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ABSTRAK
Nama

: Bagus Ibrahim Jordan

NPM

: 2015330133

Judul

: Racial Profiling dan Kebijakan Global War on Terrorism

Amerika Serikat
__________________________________________________________________

Penelitian ini memberikan analisis tentang mengapa Amerika Serikat tetap
menggunakan racial profiling dalam kebijakan War on Terror setelah 9/11. Racial
profiling sebagai alat penegakan hukum melanggar nilai-nilai demokrasi Amerika
Serikat dan tidak sejalan dengan konstitusi negara. Namun setelah 9/11, racial
profiling tetap digunakan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan War on Terror.
Pada kenyataannya racial profiling sudah digunakan beberapa kali oleh pemerintah
Amerika sebagai bagian dari kebijakan negara di beberapa peristiwa penting dalam
sejarah. Penulis menggunakan tiga teori utama yaitu realisme sebagai teori besar,
teori counterterrorism, dan teori sekuritisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa racial profiling digunakan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk dari
counterterrorism measures yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan
terorisme di dalam dan diluar wilayah Amerika Serikat, dan berasal dari paham
white supremacy yang sudah menjadi kultur Amerika. Tindakan ini disahkan
melalui USA Patriot Act yang memberikan wewenang dan kekuasaan lebih kepada
agen federal dan penegak hukum lainnya. Hal ini disebabkan kemunculan terorisme
yang menjadi isu keamanan yang cukup besar, maka menyebabkan pemberantasan
terorisme sebagai fokus utama dari kepentingan nasional Amerika Serikat.

Kata Kunci: Racial Profiling, Global War on Terrorism, Patriot Act,
Counterterrorism, Keamanan Negara
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ABSTRACT
Name

: Bagus Ibrahim Jordan

NPM

: 2015330133

Title

: Racial Profiling and United States War on Terror

__________________________________________________________________

This research provided an analysis of why the United States still uses racial
profiling in the War on Terror policy after 9/11. Racial profiling as a law
enforcement tool violated the US democratic values and it is unconstitutional. But
after 9/11, racial profiling was still used by the United States in the War on Terror
policy. In fact, racial profiling has been used several times by the American
government as an official government policy at certain important events in history.
Researcher used three main theories which is realism as a grand theory,
counterterrorism theory, and securitization theory. This research concluded that
racial profiling is used by the United States as a form of counterterrorism measures
intended at preventing the occurrence of terrorism acts within and outside the
United States, and it was rooted from the concept of white supremacy that had
already served as an American culture. This action was passed through the USA
Patriot Act which gave more authority and power to federal agents and other law
enforcement agents. This is due to the emergence of terrorism as a major security
issues which causes the eradication of terrorism as the main focus of the national
interests of the United States.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki nilai-nilai atau values yang

membedakannya dengan negara lain. Beberapa nilai tersebut yaitu seperti
individual freedoms, self-reliance, equality of opportunity, competition, the
American Dream, dan kerja keras.1 Keenam nilai ini memiliki hubungan satu sama
lain dan menjelaskan suatu sistem yang membuat banyaknya orang-orang dan
masyarakat dari berbagai kultur dan budaya berada di wilayah Amerika dan
membentuk suatu identitas Amerika Serikat.
Nilai-nilai tersebut menjadi alasan mengapa negara Amerika menjadi tujuan
utama bagi para imigran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Amerika dapat
dikatakan sebagai wilayah negara yang berkaitan dan penuh dengan kesempatan,
harapan, kemerdekaan, dan kebebasan. Salah satu nilai yang menjadi ciri khas
negara Amerika yaitu kebebasan atau individual freedoms, dimana setiap orang
memiliki hak dan kebebasan mereka sebagai warga negara tanpa adanya larangan

“Six Basic American Cultural Values”, Vintage American Ways. Diakses pada tanggal 3 Agustus
2019. https://vintageamericanways.com/american-values/.
1

1

dan aturan tertentu.2 Hal ini dinamakan sebagai American way of life yang
menekankan bahwa Amerika merupakan negara bebas.
Namun ada serangan terror terhadap Amerika Serikat yaitu peristiwa 9/11
yang terjadi pada tahun 2001. Peristiwa 9/11 merupakan salah satu peristiwa
terbesar yang pernah terjadi terhadap Amerika Serikat dan juga mengguncang dunia
internasional.3 Pelaku dibalik serangan tersebut adalah kelompok Islam ekstrimis,
Al-Qaeda dan pemimpin dari kelompok itu yaitu Osama bin Laden. Amerika
mengalami kerugian yang sangat besar, baik dalam infrastruktur maupun dari segi
perekonomian. Serangan ini juga dilatar belakangi oleh dukungan terus menerus
Amerika kepada Israel dan kehadiran pasukan militer Amerika di kawasan Timur
Tengah. Peristiwa 9/11 menjadi awal dari terbentuknya kebijakan War on Terror
yang diluncurkan oleh Presiden Bush, dan juga menandakan adanya pergeseran isu
tradisional menjadi isu non tradisional dalam dunia internasional.4 Selain itu,
serangan tersebut tidak hanya menyerang negara Amerika tetapi juga menyerang
American way of life yaitu nilai-nilai penting yang dianut oleh masyarakat
Amerika.5

