BAB I
PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang
Terorisme diartikan sebagai suatu aksi kekerasan yang tidak diakui oleh

pemerintah dimana aksi ini dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang ingin
mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di masyarakat (Dafrizal dan Faridah Ibrahim,
2010 : 36). Tindak pidana terorisme menurut Black Laws Dictionary ialah kegiatan
yang mengandung kekerasan yang bisa membahayakan manusia serta termasuk
pelanggaran terhadap hukum pidana, yang bertujuan meneror warga sipil,
mempengaruhi dalam kebijakan pemerintah, mempengaruhi pelaksanaan Negara,
melalui penculikan ataupun pembunuhan (Hery Firmansyah, 2011: 23). Tindakan
terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diartikan sebagai suatu
kejahatan yang lintas Negara, yang terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas
yang dapat mengancam keamanan bahkan perdamaian nasional ataupun internasional.
Tindakan terorisme ini dapat merugikan Negara karena dapat mengancam keamanan
suatu Negara bahkan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Terorisme dapat
terjadi dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi korbannya. Tidak hanya
itu, tindakan terorisme juga dapat merugikan Negara lain karena termasuk kejahatan
luar biasa (extraordinary crime) yang bersifat transnasional atau lintas batas Negara
yang juga bisa merusak hubungan diplomatik antar Negara dan menimbulkan konflik
sosial di masyarakat (Yulia Monita, 2008: 42).
Isu terorisme ramai diperbincangkan pasca runtuhnya gedung World Trade
Center dan Pentagon di New York Amerika Serikat yang terjadi pada 11 September
2001. Di Indonesia, istilah terorisme mulai banyak kenal di masyarakat lewat adanya
aksi pengeboman. Tujuan dari aksi terorisme di Indonesia, masuk ke dalam kategori
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criminal terrorisme, karena didasari oleh motif kelompok tertentu yang didalamnya
terdapat bentuk terror dari suatu agama atau kepercayaan yang bertujuan untuk
membalas dendam (Menko Polhukam RI, 2006; 28). Salah satu bentuk dari kejahatan
terorisme yakni pengeboman pertama kali terjadi di Indonesia sejak tahun 1962, yang
terjadi di kompleks Perguruan Cikini dengan maksud pembunuhan terhadap presiden
pertama RI, Ir Soekarno. Kejahatan terorisme ini kemudian lebih dikenal di Indonesia
pasca reformasi, tepatnya ketika terjadi peristiwa pengeboman di Kedutaan Besar
Filipina di Jakarta pada tahun 2000 yang menewaskan 2 orang dan menyebabkan 21
orang lainnya mengalami luka-luka.
Terorisme semakin gencar diberitakan oleh media massa baik cetak maupun
elektronik ketika peristiwa bom Bali I yang menewaskan sekitar 200 orang
(www.kemlu.go.id, 2011 diakses pada 20 okt 2015), dimana sebagian besar korban
ialah wisatawan asing terutama wisatawan dari Australia. Peristiwa bom Bali I ini
sangat berpengaruh bagi citra Indonesia di mata dunia internasional karena langsung
berdampak pada sektor pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata favorit dunia
yang sekaligus sebagai penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Peristiwa inipun
membuat Australia merasa terancam akan masuknya terorisme ke Australia melihat
jarak antara Indonesia dan Australia cukup dekat dan Australia juga memikirkan
keselamat warga negaranya melihat dari banyaknya warga negara Australia yang
berwisata ke Indonesia. Hubungan kedua negara sudah terjalin sejak tahun 1945 yang
mana Australia membantu memberikan tekanan besar kepada Belanda untuk
berunding, dan pada akhirnya memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia.
(T.M Hamzah. 2008; 42).
Kerjasama bilateral antar Indonesia dan Australia dalam isu konta-terorisme
dimulai ketika Indonesia pada tahun 2002 diguncang oleh teror bom. Serangan teroris
di Bali pada oktober 2002 menjadi latar belakang pentingnya stabilitas di Indonesia
dalam kepentingan strategis Australia. Akan lebih baik apa bila Indonesia berada
dalam keadaan stabil dan kuat sehingga dapat menghadapi ancaman terorisme
regional sehingga akan mempengaruhi keamanan Australia sebagai negara
tetangganya. Selain MoU tersebut, beberapa kali Indonesia dan Australia melakukan
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kerjasama khususnya dalam penanganan isu terorisme, hingga akhirnya kerjasama
tersebut diformalkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat Indonesia dan Australia
dalam sebuah perjanjian yang disepakati di Lombok, dikenal sebagai perjanjian
Lombok. Perjanjian ini dilakukan pada bulan November tahun 2006, dan diratifikasi
oleh kedua negara pada tahun 2007. Perjanjian ini tidak hanya memuat kontra-teror
saja, melainkan memuat banyak hal lain seperti keselamatan penerbangan dll.
Lombok Treaty mengatur 21 kerjasama dalam 10 bidang, yaitu: kerjasama
bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kejasama intelijen, keamanan
maritime, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata
pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan peningkatan
saling pengertian dan saling kontak antara masyarakat dan antar perseorangan.
Kerjasama pertahanan sebagaimana terungkap dari pembicaraan di tingkat kepala
negara, tingkat menteri maupun panglima TNI dan pragdima ADF menghasilkan
antara lain kesepakatan untuk melakukan pendidikan latihan, saling kunjung antar
perwira, saling bertukar informasi intelijen untuk pemberantasan terorisme,
membangun industry pertahanan, sampai kerjasama penanggulangan bencanan dan
misi kemanusian (News Latter III/06/2008, Lombok Treaty, 1).
Salah satu poin yang dibahas dalam Lombok Treaty adalah terorisme.
Terorisme merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Australia. Pasca peristiwa
9/11 di Gedung WTC AS, Australia juga menjadi target sasaran para teroris karena
asumsi mereka Australia merupakan sekutu terdekat AS. Hal ini dapat dilihat dari
adanya serangan bom oleh teroris di Indonesia, seperti Bom Bali 1, Bom di hotel JW
Marriot pada 2003, Bom bali II 2005, Bom di depan Kedutaan Besar Australia pada
tahun 2004, yang memakan banyak korban jiwa warga negara Australia. Melihat
kenyataan di atas, pemerintah Australia tidak menyianyiakan isi perjanjian yang di
buatnya dengan Indonesia. Perjanjian Lombok yang mengatur isu keamanan pun
didalamnya dimuati dengan pasal mengenai penanggulangan teror. Perjanjian ini
diharapkan akan memuat prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC).
Melihat pasal yang tertera di dalam Perjanjian Lombok mengenai kerjasama kontraterorisme kedua negara, penulis melihat perubahan pendekatan kerjasama Indonesia
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dan Australia. Pada sebelumnya Australia dan Indonesia mengedepankan strategi
hard power dengan strategi penguatan kekuatan militer yang kental, namun pasca
teror bom di Indonesia, kedua negara cenderung memilih pendekatan yang lebih
halus, seperti capacity building, pertukaran informasi intelijen, dan pendananan untuk
program deradikalisasi yang sifatnya law enforcement ketimbang pendekatan
militeristik.
Seiring berjalannya kerjasama Indonesia dengan Australia dalam kontaterorisme, ancaman demi ancaman masih berlanjut seperti pada kasus ledakan bom
bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon pada 11 April 2011. Bom menewaskan M.
Syarif pelaku bom bunuh diri dan melukai 25 orang lainnya termasuk Kapolresta
Cirebon dan Bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo,
Jawa Tengah pada tahun yang sama menewaskan pelaku Ahmad Hayat dan melukai
22 orang lainnya (Agus SB, 2014, 41). Banyaknya aksi pengeboman yang marak
terjadi di Indonesia, membuat pemerintah Indonesia dan Australia mengambil
beberapa tindakan secara cepat untuk memberantas, mencegah dan menanggulangi
terorisme pada tahun 2011. Dalam melakukan pencegahan dan penggulangan
terorisme, Indonesia dan Australia memiliki dua strategi pendekatan yakini Hard
Power dan Soft Power, yang mana Hard Power merupakan pendekatan dengan
menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh militer dan
polri, sedangkan Soft Power yakini pendekatan yang komperhensif, persuasive, penuh
kelembutan. Namun pada tahun 2011 Indonesia dan Australia merubah pendekatan
mereka menjadi Soft Power.
Dalam pendekatan Soft Approach terdapat 2 strategi, kontra radikal yang mana
memberikan pehamanan kepada masyarakat secara luas tentang terorisme dan pola
perekrutan yang dilakukannya agar tidak mudah terhasut untuk menjadi anggota
terorisme, dan deradikalisasi guna meminimalisir perkembangan paham radikal di
Indonesia Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya
untuk menghilangkan radikalisme. Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala
upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner,
seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi

