan peledakan bom Bali I di tahun 2002 yang cukup 

monumental, dilanjutkan dengan Rentetan peristiwa berikutnya seperti 

Bom Hotel J.W. Marriot (2003), Bom Kedubes Australia (2004), Bom 

Bali II (2005) dan Bom J.W. Marriot-Ritz Carlton (2009), serta beberapa 

peristiwa teror lainnya. 
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Rentetan peristiwa teror bom serta perkembangan isu terorisme 

di dunia internasional tersebut mengubah paradigma pemerintah 

Indonesia dalam memandang gerakan terorisme yang yang terjadi di 

dalam negeri, yang kemudian semakin menguatkan kesadaran bahwa 

terorisme menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional Indonesia. 

Perkembangan isu terorisme di tingkat internasional dan 

domestik tersebut pada akhirnya menjadi titik tolak perubahan orientasi 

kebijakan anti-terorisme Indonesia. Komitmen baru untuk 

penanggulangan terorisme tersebut dapat dilihat pada lingkup domestik 

dan internasional. Pada lingkup domestik, komitmen Indonesia tersebut 

tercermin pada tataran legal-formal, kelembagaan dan praksis. Secara 

yuridis, Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan 

perundangan terkait penanganan terorisme.  

Adapun perubahan cara pandang pemerintah Indonesia terhadap 

fenomena yang masuk dalam kriteria terorisme yang terjadi sebelum dan 

sesudah peristiwa 9/11 dapat dilihat dalam skema gambar berikut ini: 
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Gambar 4.2. Daftar Kelompok dan Serangan Teror yang 

Dimaknai Berbeda oleh Pemerintah Indonesia 

 

 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

Sikap Indonesia dalam menghadapi terorisme tidak terlepas dari 

dampak atas pemaknaan terhadap terorisme itu sendiri oleh pemerintah 

Indonesia. Mengingat dalam landasan dasar kaum konstruktivisme 

•Dimaknai Sebagai 
Pemberontakan 
dan Tindakan 
kriminal (bukan 
terorisme)

Peristiwa terorisme yang terjadi 
sebelum terjadinya peristiwa 9/11: 

Pemberontakan PKI Madiun (1948), 
Pemberontakan DII/TII di Jawa 

Barat (1949), Angkatan Perang Ratu 
Adil (APRA) 1950, Republik Maluku 

Selatan (1950), Pemberontakan 
DI/TII Sulawesi Selatan (1952), 

Pemberontakan DI/TII Aceh (1953), 
Organisasi Papua Merdeka (1960-

an), PRRI/PERMESTA (1958), 
Pemberontakan PKI (1965), 

peberontakan Fretelin’s Timor-
Timur (1975), Gerakan Aceh 

Merdeka, 1977

•Dimaknai Sebagai 
tindak pidana 
terorisme

Peristiwa terorisme yang terjadi 
setelah terjadinya peristiwa 9/11: 

Serangan kelompok Jema’ah 
Islamiah 2001,

Serangan Kelompok Tauhid wal 
Jihad Indonesia (ISIS Indonesia), 

2003
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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. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi 

ancaman terorisme serta pemahaman atas konsep terorisme yang 

dikonstruksi di dunia internasional telah menuntun Indonesia pada 

kepentingan untuk melakukan perang melawan terorisme, karena 

dianggap sebagai ancaman. 

Selain dipengaruhi oleh ide dari lingkungan sosial, pemaknaan 

atau persepsi terhadap terorisme yang telah membentuk identitas 

Indonesia, 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 cenderung menggunakan 

pendekatan represif 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.  

Berbicara terkait ancaman, dalam studi konstruktivisme salah 

satu pemikir tentang teori-teori keamanan nasional yaitu Barry Buzan 

yang dikenal dengan pemikiran Copenhagen School yang pada dasarnya 

masuk dalam tradisi-tradisi pendekatan konstruktivisme (M. McDonald, 
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2008), telah memberikan gambaran terkait landasan keamanan bagi 

sebuah negara bangsa. Sebuah negara bangsa setidaknya memiliki tiga 

landasan dimensi yang harus dijaga keamanannya oleh negara bangsa itu 

sendiri. Ketiga landasan tersebut adalah: landasan ide, landasan 

konstitusional, dan landasan sumber daya fisik yang dimiliki negara 

terebut (Buzan, 1983). Dimana kemudian ketiga landasan tersebut 

diterjemahkan oleh Kusnanto anggoro, bahwa landasan fisik meliputi 

penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam 

lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua 

mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif 

maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; 

landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal misalnya ideologi 

negara, termasuk juga gagasan tentang “wawasan kebangsaan” 

(Anggoro, 2003). 