Richard Reeves, “What is the American Way of Life?”, Real Clear Politics. Diakses pada tanggal
4 Agustus 2018.
https://www.realclearpolitics.com/articles/2009/05/13/what_is_the_american_way_of_life_96463.
html.
3
Nafeez Mosaddeq Ahmed, The War on Freedom: How and Why America was Attacked September
11, 2001 (California: Tree of Life Publications, 2002), halaman 144.
4
Dr. Hamid Al Bayati, The Terrorism Game: 11 September Attacks and New Alliances (London:
Al Rafid, 2001), halaman 17.
5
Eric D. Gould , Esteban F. Klor, “The Long-Run Effect of 9/11: Terrorism, Backlash, and the
Assimilation of Muslim Immigrants in the West” , Maurice Falk Institute For Economic Research
in Israel. Iss. 9, (2012): halaman 2-54.
2
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Terjadinya 9/11 mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat menggunakan
penerapan praktik racial profiling.6 Tetapi, dengan digunakannya racial profiling
ternyata semakin mengakibatkan dampak buruk yang ternyata berjangka panjang
dan sampai saat ini masih dirasakan dalam dunia internasional. Alasan ini yang
menjadi latar belakang utama mengapa menurut penulis memilih topik ini karena
menarik untuk diteliti lebih lanjut. Permasalahan mengenai racial profiling akan
dijelaskan lebih lanjut dalam identifikasi masalah.
War on Terror yang juga dikenal sebagai Global War on Terrorism adalah
sebuah kebijakan global Amerika Serikat yang diusungkan oleh Presiden Amerika
Serikat saat itu yaitu George Bush setelah terjadinya peristiwa 9/11. Kebijakan ini
merupakan kebijakan counter-terrorism yang bertujuan untuk membasmi teroris
dan kelompok islam ekstrimis terutama Al Qaeda dan kelompok teroris lainnya
yang berbasis di wilayah Timur Tengah.7 Target utama nya adalah pemimpin
kelompok-kelompok teroris yang mengatur segala pergerakan mereka.8
Pasca serangan mendadak terhadap gedung Pentagon dan World Trade
Center, terorisme kembali menjadi isu yang dapat mengancam tidak hanya
kedaulatan dan keamanan Amerika Serikat, tetapi juga berbagai negara di dunia.
Hal itu dapat dikatakan dengan merujuk kepada kebijakan War on Terror. Amerika
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Serikat merupakan negara hegemon atau superpower yang memiliki sistem
keamanan dan pertahanan yang kuat. Kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat
secara global tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, negara hegemon seperti
Amerika Serikat dapat mengalami serangan mendadak dari kelompok teroris dan
mengakibatkan dampak yang besar. Dengan begitu, terorisme dapat dikatakan
sebagai salah satu isu dan ancaman global. Isu terorisme juga merubah pandangan
Amerika Serikat terhadap keamanan nasional negara. Maka dari itu, kebijakan War
on Terror menjadi sebuah respon Amerika Serikat terhadap isu tersebut dan
menjadikan penanggulangan terorisme sebagai fokus utama dari kebijakan luar
negeri Amerika Serikat.
Kebijakan War on Terror terbagi dalam dua konteks, yaitu internasional dan
nasional. Dalam konteks internasional berupa kampanye dan operasi militer yang
ditujukan terhadap beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Negara tersebut
menjadi target karena diduga berasosiasi dengan kelompok teroris. Beberapa
operasi militer yang telah dilaksanakan dalam kebijakan ini yaitu seperti menyerang
kota-kota besar di Afghanistan dan Iraq, Penyerangan di Yemen, dan juga
memberikan dukungan militer kepada negara yang bekerjasama.9 Dalam konteks
nasional, Amerika Serikat membentuk beberapa organisasi dan institusi
pemerintahan baru berkaitan dengan kebijakan War on Terror seperti Department
of Homeland Security, USA Patriot Act, National Security Agency, dan the Federal
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Bureau of Investigations (FBI).10 Tindakan tersebut dilakukan oleh Amerika
Serikat dengan tujuan sebagai bentuk untuk mempertahankan keamanan nasional,
wilayah, dan warga negara nya dari ancaman teroris. Permasalahan utama nya yaitu
dalam kebijakan tersebut, Amerika menggunakan racial profiling yang
menimbulkan beberapa kontroversi. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang
telah dipaparkan, penulis memutuskan untuk memilih “Racial Profiling dan
Kebijakan Global War on Terrorism Amerika Serikat” sebagai judul dari penelitian
ini.
1.2