UPN "VETERAN" JAKARTA

5

paham radikal dan/atau pro kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme yang
muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses
untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat,
luas dan komprehensif. Deradikalisasi melakukan pendeketan dengan cara
penyuluhan kelapas-lapas sehingga dapat meminimalisir perkembangan teroris di
dalam lapas, dan juga melakukan pendekatan dengan keluarga teroris guna
meminimalisir timbulnya gerkan yang sama dan salah pemahaman akan agama dan
negara.
Namun ancaman teror bom bunuh diri tidak berhenti hanya disitu aksi terorisme
masih mencuat dengan melakukan aksi pelemparan granat dan penembakan terjadi di
sejumlah pos polisi pengamanan Lebaran di solo pada 17, 19 dan 30 September 2012.
Korban 1 polisi tewas dan dua polisi luka-luka. Sedangkan pada tahun 2013
serangkaian serang terhadap Mapolres Poso yang dilakukan oleh terduga teroris dan
Penembakan anggota Brimob Polda Sulteng pada tahun 2014 (Agus SB, 2014, 43),
semakin membuat panas Indonesia karna melihat target ancaman saat ini bukan hanya
warga asing melainkan warga negara Indonesia sendiri. Hal ini membuat Australia
menjadi sangat khawatir dengan perkembangan terorisme di Indonesia. Kekhawatir
Australia akan kestabilan Indonesia yang menyebabkan pengaman menjadi longgar
sehingga terorisme dapat masuk ke Australia, kedua negara semakin meningkatkan
kerjasama keamanan khususnya kontra-terorisme. Aksi-aksi terorisme di Indonesia
sangat meresahkan, Australia sebagai mitra kerjasama terus mendorong Indonesia
untuk dapat mengatasi ancaman terorisme dengan pendekatan Soft Power, dalam hal
ini penulis akan membahas bagaimana kerjasama kontra-terorisme antara Indonesia
dan Australia yang mana seperti di jelaskan sebelumnya bahwa setalah menjalin
kerjasama Hard Power masih belum dapat menghentikan aksi teror yang terjadi
sehingga menekankankan pada pendekatan Soft Power, yang mana melakukan
tindakan

pencegahan

dan

penanggulangan

terorisme

guna

meminimalisir

berkembangnya paham radikal. Oleh sebab itu muncul pertanyan yang menarik untuk
di teliti yaitu bagai mana kerjsama yang di jalankan oleh Indonesia dan Australia
dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia dengan pendekatan Soft Power.
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I.2

Rumusan masalah
Indonesia dan Australia meningkatkan kerjasama dalam menangani teroris di

Indonesia berbagai kesepakatan tercipta guna menangani dan meminimalisir aksi
terorisme di Indonesia. Pendekatan Soft Power menjadi pilihan dalam mengatasi aksi
terorisme di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas maka pertanyaan dari
penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dengan
Australia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia
periode 2011-2014?”

I.3

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
a.

Menjelaskan bagaimana kerjasama pencegahan dan penanggulangan terorisme
antara Indonesia dan Australia.

b.

Menjelaskan bagaimana kendala yang terjadi dalam kerjasama pencegahan dan
penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia

c.