Bagi pemerintah Indonesia sendiri, terorisme juga dimaknai 

sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, berdasarkan pengalaman 

Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam Buku Putih 

Pertahanan Indonesia edisi tahun 2015 telah menjelaskan bahwa bagi 

pemerintah Indonesia terorisme dimaknai sebagai ancaman terhadap 

keamanan negara yang bersifat nyata atau fisik. Dan ancaman yang 

masuk dalam klasifikasi ancaman nyata atau fisik maka akan menjadi 

prioritas negara untuk menangani ancaman tersebut (Defense Ministry 

of the Republic of Indonesia, 2015). Pemaknaan terkait ancaman 

terorisme yang diklasifikasikan dalam kategori ancaman nyata ini tidak 

terlepas dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi ancaman teroris, 

sehingga pemerintah Indonesia merespon dengan kebijakan yang 

bersifat represif karena ancaman terorisme menjadi salah satu prioritas 

negara. 

Salah satu tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. Makna dari kalimat tersebut adalah memberi perlindungan 

fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman (Defense 

Ministry of the Republic of Indonesia, 2015). Dimensi fisik dalam hal 

ini adalah termasuk warga negara Indonesia. Kebanyakan kasus 

terorisme yang terjadi di Indonesia berdampak pada jatuhnya korban 

jiwa dari masyarakat, terutama sipil. Maka tidak heran jika pemerintah 
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Indoensia memberikan prioritas atas ancaman terorisme yang telah 

mengancam keselamatan warga negara, sebagai bentuk aplikasi dari 

tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut. Ketika penulis 

mengajukan pertanyaan kepada mantan kepala Badan Intelijen Strategis 

yaitu Soleman B. Ponto terkait pemaknaan terhadap ancaman dari 

terorisme bagi Indonesia dia menjelaskan bahwa terorisme dimaknai 

sebagai ancaman fisik terutama ancaman bagi keselamatan warga negara 

Indonesia yang dalam banyak kasus telah menjadi korban dari aksi para 

teroris (Ponto, 2018). 

Adapun beberapa serangkaian serangan teror yang terjadi sejak 

tahun 2000 hingga tahun 2018 yang dialami Indonesia dan jumlah 

korban yang ditimbulkan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  

 

Tabel 4.6. Serangan Teror di Indonesia Dari Tahun 2000 

Hingga 2018 yang Terekam oleh Media Massa 

 

No Peritiwa Teror Waktu 

Kejadian 

Keterangan 

1 Bom meledak di depan rumah Duta 

Besar Filipina, di Menteng Jakarta 

Pusat. 

1 Agustus 

2000 

2 orang korban 

jiwa dan 19 orang 

terluka 

2 Sebuah granat meledak di kompleks 

Kedutaan Besar Malaysia di kawasan 

Kuningan, Jakarta Selatan,  

27 Agustus 

2000.  

Tidak ada Korban 

Jiwa 

3 Ledakan di lantai parkir Gedung 

Bursa Efek Jakarta  

13 September 

2000. 

10 orang korban 

jiwa dan 96 orang  

terluka 

4 Serangkaian ledakan bom pada 

malam Natal terjadi di beberapa kota 

di Indonesia  seperti Medan, 

Bandung, Ciamis, dan Mataram.  

24 Desember 

2000 

16 orang korban 

jiwa dan 96 orang 

terluka 
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5 Ledakan bom di Gereja Santa Anna 

dan HKBP di Kalimalang, Jakarta 

Timur.  

22 Juli 2001 5 orang korban 

jiwa. 

6 Bom meledak di kawasan Plaza 

Atrium, Senen, Jakarta,  

23 September 

2001. 

6 orang terluka 

7 Ledakan bom di restoran KFC di 

Makassar.  

pada 12 

Oktober 2001 

Tidak ada korban 

jiwa 

8 Bom rakitan meledak di halaman 

sekolah internasional, Australian 

International School (AIS) yang 

terletak di Pejaten, Jakarta Selatan 

6 November 

2001 

Tidak ada korban 

jiwa 

9 Ledakan di berbagai kota di Indonesia 

pada malam tahun baru diantaranya: 

Jakarta (di depan sebuah Rumah 

makan), 4 ledakan di berbagai gereja 

di Palu, Sulawesi Tengah.  

31 Desember 

2001-1 

Januari 2002 

1 orang korban 

jiwa dan 1 orang 

terluka pada 

peristiwa di 

Jakrta. Di kota 

lain tidak ada 

korban jiwa 

10 Pengeboman di Bali, yang terjadi di 

Paddy’s Pub dan Sari Club di Jalan 

Legian, Kuta Bali. 