Identifikasi Masalah
Dalam proses pelaksanaan kebijakan War on Terror, ada suatu kebijakan

atau regulasi yang diskriminatif terhadap ras tertentu yaitu racial profilingPada saat
berlangsungnya kebijakan War on Terror. Dalam konteks sejarah, racial profiling
memang sudah beberapa kali dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai tindakan
pencegahan dan metode penegakan hukum untuk keamanan nasional negara11.
Racial profiling pertama kali dilakukan terhadap ras Japanese Americans saat
perang dunia kedua, lalu terhadap ras African Americans dan Hispanic Americans
dalam kasus War on Drugs. Amerika Serikat kembali menggunakan racial profiling
sebagai tindakan anti terorisme dalam kebijakan War on Terror terhadap individu

Richard Jackson, “War on Terrorism: United States History” , Encyclopedia Britannica. 27 April
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11
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yang memiliki ras Middle Eastern Americans dengan fokus utama nya untuk
mencegah terorisme yang cenderung berasal dari negara-negara Timur Tengah.12
Namun, penggunaan racial profiling oleh Amerika Serikat dapat dikatakan
kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah. Masalah utama yang paling
mendasar yaitu racial profiling melanggar hak-hak kebebasan sipil (civil liberties)
bagi individu dan masyarakat di Amerika sendiri terutama yang dikategorikan
sebagai ras Middle Eastern Americans. Setelah peristiwa 9/11, Amerika
membentuk DHS (Department of Homeland Security) dengan tujuan menyusun
strategi keamanan nasional untuk melindungi negara dari teroris. Dalam
implementasinya, DHS mengandalkan metode penggunaan ras dan agama yang
sesuai dengan pelaku teroris 9/11.13 Tidak hanya dalam DHS, pemerintah Amerika
Serikat melalui USA Patriot Act membuat National Security Entry-Exit
Registration System (NSEERS). Kebijakan ini mengharuskan individu yang berasal
dari negara Timur Tengah dan yang memiliki visa dari negara tersebut melapor
kepada U.S. Immigration and Naturalization Service untuk diwawancarai,
melakukan fingerprint termasuk juga foto diri. Tentu jika mereka tidak melakukan
hal itu maka dapat dituntut dan dideportasi.14 Bagi masyarakat muslim tersebut,
tindakan Amerika diatas menyebabkan ketakutan sendiri akan konsekuensi lainnya
jika memilih untuk tidak menjalani prosedur itu. Hal ini tentu saja melanggar hak

Kamillia Crawford, “To Catch a Terrorist: The Improper Use of Profiling in U.S. Post-9/11
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dan kebebasan sipil yang dimiliki mereka sebagai warga negara atau imigran di
Amerika Serikat.
Pelanggaran hak-hak sipil tidak hanya terjadi secara domestik yaitu pada
masyarakat atau imigran muslim yang berada di Amerika Serikat, tetapi ini juga
terjadi terhadap warga negara asing di Timur Tengah yang sudah masuk ke konteks
internasional. Dalam operasi militer di kebijakan War on Terror di wilayah Timur
Tengah, Amerika Serikat melakukan penangkapan dan menahan militan dan warga
negara terutama dalam operasi di Aghanistan dan Iraq. Para tahanan tersebut
dibawa ke penjara Guantanamo untuk diinterogasi lebi lanjut dan dikategorikan
sebagai Enemy Combatants atau Unlawful Combatants, dimana segala proses
jurisdiksi, hukum, dan pengadilan tidak berlaku bagi mereka. Mereka juga tidak
memiliki hak untuk mengeluarkan pembelaan sampai operasi War on Terror ini
selesai.15 Bahkan, para tahanan-tahanan yang berada di penjara Guantanamo
mengalami perlakuan yang tidak adil, brutal, dan disiksa dengan cara apapun untuk
dimintai informasi yang berkaitan dengan teroris. Perlu di ingat juga bahwa tidak
semua yang ditahan merupakan militan teroris, beberapa adalah warga negara sipil
yang tidak bersalah.16
Selain pelanggaran hak-hak sipil, masalah lain yang dari penggunaan racial
profiling yaitu membuat kaum dan masyarakat minoritas di Amerika Serikat, dan
juga para tahanan di Guantanamo, tidak mendapatkan perlindungan yang adil

Andy Worthington, The Guantanamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal
Prison. (London: Pluto Press, 2007), halaman 126.
16
Brian J. Foley , “Guantanamo and Beyond: Dangers of Rigging the Rules”, Journal of Criminal
Law & Criminology, Vol. 97, Iss. 4, (2007): 1009-1069.
15