Menganalisis implementasi kerjasama pencegahan dan penanggulangan
terorisme antara Indonesia dan Australia.

I.4

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Secara akademis, penelitian ini untuk memperkaya penelitian tentang kerjasama
kontra terorisme khususnya pencegahan dan penangulangan terorisme yang
dapat dipergunakan sebagai salah satu refrensi mahasiswa dalam melengkapi
karya tulis.

b.

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengembangkan
kamampuan penulis dalam karya ilmiah khususnya mengenai kerjasama kontra
terorisme.
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I.5

Tinjauan Pustaka
Isu terorisme di dunia Internasional saat ini semakin hangat di perbincangkan,

ancaman demi ancaman yang di terima dunia Internasional membuat mereka
memperketat keamanan guna meminalisir ancaman teroris dangan cara melakukan
kerjasama dalam memberantas dan meminimalisir terorisme, begitu pula Indonesia
yang menjalin kerjasama dengan Australia dalam memberantas dan meminimalisir
terorisme. Jurnal yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Memberantas Terorisme”
yang di tulis oleh Silvia Haryani dalam jurnal IJSS Vol. 21 2013 menjelaskan
tentang upaya Indonesia memberantas terorisme pasca bom bali, Indonesia membuat
kebijakan untuk tempur melawan terorisme dalam hal ini Indonesia melakukan
kerjasama dengan Australia untuk memberantas teroeisme di Indonesia. Dalam hal ini
kepentingan Australia adalah untuk meminimalisir masuknya terorisme ke Australia
dan melindungi warga negara Australia yang berada di Indonesia melihat banyaknya
warga negaranya menjadi korban bom bali dan ancaman pada kedutaan Australia di
Indonesia membuat Australia semakin khawatir akan perkembangan terorisme di
Indonesia, oleh sebab itu Australia menjalin kejasama dalam memberantas terorisme.
Beberapa poin penting dalam kerjasama Indonesia dan Australia adalah :
pertama, legalisasi MoU tentang Pemberantasan Terorisme internasional pada tahun
2002 yang menjadi batu penjuru untuk melindungi daerah dari ancaman terorisme.
Dalam MoU ini, kedua negara sepakat untuk bertukar informasi intelijen untuk
mencegah, menghilangkan, dan pertempuran melawan terroris internasional. Dengan
MoU ini, diharapkan semua jenis ancaman dan tindakan-tindakan terorisme dapat
berkurang. Kedua, Indonesia dan Australia setuju untuk membentuk Joint
Investigation dan Intelijen Tim untuk membantu menangkap pelaku Bom Bali terjadi
pada tahun 2002. Pembentukan tim investigasi ini didasarkan pada MoU yang
disepakati oleh kedua negara pada tanggal 7 Februari tahun 2002 yang bertujuan
untuk membuat kerjasama antara kebijakan Indonesia (Polri) dan Australian Federal
Polisi (AFP) untuk mengidentifikasi para korban dan juga untuk mencoba menangkap
para

pelaku

Bom

Bali

peledakan

terjadi

pada
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2002. Ketiga, kehadiran dua konferensi yang disebut Bali Konferensi Tingkat Menteri
Regional di Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Terkait Kejahatan
transnasional pada tahun 2002 dan 2003. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk
mengatasi masalah penyelundupan orang, perdagangan, dan kejahatan transnasional
terkait, termasuk terorisme. Perbedaan jurnal ini dengan pembahasan dalam
penelitian ini adalah periode yang ada dalam jurnal hanya menjelaskan sampai tahun
2003 sedangkan nantinya dalam penelitian ini penulis akan membahas upaya yang di
lakukan Indonesia dan Australia dalam kerjasama kontra-terorisme hingga tahun
2014.
Sedangkan pada jurnal yang berjudul “Hubungan Indonesia – Australia” yang
di tulis oleh Vinsensio Dugis, dalam Jurnal Masyarakat Kebudayan dan Politik
Volume 22, Nomor 4: 299-303 menyebutkan bahwa ada dua alasan penting dalam
membuat kerjasama kontra-terorisme dengan Australia. Pertama, legalisasi Deklarasi
Bersama Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Australia pada tahun 2005
sebagai upaya untuk menjaga kerjasama yang baik antara kedua negara, terutama
pada bidang keamanan. kedua yang penting adalah legalisasi kerangka kerjasama
keamanan Indonesia – Australia yang mana di tandatangani pada tanggal 13
November 2006, dan disebut Perjanjian Lombok. Meskipun, masih banyak terfokus
pada kerjasama untuk menghilangkan terorisme, juga prihal kerjasama di bidang
pertahanan, penegakan hukum, intelijen, maritim, dan keamanan, pencarian dan
penyelamatan untuk bencana alam, dan organisasi internasional lainnya terkait
dengan masalah keamanan di kedua negara. Kedua poin penting adalah upaya kedua
negara untuk mendorong kerjasama mereka di bidang kemanan dengan bertukar
intelijen informasi dan menghilangkan terorisme regional dan internasional.
Perbedaan yang terdapat pada jurnal ini dengan pembahasan dalam penelitian
ini adalah dalam jurnal tersebut tidak menjelaskan tentang pencegahan dan
penanggulangan terorisme sedangkan nantinya dalam skripsi penulis akan
menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan yang mana meminimalisir
terorisme di Indonesia dengan melakukan tindakan pencegahan sasaran dari tindakan
ini kepada sekolah, universitas, pesantren, dan masyarakat luas. Sedangkan
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penangulangan terorisme dilakukan dengan cara deradikalisasi yang mana ditujukan
kepada kelompok masyarakat yang telah terpapar oleh ideologi radikal terorisme.
Strategi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat radikal (less radical) dari napi,
mantan napi, keluarga dan jaringan kelompok teroris.
Sedangkan dalam tugas akhir yang berjudul “Pencegahan dan Penaggulangan
Terorisme untuk Menjaga Keutuhan NKRI” yang di tulis oleh Wiarta Hendrisman
dalam tugas akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
2014. Dalam tugas akhirnya Wiarta menjelaskan beberapa pendekatan dalam
pelaksanaan pencegahan dan penaggulangan terorisme, pertama, Pendekatan Historis
yang mana dalam pendekatan ini berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah
khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme,
mendapat tanggapan beranekaragam dikalangan masyarakat, khususnya kelompok
umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama
islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan
kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga dikalangan masyarakat dan
ketidak percayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam
menangani terorisme di Indonesia. Selain itu kerjasama tingkat ASEAN telah
dilaksanakan. Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mencegah dan
menanggulangi teroris, dapat dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah antisipatif,
terkait dengan peristiwa Bali tanggal 12 Oktober 2002.
Kedua, pendekatan sosiologis yang mana kekhawatiran masyarakat terhadap
bahaya teror bom masih ada. Hal ini apabila tidak segera ditangani secara bijak akan
mempengaruhi roda perekonomian. Di sisi lain, penindakan, penangkapan atau
pemeriksaan oleh aparat terhadap siapa dan organisasi yang ada di masyarakat perlu
sikap hati-hati, agar tidak menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat itu
sendiri, pemerintah diangapnya diskriminatif atau muncul berbias pada permasalahan
baru yang bernuansa SARA. Permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang
dihadapi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme yaitu : Penegakan hukum
terhadap sistem kejahatan terorisme masih lemah. Kualitas SDM mudah
dimanfaatkan dan masih rentan terhadap aksi penggalangan menjadi simpatisan
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kelompok teroris. Tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap modus operandi teroris
masih lemah. Kemampuan aparat keamanan dalam mendeteksi dini, menangkal,
mencegah dan menangkap kelompok teroris masih terkendala baik peralatan maupun
koordinasi di lapangan.
Perbedaan tugas akhir dengan penelitian ini menjelaskan proses pencegahan
dan penanggulangan terorisme di Indonesia