12 Oktober 

2002 

202 orang korban 

jiwa dan 209 

orang terluka 

11 ledakan di restoran McDonald’s 

Makassar, Sulawesi Selatan,  

5 Desember 

2002.  

Tercatat 

setidaknya 

sebanyak 3 orang 

tewas dan 11 

orang lainnya 

luka-luka. 

12 ledakan di lobi Wisma Bhayangkari, 

Mabes Polri, Jakarta,  

3 Februari 

2003.  

Tidak ada korban 

jiwa  

13 ledakan di area publik Terminal 2F 

Bandara Soekarno Hatta.  

27 April 

2003 

10 orang terluka 
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14 Ledakan di Hotel JW Marriott Jakarta.  5 Agustus 

2003 

Sebanyak 11 

orang tewas dan 

152 orang lainnya 

mengalami luka-

luka. 

15 ledakan bom di Kafe Bukit Sampoddo 

Indah di Palopo, Sulawesi Selatan,  

10 Januari 

2004. 

4 orang korban 

jiwa dan 3 orang 

terluka 

16 Bom meledak di depan Kedutaan 

Besar Australia di Jakarta, yang  

9 September 

2004 

9 orang korban 

jiwa dan 161 

orang terluka 

17 Ledakan bom di Gereja Immanuel, 

Palu, Sulawesi Tengah,  

12 Desember 

2004.  

Tidak ada korban 

jiwa 

18 teror bom di pasar Tentena, Poso, 

Sulawesi Tengah. 

28 Mei 2005 20 tewas dan 57 

korban terluka 

19 Bom meledak di halaman rumah Ahli 

Dewan Pemutus Kebijakan Majelis 

Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias 

M. Iqbal di Pamulang  

8 Juni 2005.  Tidak ada korban 

jiwa 

20 tiga pengeboman,  di kawasan Kuta 

dan Jimbaran, Bali. 

1 Oktober 

2005 

Akibat peristiwa 

tersebut sekitar 23 

orang tewas dan 

196 orang lainnya 

luka-luka.  

21 Bom meledak di sebuah pasar di Palu, 

Sulawesi Tengah,  

31 Desember 

2005 

7 orang korban 

jiwa dan 45 orang 

terluka 

22 Ledakan bom di rumah penjaga 

Kompleks Pura Agung Setana 

Narayana di Desa Toini, Poso. 

10 Maret 

2006 

Tidak ada korban 

jiwa 
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23 Bom meledak di pos kamling di 

Dusun Landangan, Desa Toini, 

Kecamatan Poso Pesisir. 

 

22 Maret 

2006 

Tidak ada korban 

jiwa 

24 Sebuah bom meledak di Gereja 

Kristen Sulawesi Tengah (GKST) 

Eklesia Jalan Pulau Seram, Poso 

1 Juli 2006 Tidak ada korban 

jiwa 

25 Bom meledak di Stadion Kasintuwu 

yang terletak tepat di samping Rumah 

Sakit Umum Poso.  

3 Agustus 

2006 

Tidak ada korban 

jiwa 

26 Bom meledak di Poso 18 Agustus 

2006 

Tidak ada korban 

jiwa 

27 Bom meledak di Tangkura, Poso 

Pesisir Selatan 

06 September 

2006 

Tidak ada korban 

jiwa 

28 Terjadi peristiwa bom bunuh diri di 

dua hotel, Ritz-Carlton dan JW 

Marriott, di kawasan Mega Kuningan, 

Jakarta Selatan,  

17 Juli 2009. Peristiwa ini 

menewaskan 9 

orang serta 

melukai lebih dari 

50 orang lainnya 

29 ledakan bom bunuh diri di Masjid 

Mapolresta Cirebon saat salat Jumat.  

15 April 

2011 

menewaskan 

pelaku dan 

melukai 25 orang 

lainnya. 

30 Ledakan bom bunuh diri terjadi di 

GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah 

usai kebaktian.  

25 September 

2011 

satu orang pelaku 

bom bunuh diri 

tewas dan 28 

lainnya 

mengalami luka-

luka. 

31 Sebuah granat meledak di Pospam 

Gladak, Solo, Jawa Tengah,  

19 Agustus 

2012 

Tidak ada koran 

jiwa 
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32 terjadi serangan teror dengan target 

personel polisi di Poso, Sulawesi 

Tengah yang sedang apel pagi. 

Sebuah bom meledak di depan Masjid 

Mapolres Poso.  