7

dibawah hukum.17 Minoritas disini yang dimaksud adalah warga negara Middle
Eastern Americans atau imigran yang berasal dari Timur Tengah yang tinggal di
Amerika Serikat. Dengan adanya USA Patriot Act sebagai tindakan anti terorisme
dan bagian dari kebijakan Global War on Terrorism, fokus utama Amerika Serikat
tertuju kepada individu-individu yang sesuai dengan kategori terduga teroris yaitu
beragama Islam, keturunan arab, dan memiliki visa dari negara-negara Timur
Tengah. Kebijakan ini menyebabkan banyak ditangkapnya individu arab dan
muslim yang pada kenyataannya tidak bersalah dan tidak memiliki hubungan
apapun dengan teroris dan tidak diberikan pengadilan hukum yang adil.18 Karena
tindakan diatas, maka masyarakat minoritas juga mengalami racial discrimination.
Setelah serangan 9/11, banyak terjadinya kasus diskriminasi terhadap individu arab
dan muslim yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah Amerika Serikat,
mulai dari ancaman pembunuhan, pemeriksaan tambahan untuk individu dengan
nama arab di bandara-bandara, sampai mempersulit imigran yang ingin memasuki
wilayah Amerika Serikat.19
Selain itu, penggunaan dan praktik dari racial profiling tidak sesuai atau
sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam konstitusi Amerika Serikat.
Banyak fakta yang menunjukan bahwa racial profiling melanggar prinsip mengenai
kebebasan dan kesamaan yang dipaparkan di amandemen ke-4 dan ke-14 dalam
konstituti Amerika Serikat. The Equal Protection Clause (EPC) yang disebut dalam
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amandemen ke-14, melarang pemerintah untuk mengandalkan ras atau etnis dalam
investigasi.20 Selain itu, individu dalam pemerintahan termasuk Presiden Bush
mengatakan secara publik tidak akan menggunakan racial profiling. Namun pada
kenyataannya, tindakan Amerika tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Amerika
Serikat sebagai democratic society dan negara liberal, menjunjung tinggi nilai
demokrasi dan menghargai hak asasi manusia merupakan komponen utama dalam
politik luar negeri Amerika Serikat.21 Dengan menggunakan racial profiling justru
Amerika Serikat melanggar kebebasan dan kesamaan yang merupakan nilai-nilai
dasar dari demokrasi.22

1.2.1

Pembatasan Masalah
Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, pembatasan

penelitian ini dimulai sejak terjadinya peristiwa 9/11 sampai pada masa
pemerintahan akhir Presiden George Bush yaitu tahun 2009. Batas waktu ini dipilih
karena Presiden Bush yang membentuk dan meluncurkan kebijakan Global War on
Terrorism yang merupakan respon terhadap serangan 9/11. Selain itu, batas
masalah tersebut dipilih karena digunakannya racial profiling oleh Amerika Serikat
sebagai tindakan anti terorisme yang banyak menuai kontroversi. Alasan lain yaitu
adanya USA Patriot Act yang merupakan bagian dari kebijakan War on Terror
dimana dalam praktiknya menggunakan racial profiling yang dikatakan melanggar
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nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat. Penelitian ini tidak terbatas hanya pada
operasi militer dan penangkapan militan teroris di Timur Tengah atau regulasi
domestik baru di Amerika, tetapi penelitian ini membahas penggunaan racial
profiling dalam kebijakan War on Terror secara garis besar.

1.2.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan temuan yang telah dibaca dari berbagai sumber yaitu buku,

artikel, dan jurnal, fokus penulis dalam penelitian ini yaitu kepada alasan atau
penyebab dibalik tindakan Amerika Serikat melakukan racial profiling dalam
konteks upaya anti terorisme di kebijakan War on Terror. Maka dari itu, pertanyaan
penelitian yang akan dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Mengapa
Amerika Serikat tetap menggunakan Racial Profiling walaupun melanggar
nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan War on Terror setelah 9/11?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu mulai dari apa

itu racial profiling termasuk definisi nya, sejarah nya di Amerika Serikat, dan
alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat tetap menggunakan
taktik Racial Profiling dalam kebijakan War on Terror terkait dengan anti terorisme
setelah terjadinya peristiwa 9/11.
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1.3.2

Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman

yang detail dan komprehensif mengenai tindakan Amerika Serikat sebagai negara
hegemoni yang menggunakan racial profiling sebagai dalam kebijakan War on
Terror dari sudut pandang hubungan internasional dan pemahaman mengenai
penyebab munculnya dan dampak dari racial profiling.