yang mana pencegahan dan

penanggulangan teroris dilakukan secara detail sehingga proses tersebut berjalan
dengan baik, guna program ini berjalan dengan baik tidak luput dari bantuan
Australia yang sudah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Selanjutnya
dalam jurnal “The role of Australia in countering Terrorism in Indonesia” yang di
tulis oleh Seniwati dalam jurnal Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
8(5) Special 2014, Pages: 558-563 dalam tulisannya Seniwati menjelaskan tentang
bantuan Australia untuk membasmi terorisme di Indonesia.
Bantuan Australia dalam kerjasama kepolisian, dalam hal ini Australia
mengalokasikan $ 3.5 juta ke Polisi nasional Indonesia untuk beberapa kegiatan,
seperti perwira intelijen telah menerima pelatihan di analis dan krisis manajemen,
membangun Transnasional Crime Centre, dan mengembangkan Manajemen
Informasi Kriminal Sistem. Pemerintah Australia juga mendirikan Joint CounterTerorisme Intelligence Unit dengan memberikan 46 petugas untuk membantu
kebijakan Indonesia dalam menyelidiki pemboman insiden Bali dan juga menangkap
teroris yang dicari dari Malaysia Dr.Azhari dan Noordin M.Top, sebagai aktor sentral
banyak insiden pemboman, khususnya Bom Bali peledakan insiden.
Dalam sektor Pendidikan, Australia mendukung Kemitraan Pendidikan dengan
Indonesia

karena

pendidikan

memberikan

kontribusi

dalam

pertempuran

terorisme. Kedua negara telah dipromosikan kerjasama pemerintah-ke-pemerintah di
sektor pendidikan untuk mendukung tujuan pendidikan pemerintah Indonesia selama
sembilan tahun pendidikan dasar yang berkualitas. Oleh karena itu, Australia
menyediakan dana untuk pendidikan $ 437 juta sejak 2006 di Indonesi. Program
pendidikan di Indonesia, yaitu 'Pendidikan untuk Semua orang ". Selain itu,
pemerintah Australia juga memberikan bantuan lainnya kepada Indonesia, seperti,
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menyediakan dana yang cukup membantu untuk sekolah-sekolah Islam dan
meningkatkan pembelajaranbahan dari sekolah sebagai salah satu cara untuk
memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia Program Pendidikan Dasar Australia
disediakan $ 200 juta dalam pinjaman kepada Pemerintah Indonesia Selanjutnya,
program pinjaman bekerja dengan baik dan semua dana disalurkan secara tepat waktu
cara. Kombinasi hibah $ 187 juta dan pinjaman $ 200 juta adalah efektif dan
memungkinkan untuk sukses scaling up dari dukungan Australia. Program ini
membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai
salah satu cara untuk mencegah pengaruh ajaran teroris.
Toleransi, martabat dan nilai setiap individu, dan menghormati keyakinan yang
berbeda