9 Juni 2013 Tidak ada koran 

jiwa 

33 Terjadi enam ledakan dan baku 

tembak antara pelaku dan pihak 

kepolisian di kawasan MH Thamrin, 

Jakarta Pusat, Ledakan terjadi di dua 

tempat, yaitu di halaman parkir 

Menara Cakrawala dan di pos polisi 

di depan gedung tersebut. 

14 Januari 

2016. 

8 orang 

meninggal dunia 

dan 24 orang luka-

luka 

34 Bom bunuh diri di halaman kantor 

Mapolresta Solo, Jawa Tengah. 

5 Juli 2016. Seorang pelaku 

meninggal dunia 

dan 1 orang 

korban luka-luka 

35 sebuah bom molotov meledak di 

depan Gereja Oikumene, Jalan Cipto 

Mangunkusumo, Kota Samarinda, 

Kalimantan Timur.  

13 November 

2016 

1 orang 

meninggal dunia 

dan 4 orang luka-

luka 

36 Sebuah bom molotov meledak di 

Vihara Budi Dharma, Kota 

Singkawang, Kalimantan Barat. 

14 November 

2016 

Tidak ada korban 

jiwa 

37 Dua ledakan terjadi di sekitar 

Terminal Bus Kampung Melayu, 

Jakarta Timur,  

24 Mei 2017 5 orang 

meninggal dunia 

dan 10 orang 

lainnya luka-

luka.  
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38 aksi penyerangan juga terjadi di 

kawasan Mapolda Riau, Pekanbaru, 

Riau 

16 Mei 2018 1 orang korban 

jiwa dan 2 orang 

terluka 

39 Ledakan bom di Surabaya dan 

Sidoarjo yang terjadi di 3 gereja, 1 di 

depan mapolrestabes Surabaya, dan 1 

di Rusun Wonocolo di Sidoarjo. 

13-14 mei 

2018 

25 orang koran 

jiwa dan 57 orang 

terluka 

Sumber: diolah dari berbagai sumber 

 

Dilihat dari pengalaman pemerintah Indonesia dalam 

menghadapi ancaman terorisme (sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 

tersebut), kemudian pemerintah Indonesia mempersepsikan terorisme 

sebagai ancaman fisik yang nyata, terutama ancaman bagi keselamatan 

warga negara Indoensia. Para pelaku teroris yang melakukan aksinya 

secara tiba-tiba, yang biasanya aksi teroris di Indonesia menggunakan 

cara meledakan bom, maka korban yang ditimbulkan bersifat acak dan 

bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh sebab itu, ancaman terorisme 

dianggap sebagai ancaman fisik dan nyata. 

Bagi pemerintah Indonesia, ancaman terorisme tidak hanya 

dipersepsikan sebagai ancaman fisik yang bersifat nyata, tetapi juga 

dianggap sebagai ancaman terhadap idiologi negara, dalam hal ini 

Pancasila. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila merupakan hal 

yang fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 

hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai 

ideologi negara Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup 

bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan cita-cita 

luhur serta tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Pengamalan 

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupa nilai-nilai 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, 

kekeluargaan dan kebersamaan, yang senantiasa menjadi landasan 

filosofis bagi warga negara dalam bepikir, bersikap dan bertindak dalam 

rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Pengembangan nilai-nilai 

kebhinnekaan dan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila 

dimaksudkan untuk mencegah munculnya ego kedaerahan dan 
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memperkuat nasionalisme. Penerapan nilai-nilai Pancasila akan 

meredam timbulnya aktivitas kelompokkelompok radikal dalam 

lingkungan masyarakat (Defense Ministry of the Republic of Indonesia, 

2015). 

Dalam sebuah pertemuan ilmiah di Universitas Gadjah Mada 

pada bulan September 2017, salah satu pejabat negara, dalam hal ini 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebutkan bahwa 

radikalisme serta terorisme merupakan dua hal yang menjadi ancaman 

utama bagi Pancasila dan kebinekaan Indonesia. Sikap ekstrim dalam 

memahami ideologi tertentu dalam hal ini ideologi yang dianggap 

“radikal” yang membuka peluang terjadinya tindakan terkait terorisme 

dianggap melunturkan nilai-nilai toleransi antar-suku, antar-ras, antar-

agama dan golongan serta perilaku yang tidak mencerminkan perilaku 

sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan pada muaranya ancaman tersebut dapat 

memecah belah persatuan NKRI  (Gloria, 2017). 

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, sehingga 

membuat negara Indoensia yang telah berinteraksi dengan dunia 

internasional maka identitas yang sama dengan struktur juga terbentuk 

dalam persepsi negara Indonesia, sehingga 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