1.4 Kajian Literatur
Artikel oleh Chrystie Flournoy Swiney (2006). Racial Profiling of Arabs and
Muslims in the U.S: Historical, Empirical, and Legal Analysis Applied to the War
on Terrorism
Dalam jurnal ini menjelaskan tentang analisis perdebatan mengenai racial
profiling terhadap orang-orang di Amerika Serikat yang muslim atau terlihat seperti
orang Arab dari berbagai perspektif. Perspektif yang dimaksud yaitu secara sejarah,
empiris, dan juga hukum. Poin utama dari artikel ini yang ditulis oleh Swiney
adalah dalam praktiknya, konsep racial profiling dalam kebijakan War on
Terrorism dikatakan tidak efektif dan tidak sejalan dengan argumen-argumen yang
mendukung untuk menggunakan konsep tersebut. Setelah 9/11, banyak masyarakat
Amerika Serikat yang mendukung mengenai praktik racial profiling. Walaupun
begitu, Presiden Bush beserta badan pemerintahan Amerika Serikat mengatakan
bahwa racial profiling itu salah dan berkomitmen untuk mengecam pengunaannya.
Namun pada kenyataannya, tindakan-tindakan pemerintahan Amerika Serikat
11

dalam kebijakan War on Terror berlawanan dengan komitmen mereka yang sudah
dikatakan sebelumnya. Swiney memaparkan banyaknya bukti mengenai
penggunaan, kegagalan atau ketidakefektifan dari praktik racial profiling yang
dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Konsep tersebut secara hukum juga
dikatakan sebagai unconstitutional. Menurut Swiney, racial profiling yang didasari
oleh etnis dan ras Arab (muslim) dapat menyebabkan terlewatnya individu yang
tidak termasuk dalam ras tersebut, yang kemungkinan berasosiasi dengan teroris.
Swiney menyarankan bahwa konsep racial profiling dapat dijadikan sebagai teknik
alternatif dalam suatu investigasi berkaitan dengan ancaman teroris.

Jurnal oleh Abu B. Bah (Northern Illnois University). Racial Profiling and the War
on Terror: Changing Trends and Perspectives
Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai permasalahan dari racial profiling
sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa 9/11 yang disebabkan oleh teroris. Pada
dasarnya, kaum minoritas sering diperlakukan secara tidak adil di berbagai negara.
Hal ini juga terjadi di negara Amerika Serikat. Sebelum serangan 9/11, racial
profiling memang sudah terjadi di Amerika Serikat dan ras hitam menjadi target
utama dari tindakan tersebut. Namun sesudah serangan 9/11 yang dilakukan oleh
kelompok teroris Al-Qaeda, adanya perubahan target racial profiling yaitu dari ras
hitam menjadi ras Arab dan yang beragama Islam. Ada banyak kesamaan dari
kedua peristiwa tersebut. Menurut Bah, permasalahan utama dari praktik racial
profiling dari kedua peristiwa tersebut yaitu melanggar hak-hak sipil termasuk hak
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asasi manusia, dan juga menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap
kaum minoritas. Kebijakan War on Terror mengakibatkan berubahnya arti dari
racial profiling dan juga bagaimana praktiknya dari konsep itu. Jurnal ini
membahas tiga perubahan guna memahami permasalahan racial profiling, salah
satunya yaitu menurunnya usaha untuk menanggulangi hal tersebut. Bah
berpendapat bahwa sangat penting bagi masyarakat demokrasi untuk melindungi
dan pemerataan hak-hak sipil bagi setiap individu.