dapat

diajarkan

melalui

pendidikan

di

sekolah

umum

atau

swasta. Pemerintah Australia juga mendirikan Program Bantuan Belajar untuk
Sekolah Islam, Program difokuskan pada pembangunan sekolah dan perbaikan
standar guru pelatihan. Bantuan pendidikan Australia telah memberikan akses ke
dasar dan menengah di beberapa daerah diIndonesia yang tergolong miskin dan
terpencil. Selain itu, tempat sekolah baru telah dibangun atau diperluas oleh bantuan
ini, bendahara dan pejabat pendidikan kabupaten serta kepala sekolah di Indonesia
telah pelatihan yang diberikan dalam meningkatkan manajemen sekolah dengan
bantuan ini.
Australia-Indonesia Institute (AII) dalam Departemen Luar Negeri dan
Perdagangan mendirikan Membangun Hubungan melalui Dialog Antarbudaya dan
Tumbuh Engagement (BRIDGE) Program pada tahun 2008. The Myer Foundation
dan Pemerintah Commonwealth telah menyediakan dana untuk program melalui
AusAID. Kemudian, Yayasan Pendidikan Asia telah berhasil dana. BRIDGE adalah
program inovatif pertukaran guru dan sekolah e-kembar, yang melibatkan 323 guru
dan 189 sekolah, BRIDGE telah memainkan peran utama dalam sektor pendidikan,
seperti, 1) kesempatan untuk guru Australia dan Indonesia untuk pengembangan
profesional, 2) Asia keaksaraan anak-anak Australia memiliki telah meningkat oleh
program, 3) program telah memberikan manfaat antarbudaya, dan sebagai hasilnya,
Australia dan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar budaya dan
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tradisi satu sama lain, dan 4) meningkatkan peran sekolah Islam. Sekolah Islam dapat
berfungsi secara efektif sebagai pendidikan agama yang mengembangkan intelektual
dan mengajar siswa bagaimana menghormati keyakinan siswa lain. Dengan demikian,
penyebaran doktrin terorisme bisa memiliki dicegah oleh pengembangan sistem
pendidikan di sekolah Islam, seperti di Madrasah dan Pesantren.
Perbedaan yang terdapat pada jurnal dengan penelitian ini adalah tidak
membahas secara lengkap bantuan Australia kepada Indonesia, sedangkan penulis
nantinya akan membahas bantuan Australia dalam segala sektor guna membantu
Indonesia dalam memberantas terorisme di Indonesia yang semakin meresahkan
kedua negara.

I.6

Kerangka Pemikiran/ Teori/ Konsep

I.6.1 Teori Kerjasama Internasional
Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga
merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama
internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang
diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan
yang unilateral dan kompetitif (James dan Robert, 1986: 419). Kerjasama
internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai
bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan,
pertahanan, dan keamanan. Sehingga memunculkan kepentingan yang beraneka
ragam yang mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas
berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara membentuk suatu
kerjasama untuk mencari solusinya.
Perkembangan didalam Politik luar negeri dimana terdapat berbagai polapola
yang salah satunya, ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu
negara melangkah apakah kearah kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, atau
kepada pertahanan dan keamanan (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997: 418). Menurut
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ilmu Hubungan Internasional berdasarkan Charles. A. McCleland dalam bukunya
mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang
berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan untuk melayani kegiatan-kegiatan
yang hampir tidak ada batasnya adalah terdapat dalam suatu kerjasama internasional,
misalnya dalam kerjasama internasional tentang ilmu pengetahuan, kekuasaan
perusahaan internasional. Kerjasama dalam pengumpulan dan penyebaran berita
dunia, dalamkomunikasi internasional antar gereja, profesi, serikat-serikat kerja dan
badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir.
Apabila suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara
lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Peter toma dan
Robert Gorman, diantaranya :
a.

Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama di
pandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat
kepentingan nasionalnya.

b.

Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat
memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya
perang diantara negara-negara yang bertikai.

c.

Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama
diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi
keinginan setiap negara.

d.

Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu
menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia,
seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme (Toma dan Gorman
1991:385-386).
Selain itu kerjasama internasional dapat didefinisikan menjadi empat bagian,

yaitu pertama, merupakan suatu proses dimana antara negara-negara yang
berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya; kedua,
mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut;
ketiga, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu;
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keempat, mengadakan perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak
(Gilpin, 1997:33).
Dalam kerjasama internasional, bentuk dari kerjasama ini dapat diklasifikasikan
ke dalam bidang-bidang kerjasama yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh
individu, kelompok, dan negara, diantaranya:
a.

Kerjasama Universal (Global), hakekat dari kerjasama ini untuk memadukan
semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan
mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari integrasi internasional, seperti
PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Eropa.

b.

Kerjasama Regional, bentuk kerjasama antara negara yang berdekatan secara
geografis, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, serta perbedaan
struktur produktivitas untuk saling membutuhkan, seperti ARF (ASEAN
Regional Forum).

c.

Kerjasama Fungsional, bentuk kerjasama yang diasumsikan sebagai saling
mendukung fungsi dan tujuan bersama, kerjasama yang fungsional bertolak dari
cara berpikir yang pragmatis yang mengisyaratkan kemampuan tertentu pada
masing-masing mitra kerjasama, seperti NPT (non poliferation treaty).

d.

Kerjasama Ideologis, bentuk kerjasama yang dilatar belakangi kesamaan
ideologis, diantara para pelaku kerjrasama tersebut, seperti pada perang dingin,
Pakta Warsawa (Gilpin, 1995:589).
Teori ini nantinya akan di gunakan untuk menjelaskan kerjasama Indonesia dan

Australia dalam kontra-terorisme, seperti yang dijelaskan nantinya teori ini akan di
gunakan pula untuk mengganalisa mengapa Indonesia bekerja sama dengan Australia
dan apalasan Australia membantu Indonesia dalam mengatasi terorisme.

I.6.2 Konsep Terorisme
Terorisme merupakan sebuah tindakan yang memiliki unsur kekerasan dan
bertujuan untuk menyebarkan terror sehingga menyebabkan ketakutan di tengah
masyarakat. Aksi keji tersebut ditujukan pada masyarakat sipil yang tidak bersalah,
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yang dipilih dikarenakan dianggap sebagai simbol penyebaran pesan yang efektif
oleh para teroris. Serangan terorisme cukup meresahkan masyarakat karena akibat
aksi terorisme ini telah menjatuhkan banyak korban jiwa. Selain itu, terorisme telah
menjadi isu global dan negara-negara mulai memperhatikan isu ini dengan
melakukan beberapa pengaturan, pembatasan, perlawanan, bahkan peperangan untuk
memberantas terorisme. Definisi tentang teroris belum mencapai kesepakatan yang
bulat dari semua pihak karena disamping banyak elemen terkait juga dikarenakan
semua pihak berkepentingan melihat atau menterjemahkan permasalahan (term of
terrorism)dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Namun demikian, dari
beberapa sumber dapat dikemukakan pengertian, diantaranya sebagai berikut:
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” (Jack p. Gibbs, 1989:329-340).

b.