Buku oleh Peter Hays Gries (2014). The Politics of American Foreign Policy: How
Ideology Divides Liberals and Conservatives over Foreign Affairs.
Dalam buku ini, Peter Gries menjelaskan mengenai adanya keberpihakan
yang berasal dari ideologi-ideologi Amerika Serikat dan mempengaruhi kebijakan
negara secara internal maupun eksternal. Hal ini menjadikan Amerika Serikat
terbagi menjadi konflik antar beberapa partai politik. Karena banyaknya anggota
kongres yang menjadi hyper-partisan, pemilihan umum yang dilakukan seringkali
hanya menjadi formalitas saja. Gries berpendapat bahwa walaupun ideologi dan
keberpihakan memiliki nilai yang setara, pada kenyataannya ideologi merupakan
pengaruh utama terhadap tindak tanduk negara dalam berpolitik dan membuat
kebijakan. Buku ini menjelaskan secara detail mengenai ideologi yang mendasar
dari Amerika Serikat, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan motivasi dibalik itu.
Setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat didasari oleh
beberapa hal tersebut yang terkandung dalam ideologi nya. Bisa dikatakan bahwa
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itu menjadi pedoman negara. Keberpihakan disebut sebagai hal yang tidak pasti dan
berubah-rubah, tetapi sesuatu seperti ideologi dapat menjadi hal yang tetap, secara
terus-menerus diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Berdasarkan tiga kajian literatur yang dipilih penulis untuk digunakan,
penulis menemukan adanya kesamaan opini dan pendapat mengenai racial
profiling dalam kebijakan war on terror dan bagaimana dampak dari hal tersebut
secara nasional maupun dalam skala global. Dalam literatur yang pertama, Chrystie
menjelaskan bagaimana racial profiling berdampak pada masyarakat muslim di
Amerika, dan mengapa racial profiling tidak efektif untuk digunakan sebagai alat
untuk menangkap teroris guna mencapai kepentingan nasional Amerika. Bah
menjelaskan dalam artikel kedua bagaimana kebijakan war on terror mengubah arti
dari racial profiling dan hal tersebut ternyata menyebabkan pelanggaran hak-hak
sipil dan ketimpangan perlindungan hokum terhadap individu minoritas. Artikel
ketiga oleh Gries menjelaskan polemik dari kebijakan Amerika Serikat yang
dipengaruhi oleh idelogi-ideologi tertentu yang tidak sama antara pihak liberal dan
konservatif, yang dimana hal tersebut dapat menjelaskan kebijakan war on terror.
Tetapi dari ketiga artikel itu penulis menemukan celah dimana dalam artikel
tersebut lebih berfokus kepada dampak atau output dari penggunaan racial profiling
dalam kebijakan War on Terror. Fokus utama nya yaitu kepada keefektifan dan
kekurangan racial profiling sebagai cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Maka dengan begitu, penulis akan lebih berfokus kepada input yaitu alasan-alasan
dan faktor-faktor yang membuat Amerika Serikat menggunakan racial profiling
dalam kebijakan War on Terror.
14