Terrorism is the unlawful use of force or violence “against persons or property
to intimidate or coerce a government, civilian populations, or any segment
threat, in furtherance of political or social objective” (FBI).
Menurut konsep dan perkembangan historis lebih lanjut tentang “teror”

dan“terorisme”, Azyumardi Azra menjelaskan beberapa masalah pokok di sekitar
masalah itu. Pertama, “terorisme” merupakan masalah moral yang sulit.Inilah salah
satu alasan pokok terjadinya kesulitan mendefinisikannya karena istilah ini sering
didasarkan pada asumsi bahwa sejumlah tindakan kekerasan – khususnya
menyangkut politik (political violence) adalah justi fiable dan sebagian lagi unjusti
fiable.Kekerasan yang dikelompokkan ke dalambagian terakhir inilah yang sering
disebut sebagai “teror” atau “terorisme”. Sedangkan menurut T.P. Thornton dalam
Terror as a Weapon of Political Agitation (1964) mendefinisikan terorisme sebagai
penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi
kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya
dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme dibedakan menjadi
dua kategori yaitu enforcement terror yang dijalankan penguasa untuk menindas
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tantangan terhadap kekuasaan mereka dan agitational terror yakni teror yang
dilakukan untuk mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai
tatanan politik tersebut.
Jack Gibbs menyatakan, suatu tindakan dapat didefinisikan sebagai terorisme
apabila merupakan suatu kejahatan atau suatu ancaman secara langsung terhadap
kemanusiaan atau terhadap objek tertentu.(Jack p. Gibbs, 1989:329-340) Namun, hal
tersebut menurut Gibbs masih merupakan definisi yang umum, artinya cakupan dari
definisi tersebut masih terlalu luas dan masih mencakup juga definisi dari kejahatan
biasa. (Dengan pengertian tersebut, definisi itu mencakup kejahatan biasa seperti
pembunuhan atau perusakan gedung, sehingga tidak terlihat perbedaan antara
kejahatan biasa (ordinary crime) dengan terorisme.) Untuk mempermudah
pemahaman terhadap definisi terorisme, Gibbs menambahkan beberapa ciri perbuatan
yang merupakan terorisme dengan merujuk pada:
a.

Perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah
atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau
suatu populasi.

b.

Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan,
identitas anggota, dan tempat persembunyian.

c.

Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.

d.

Terorisme bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka
menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan
pergerakan mereka.

e.

Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan sejalan
dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan
norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan
kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.
Berdasarkan ciri tersebut, suatu peristiwa dapat dirumuskan menjadi suatu

deskripsi tentang terorisme yang paling mendekati nilai objektifitas. Disamping hal
tersebut, untuk itu terorisme perlu pula dipandang dari dua pendekatan, yaitu
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pendekatan secara spesifik dan pendekatan secara umum. Pendekatan spesifik
mengklasifikasikan kejahatan biasa yang telah ada sebagai terorisme, contohnya
adalah mengklasifikasikan sebuah pembajakan pesawat atau penyanderaan yang
semula sebagai kejahatan biasa menjadi terorisme.(Ben Golder and George Williams,
2003:Vol.27) Dengan kata lain, dalam definisi ini peristiwa umum dijadikan hal
khusus, sehingga pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan induktif.
Sementara itu, pendekatan secara umum berusaha memberikan penjelasan umum
mengenai terorisme, berdasarkan suatu kriteria seperti intensi, motivasi dan tujuan.
Pendekatan ini merupakan upaya penjabaran peristiwa khusus terorisme kedalam
peristiwa umum.
Beberapa

definisi

mengenai

kontra-terorisme

(counter-terrorism)

yang

dikemukakan beberapa penulis/pakar atau ahli :
a.

Counter terrorism is defined in the U.S Army Field Manual as “Operations that
include the offensive measures taken to prevent, deter, preempt, and respond to
terrorism.”Counter Terrorism didefinisikan sebagai operasi yang mencakup
langkah-langkah ofensif yang diambil untuk mencegah, menghalangi,
mendahului, dan menanggapi terorisme.

b.

Counterterrorism includes laws, policies, tactics and techniques used to fight
terrorism at the national and international level.Kontraterorisme mencakup
undang-undang, kebijakan, taktik dan teknik yang digunakan untuk melawan
terorisme di tingkat nasional dan internasional.(Andrea Bianch and Alexis
Keller, 2008)

I.6.3 Konsep Soft Power
Nye mendefinisikan soft power sebagai “The ability to get what you want
through attraction rather than through coercion or payments” (Joseph Nye, 2004; 10).
Soft power berdasarkan pada kemampuan membentuk preferensi orang lain. Dalam
membuat keputusan, kita harus membuat peraturan yang ramah dan menarik sehingga
masyarakat mau membantu kita untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk
membentuk preferensi orang lain ini cenderung dikaitkan dengan aset-aset yang tak
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terlihat, seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai dan institusi politis, dan
kebijakan-kebijakan yang terlihat didasarkan pada hukum yang benar dan memiliki
otoritas moral. Jika seorang pemimpin mewakili nilai-nilai yang dianut masyarakat
yang dipimpinnya, maka akan lebih mudah baginya untuk memimpin mereka. Soft
power tidak sama dengan pengaruh (influence). Influence bisa didapat dari ancaman
dan pembayaran. Soft power juga tidak hanya berupa kemampuan untuk
berargumentasi sehingga orang lain setuju dengan pendapat kita, tetapi juga
kemampuan untuk menarik (to attract).
Ketertarikan dapat membuat seseorang meniru orang lain. Jika kita
memengaruhi orang lain tanpa ada ancaman atau syarat pertukaran di dalamnya,
maka kita sedang menggunakan soft power. Soft power bekerja dengan alat yang
berbeda (bukan kekuatan atau uang) untuk menghasilkan kerja sama, yaitu daya tarik
dalam nilai yang dianut bersama dan keadilan, serta kewajiban untuk berkontribusi
dalam pencapaian nilai-nilai tersebut. Hard power dan soft power saling terkait,
karena keduanya merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan cara memengaruhi
perilaku pihak lain. Perbedaannya terletak pada sifat dari perilaku dan terlihattidaknya sumber power. Command power (power yang didapat dengan memerintah)
dihasilkan oleh koersi dan induksi, sedangkan co-optive power (power yang didapat
dengan bekerja sama) dihasilkan oleh daya tarik terhadap budaya dan nilai suatu
bangsa atau kemampuan untuk memanipulasi agenda politik dengan cara membuat
pihak lain gagal mengutarakan preferensinya karena mereka terlihat tidak realistis.
Rentang tipe perilaku kedua jenis power terbentang dari koersi, hingga induksi
ekonomi, hingga pengaturan agenda, hingga daya tarik murni (Joseph Nye, 2004).
Dalam politik internasional, sumber penghasil soft power sebagian besar
berupa nilai-nilai yang dianut dan diperlihatkan oleh organisasi dan negara dalam
budayanya, dalam praktek dan kebijakannya, dan dalam berhubungan dengan negara
lain. Sumber yang sama dapat menghasilkan perilaku yang berbeda dalam spektrum.
Sebuah negara yang memiliki militer yang kuat dapat memiliki daya tarik berupa
citra tak terkalahkan. Citra ini, kemudian, akan menghasilkan kekaguman negara lain
yang akhirnya memilih untuk berpihak pada negara tersebut. Namun, ini tidak berarti
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soft power bergantung pada hard power. Peningkatan sumber hard power, seperti
penambahan jumlah tank dan pertumbuhan ekonomi, tidak selalu berarti peningkatan
soft power. Misalnya, saat Soviet menduduki Hungaria dan Cekoslowakia. Soft
power Soviet menurun meskipun sumber ekonomi dan militernya meningkat. Institusi
dapat meningkatkan soft power suatu negara. Melalui institusi, sebuah negara dapat
membuat power-nya terlegitimasi, dengan memperlihatkan daya tarik budaya dan
ideologinya. Dengan demikian, negara tersebut akan menghadapi sedikit perlawanan
dari pihak lain, yang akan dengan senang hati mengikuti negara tersebut.
Dengan membentuk peraturan internasional yang sesuai dengan interest dan
nilai-nilainya, sebuah negara akan terlihat dapat dipercaya di mata pihak lain. Soft
power bersumber pada budaya, nilai, dan kebijakan. Budaya adalah “the set of values
and practices that create meaning for a society” (Joseph Nye, 2004, 11). Budaya
dalam konteks ini tidak selalu high culture yang menarik untuk kalangan elit, tetapi
juga budaya populer yang lebih berupa hiburan. Ketika budaya suatu negara
mengandung nilai-nilai universal dan kebijakannya memperlihatkan nilainilai dan
kepentingan-kepentingan yang juga dimiliki pihak lain, negara tersebut dapat
meningkatkan kemungkinan untuk bisa didapatkannya hasil yang diinginkannya
karena hubungan antara daya tarik dan kewajiban yang diciptakannya. Kebijakan luar
negeri suatu negara amat memengaruhi soft power-nya. Kebijakan yang diambil
memperlihatkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, sehingga jika kebijakan
yang dibuat dinilai baik, maka suatu negara dapat dilihat baik di dunia internasional.
Kebijakan Amerika untuk melancarkan perang di negara-negara timur tengah amat
memengaruhi soft power-nya di dunia internasional. Kebijakan dapat berdampak
panjang dalam menghasilkan dan mempertahankan soft power, juga berdampak
pendek, tergantung konteks. Sumber ketiga adalah nilai yang dianut pemerintah
dalam perilaku tiap hari, dalam organisasi internasional, dan dalam pengambilan
kebijakan internasional, amat memengaruhi preferensi pihak lain. Pemerintah dapat
menarik pihak lain untuk mencontohnya, atau sebaliknya. Akan tetapi, soft power
tidak selalu berada di bawah pengaruh pemerintah seperti hard power.
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Beberapa sumber hard power, seperti pasukan militer, dikendalikan pemerintah,
meskipun ada juga yang merupakan hak kekayaan nasional seperti sumber daya alam
dan berbagai sumber lain yang dapat berada di bawah kontrol kolektif. Soft power
juga memiliki batasan, yaitu sebagai berikut:
a.

Adanya imitasi yang dapat mengurangi efek soft power.

b.

Ketergantungan soft power pada konteks lebih besar daripada hard power.

c.

Daya tarik memiliki efek yang lebih tersebar, sehingga sulit untuk melakukan
pengukuran dengan pasti.

d.

Soft power akan menjadi sesuatu yang kurang penting jika power hanya
dikonsentrasikan pada satu negara.

e.

Soft power lebih sering memberikan efek pada tujuan umum suatu negara,
meski sering juga berdampak pada tujuan khususnya.

f.

Pemerintah tidak memiliki kontrol penuh atas daya tarik.

g.

Pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan sempurna.
Adanya imitasi yang dilakukan oleh negara lain, di lain sisi, dapat berdampak

buruk bagi soft power suatu negara. Misalnya, dengan adanya imitasi berbagai
produknya di pasar, Jepang mengalami penurunan dalam penjualan produkproduknya. Batasan kedua, ketergantungan soft power pada konteks yang jauh lebih
besar daripada hard power, karena soft power bergantung pada “the existence of
willing interpreters and receivers” (Joseph Nye, 2004; 16). Efek daya tarik sulit untuk
diukur dan diamati dengan pasti, karena efek daya tarik biasanya menyebar, bukan
terpusat. Efeknya yang menyebar ini, menyebabkan soft power menjadi lebih penting
ketika power disebarkan, bukan dikonsentrasikan. Karena efeknya yang menyebar ini
juga, soft power memberikan lebih banyak kontribusi pada tujuan umum negara yang
menyebarnya, daripada pada tujuan khususnya. Penelitian tidak dapat dilakukan
dengan sempurna, karena pendapat dapat berubah. Jika dilakukan penelitian terhadap
efek soft power, waktu penelitian terbatas, sehingga tidak dapat memperlihatkan efek
soft power secara utuh. Dalam hal ini, Soft Approach akan digunakan untuk
menganalisis kerjasama Indonesia dengan Australia dalam meminimalisir aksi teror
di Indonesia dengan cara pencegahan dan penganggulangan terorisme yang mana
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menggunakan pendekatan yang lembut sehingga konsep ini sangat membantu penulis
untuk menjelaskannya.