1.5 Kerangka Pemikiran
Realisme sebagai grand theory dalam studi ilmu hubungan internasional yang
sejajar dengan liberalisme dan konstruktivisme, memiliki beberapa asumsi dan
pandangannya sendiri mengenai sistem internasional. Asumsi-asumsi dari teori
realisme sangat berlawanan dan bertolak belakang dengan teori liberalisme. Asumsi
pertama yaitu dalam realisme, aktor utama dan yang paling penting dalam dunia
internasional adalah sebuah negara. Negara yang dimaksud bisa juga sebagai
nation-state. Aktor lain seperti organisasi internasional dan individu tetap
dipandang oleh realisme tetapi mempunyai kekuatan yang terbatas. Kedua, realisme
memandang human nature agresif dan dari sudut pandang negatif, yang dapat
menentukan kepentingan nasional suatu negara. Hal ini mempengaruhi tindak
tanduk negara secara global. Ketiga, aktor yang terlibat dalam proses decision
making adalah aktor yang rasional. Biasanya hasil dari proses tersebut sejalan
dengan kepentingan nasional negaranya. Asumsi keempat yaitu menurut realisme,
sistem internasional itu anarki. Pandangan tersebut juga mendukung konsep self
help dari negara.23
Poin utama yang membedakan realisme dengan teori lainnya yaitu
mengenai pandangan negatif terhadap human nature dan konsep self help dimana
tidak adanya kepercayaan antar negara. Maka dari itu menurut realisme, cara utama
suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu dengan perang. Hal ini
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dapat menjelaskan mengapa sepanjang sejarah dunia internasional, perang menjadi
suatu hal yang umum dan sering terjadi antar negara.24
Realisme menganalisis kebijakan luar negeri dari sudut pandang power
politics. Dalam memahami kebijakan luar negeri, realisme menggunakan
pendekatan top-down, yang artinya perlu mengerti situasi internasional dalam
pembuatan kebijakan luar negeri. Pada umumnya, kebijakan luar negeri realisme
tidak berdasarkan faktor yang ideal, tetapi berdasarkan perhitungan kekuatan atau
power calculations. Hal tersebut disebabkan karena suatu negara dapat
memanfaatkan negara lain, dan untuk mencegah terjadi hal yang dapat mengancam
di masa mendatang.25
Ada beberapa hal penting bagi realisme dalam menganalisis kebijakan luar
negeri. Pertama, realisme menitikberatkan kepada self-interests. Kedua,
menekankan pada pentingnya kondisi internasional dalam merumuskan suatu
kebijakan luar negeri menggunakan pendekatan top-down seperti yang disebutkan
sebelumnya. Ketiga, pandangan realisme yaitu memahami, mempertimbangkan,
melakukan, dan mengkritik kebijakan luar negeri. Keempat, fokus utama realisme
adalah memaksimalkan self-interests dalam dunia interasional yang penuh konflik.
Suatu ide atau pemikiran dipandang oleh realisme sebagai hal yang dapat
mengganggu dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Kelima, kebijakan luar negeri
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realisme tidak dibatasi oleh ideologi tertentu, tetapi menyediakan suatu metode
dalam melihat dunia internasional.26
Selain teori besar yang digunakan oleh penulis yaitu realisme, penulis juga
menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan sebagai teori yang kedua. Teori
sekuritisasi menjelaskan suatu proses yang dilakukan oleh suatu aktor negara dalam
mengubah dan mengangkat suatu masalah atau isu politik menjadi masalah
keamanan yang ekstrim dimana masalah ini dikatakan dapat membahayakan dan
mengancam keamanan negara, sehingga mengharuskan adanya tindakan segera
untuk mengatasi masalah tersebut.27 Hal ini dilakukan oleh aktor yang disebut
sebagai securitizing actor yang memiliki kekuasaan politik dan sosial untuk
membuat suatu isu melebihi isu politik. Proses ini berawal dari situasi dimana suatu
isu dapat masuk ke dalam kategori unpoliticized dimana negara tidak menganggap
hal tersebut penting, lalu berubah menjadi politicized dimana isu tersebut menjadi
bagian dari kebijakan publik yang memerlukan tindakan pemerintah, lalu di
sekuritisasi.
Proses dari sekuritisasi yang melibatkan securitizing actor dalam
meyakinkan audience28 untuk mengangkat suatu isu menjadi isu keamanan ini
disebut sebagai speech act.29 Dengan melakukan speech act, aktor sekuritisasi
menunjukan bahwa kata-kata yang diucapkan tidak hanya mendeskripsikan realita
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yang ada, tetapi mengkonstruksikan realita tersebut. Maka untuk membuat pihak
audience mengerti suatu isu keamanan dan melakukan tindakan untuk mengatasi
nya, securitizing actor perlu menekankan pentingnya ancaman yang dapat
berakibat terhadap keamanan nasional negara dan terkadang melebih-lebihkan
urgensi dari isu tersebut.30 Jika audience yang dituju mengerti dan menyetujui
secara kolektif mengenai ancaman yang ada dan melakukan tindakan untuk
menanggulangi nya, maka isu tersebut berhasil di sekuritisasi. Ketika suatu isu di
sekuritisasi, kebijakan-kebijakan yang dalam situasi biasa dikatakan tidak
demokratis dan melanggar hak-hak tertentu dapat dijustifikasi dengan alasan
ancaman terhadap keamanan. Ada tiga unit yang terlibat dalam analisis keamanan
yaitu Referent Object (sesuatu yang terancam dan memiliki hak untuk bertahan),
Securitizing Actor (Aktor yang melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu dengan
mengumumkan sesuatu terancam), dan Functional Actors (Aktor yang
mempengaruhi keputusan dalam suatu sektor).31
Konsep selanjutnya yang akan dipakai yaitu konsep mengenai racial
profiling. Terjadinya serangan 9/11 ini menimbulkan polemik tersendiri yang
berdampak pada kebijakan War on Terror dan juga pada praktiknya. Salah satu
polemik tersebut adalah digunakannya racial profiling dalam kebijakan War on
Terror oleh pemerintah. Racial Profiling pada dasarnya merupakan suatu konsep
penggunaan ras atau etnis sebagai kriteria utama yang dilakukan oleh badan
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pemerintahan dalam melakukan suatu prosedur investigasi.. Pada intinya,
investigasi yang dilakukan tidak berdasarkan bukti konkrit yang berhubungan
dengan tindakan kriminal, melainkan hanya berbasis pada ras, etnis, dan negara
asalnya.32 Racial Profiling dalam konteks Amerika Serikat, merupakan suatu
metode penegakan hukum yang dilakukan sebagai alat untuk membantu yang
digunakan sebagai kebijakan negara secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan untuk
menggunakan racial profiling memang memiliki sejarah sendiri yang berlangsung
cukup lama dan telah menjadi ciri khas dari Amerika Serikat.33 Dapat dikatakan
juga bahwa inti dari racial profiling adalah dalam proses investigasi yang
dilakukan, bergantung pada suatu stereotype tertentu. Stereotype sendiri merupakan
suatu konsep mengenai sebuah pandangan, asumsi, atau keyakinan terhadap suatu
kategori tertentu dari individu yang terlalu di generalisasi.34 Artinya pandangan
yang mengeneralisasikan perilaku individu-individu dari kelompok ras tertentu.
Konsep stereotype pun ada yang positif dan juga negatif, namun mayoritas lebih
cenderung ke arah negatif.
Dalam konteks racial profiling, stereotype yang digunakan yaitu pandangan
yang mengatakan bahwa individu dari kelompok ras tertentu cenderung untuk lebih
mungkin melakukan suatu tindakan atau aktivitas kriminal dibandingkan dengan
individu dari kelompok ras lainnya.35 Kelompok ras yang dimaksud adalah ras
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minoritas dan hal ini mengakibatkan ras tersebut diperlakukan tidak adil termasuk
dalam sistem hukum negara.36 Stereotype terhadap individu African American
masih ada di Amerika Serikat sampai sekarang karena pandangan bahwa individu
kulit hitam mempunyai keinginan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan yang
tidak terkontrol. 37
Konsep selanjutnya yang akan digunakan yaitu teori mengenai Counterterrorism: War model of Counterterrorism dan Proactive Counterterrorism oleh
Ronald Crelinsten. Crelinsten menjelaskan dalam War model of counterterrorism
bahwa memandang suatu kelompok terorisme sebagai musuh negara yang dapat
menyerupai negara, dan perlawanan terhadap mereka merupakan tindakan
perang.38 Teori ini lebih berfokus kepada bagaimana implementasi dari perang
tersebut dan menyebut teroris sebagai non atau illegal combatants, Tolak ukur
keberhasilan dari perang melawan terorisme yaitu sampai kelompok teroris tersebut
berhasil dilenyapkan. Ada beberapa konsekuensi yang dapat timbul dalam
pelaksanaan model ini yaitu memicu kekerasan, merusak legitimasi dari pemerintah
yang menggunakannya dan cenderung mengarah ke pemerintah yang anti
demokratis.39
Teori Proactive Counterterrorism bertujuan untuk mencegah kejahatan
terorisme sebelum itu dapat terjadi. Untuk menjaga keamanan internal dan
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eksternal, pihak-pihak seperti polisi domestik dan agen keamanan intelijen
bekerjasama dalam pelacakan gerakan-gerakan orang yang dicurigai dengan
menggunakan teknik-teknik seperti peningkatan penyadapan dan pengawasan.
Counterterrorism memiliki implikasi terhadap institusi dan kebijakan negara
seperti melakukan penahanan dan penangkapan, memperluas jejaring pengawasan,
mengidentifikasi individu tertentu yang dapat mengancam, peningkatan
penggunaan profil dan melakukan intervensi terhadap negara lain untuk langsung
menyerang kelompok-kelompok militan teroris di pusatnya.40
Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.5.1