I.6.4 Konsep Human security
Human security merupakan konstruksi pemikiran mengenai keamanan negara
menuju kepada ide keamanan manusia termasuk di dalamnya keamanan individu dan
masyarakat. Human security melindungi eksistensi anggota masyarakat, termasuk
anak-anak, warga sipil di wilayah perang, minoritas etnis dan lain sebagainya dari
berbagai jenis kekerasan. Pasca Perang Dingin, konsep keamanan dalam sistem
mengalami pergeseran yang signifikan. Pergeseran itu meliputi perubahan
fokus wacana keamanan dari isu militer dan politik ke isu yang terkait dengan kondisi
hidup individu dan masyarakat, dari fokus negara ke masyarakat dan pergeseran dari
konsep keamanan nasional menjadi keamanan manusia. Konsep Human Secuity
diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam Human
Development Report 1994, konsep human security (keamanan manusia). Badan PBB
berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyakterjadi di dalam negara
dibandingan dengan konflik antar negara. Bagi kebanyakan orang ancaman keamanan
timbul dari keadan sehari-hari dari pada yang disebabkan oleh isu-isu atau peristiwa
internasional.
Menurut Hans Van Ginkel dari segi kebijakan human security merupakan
sebuah integrasi, kesinambungan dan keamanan yang menyeluruh dari rasa takut,
konflik, kebodohan, kemiskinan, perampasan sosial dan budaya dan kelaparan yang
berpijak pada kebebasan positif dan negatif.
“In policy terms, human security is an integrated, sustainable, comprehensive
security from fear, conflict, ignorance, poverty, social and cultural
deprivation, and hunger, resting upon positive and negative freedoms.” (Hans
Van Ginkel and Edward Newman, 1999)
Dalam hal ini, Terorisme merupakan aksi yang ditunjukkan melalui kekerasan
yang mengancam keamanan umat manusia. Langkah-langkah anti-terorisme dapat
dijadikan sebagai perlindungan bagi masyarakat atau individu. Pada saat ini negara

UPN "VETERAN" JAKARTA

22

memfokuskan perhatiannya pada keamanan dan kebijakan nasionalnya kembali
kepada keamanan individu atau warga negaranya dari ancaman terorisme. Secara
keseluruhan, perang melawan teror di Asia Tenggara telah ditandai oleh dominasi
strategis dari pada respon politik dan kemanusiaan. Terosisme inilah menimbulkan
rasa tidak aman yang timbul di dalam perasaan tidak aman pada setiap individu.

I.7

Alur Pemikiran

Terorisme di Indonesia

Kerjasama Indonesia dan Australia
dalam kontra terorisme

Peningkatan bahaya terorisme di
Indonesia tahun 2011-2014

Implementasi Pencegahan dan
penangulangan terorisme di
Indonesia
I.8

Asumsi
Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan

diatas, maka penulis menarik asumsi bahwa:
A. Terorisme di Indonesia sangat meresahkan akibat yang tibul dari aksi-aksi
terorisme sangat merugikan negara. Indonesia sebagai garis terdepan dari
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Australia membuat Australia menjadi khawatir akan perkembangan terorisme
di Indonesia.
B. Kerjasama bilateral

Indonesia dan Australia dalam pencegahan dan

penanggulangan terorisme di Indonesia cukup signifikan melihat perkembangan
terorisme semakin meluas, dengan adanya program ini diharapkan dapat
menghentikan perkembangan terorisme di masyarakat khususnya di Indonesia
I.9

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
jenis penelitiannya yaitu deskriprif. Dengan jenis penulisan deksriptif, penulis
mencoba menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dan Australia dalam
pencegahan dan penagulangan terorisme di indonesia berdasarkan hasil analisa dari
data – data yang terkumpul dan telah melalui seleksi.
B. Sumber Data
Sumber data dan informasi yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak yang
berkaitan tentang permasalahan penelitian seperti data resmi dari website kedutan
besar Australia, website kementrian keamanan Indonesia dan juga diperoleh melalui
wawancara dengan instansi terkait yaitu Badan Nasional Penangulangan Terorsiame
(BNPT), Kedutan Australia untuk Indonesia. Data sekunder merupakan data yang
dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian
terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai
jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikelartikel yang terdapat pada situs internet.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berupa
studi kepustakaan (library research) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari
sejumlah literature yang terdapat di perpustakaan, selain itu juga pengumpulan data
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dilakukan dengan metode internet research dan documentary research serta
melakukan wawancara (interview) terhadap sumber terkait.
D. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, dari
data–data yang telah dikumpulkan dan saling memiliki keterkaitan berdasarkan fakta
selanjutnya dianalisis secara deskriptif sesuai dengan kerangka pemikiran sehingga
dapat menyusun dan menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis.

I.10 Sistematika Pembabakan
Untuk mempermudah penulis dalam memahami isi dalam penilitian ini, penulis
membagi penelitian ini dalam 4 bab yaitu:
BAB I Pendahuluan Membahas tentang latar belakang penelitian, pertanyaan
penilitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, alur pemikiran,
teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
BAB II Berisi tentang bagaimana dinamika hubungan bilateral Indonesia dan
Australia, MOU kerjasama kontra terorisme Indonesia - Australia, Dampak aksi
terorisme di Indonesia.
BAB III Menjelaskan bagaimana Implementasi kerjasama Indonesia - Australia
dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia periode 2011-2014.
BAB IV Berisi kesimpulan atas hasil penelitian terkait kerjasama Indonesia Australia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia periode
2011-2014.
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