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian
ini adalah metode kualitatif. Dalam studi hubungan internasional, metode
kualitatif cocok digunakan karena sifat dari metode ini yang idiografik,
historis, dan juga cenderung subjektif.41 Dalam metode kualitatif, penelitian
menggunakan cara observasi untuk mengumpulkan data atau sumber yang
deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka.42 Data tersebut lebih
mengandung kata-kata seperti argumentasi atau pendapat, baik secara
tertulis maupun lisan.43. Salah satu cara untuk menganalisis suatu data
dalam metode kualitatif adalah case study, dimana peneliti melakukan
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analisis secara komprehensif dari suatu kasus.44 Data yang dikumpulkan
untuk penelitian ini berupa buku, jurnal dan artikel, dan juga website dan
laporan resmi dari pemerintah yang kredibel. Karena penelitian ini
bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan racial
profiling dalam kebijakan Amerika Serikat, maka metode kualitatif
merupakan metode yang tepat untuk digunakan penulis.

1.5.2

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data yang

diperlukan yaitu dengan cara triangulasi data dan studi pustaka dari berbagai
macam sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan juga laporan resmi dari
pemerintahan yang diperoleh dari internet. Data-data tersebut dibaca, dianalisis,
dan dievaluasi kembali oleh penulis untuk digunakan semestinya. Kemudian dari
data-data yang sudah digunakan, penulis akan memberikan opini pribadi dari hasil
penelitian yang akan dilakukan.
1.6 Sistematika Pembahasan
Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur,
kerangka pemikiran yang berisi teori dan konsep, metode penelitian, teknik
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pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan masalah yang
akan dielaborasikan dalam penelitian ini.
Bab II memberikan penjelasan tentang pengertian dan definisi dari racial
profiling, sejarah racial profiling di Amerika Serikat yaitu mulai dari racial
discrimination pada abad 18 dan terbentuknya black codes dan hukum jim crows,
lalu menjelaskan racial profiling sebagai kebijakan negara dalam World War II dan
War on Drugs, dan dampak negatif dari penggunaan racial profiling.
Bab III memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai alasan mengapa
Amerika Serikat menggunakan racial profiling dalam kebijakan War on Terror.
Dimulai dari penjelasan mengenai peristiwa 9/11 dan terorisme, berikut analisis
racial profiling sebagai kebijakan dalam Global War on Terrorism yang
diluncurkan oleh Amerika Serikat. Pembahasan ini meliputi penggunaan racial
profiling dalam operasi militer di negara-negara Timur Tengah dan dalam regulasi
domestik baru seperti USA Patriot Act dan Department of Homeland Security. Lalu
menganalisis dengan menggunakan teori
Bab IV memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh penulis. Penulis akan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis
yang telah diuraikan di bab sebelumnya.
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