BAB IV
KESIMPULAN
Panggung internasional merupakan tempat yang kejam bagi negara untuk
bertahan hidup karena kondisi anarki yang tidak pernah hangus dari eksistensi dan
interaksi antar negara, kondisi ini kerap kali membawa konflik bersenjata yang
dikarenakan oleh keserakahan individu untuk kebaikan negaranya maupun
dipandang buruk atau baik bagi berbagai perspektif namun yang harus disetujui
bahwa konflik bersenjata yang dilahirkan oleh individu-individu tersebut
cenderung membawa ras manusia kepada ambang kepunahan. Konflik seperti
Perang 30 Tahun, Perang Napoleon, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 dan Perang
Dingin merupakan beberapa contoh dari kekejaman manusia yang dapat
menghanguskan jutaan jiwa dan menyiksa mereka yang masih hidup dalam zona
konflik, dalam rentang waktu beberapa tahun populasi dunia turun drastis karena
konflik berkecamuk hampir di semua belahan planet bumi.
Namun setelah Perang Dingin berakhir intensitas konflik antar negara
mulai berkurang, kondisi ini didukung dengan berdirinya Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) yang mendorong komunitas internasional untuk menggunakan cara
yang beradab untuk menyelesaikan konflik. Bilamana pada era Perang Napoleon
konflik antara berbagai kerajaan di Eropa cenderung berakhir dalam peperangan
yang panjang tetapi pada era informasi negara yang mempunyai isu dengan
negara
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sudah mereda dari konflik membawa berbagai negara ke fase interdependensi
dimana berbagai negara harus berinteraksi dengan negara lain guna bertahan
hidup, meskipun kondisi dunia sudah reda dari konflik antar negara konflik baru
muncul untuk menghantui negara.
Perang Dingin melahirkan banyak negara baru seperti Kongo, Bosnia dan
Herzegovina, Bangladesh bahkan Pakistan namun perang tersebut tidak hanya
melahirkan negara tetapi juga melahirkan baru yakni entitas aktor non-negara
seperti freedom fighter. Entitas baru ini muncul karena didorong kebutuhan akan
bertahan hidup melawan entitas yang lebih besar yakni negara, salah satu contoh
freedon fighter yang sukses melawan penjajahan ialah Mujahidin di Afghanistan.
Pertempuran kolosal dan historis antara Mujahidin melawan Uni Soviet selalu
terukir dalam dinding sejarah sebagai salah satu asymmetric warfare yang sukses
tetapi kemenangan Mujahidin juga dikenang sebagai lahirnya organisasi terorisme
yang mengancam kedaulatan negara seperti Al-Qaeda.
Proyeksi kekuatan Al-Qaeda dalam Tragedi 11 September 2001
meledakan sebuah tren bagi golongan ekstrimis untuk melawan negara, sayangnya
tren tersebut juga dianut oleh organisasi ekstrimis asal Indonesia yang dikenal
dengan Jema’ah Islamiyah. Bagi pemerintah dan rakyat Indonesia nama Jema’ah
Islamiyah bukanlah nama yang baru, pada era Revolusi Nasional Jema’ah
Islamiyah dikenal dengan nama Darul Islam, kelompok ini bertujuan untuk
mendirikan Negara Islam Indonesia namun berhasil ditumpas pada tahun 1962
tetapi banyak anggota Darul Islam berhasil kabur dari pengejaran aparat
keamanan Indonesia. Jema’ah Islamiyah berperan sebagai regenerasi dari Darul
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Islam yang masih mempunyai tujuan yang sama yakni mendirikan Negara Islam
Indonesia namun dengan strategi dan kapabilitas yang berbeda.
Jema’ah Islamiyah melakukan berbagai serangan teror untuk mendapatkan
apa yang mereka dambakan sama seperti Al-Qaeda, persamaan ini mendorong 2
negara demokrasi besar yakni Indonesia dan Amerika Serikat untuk bekerjasama
dalam menangani isu tersebut. Bagi kedua negara tersebut bahaya terorisme
merupakan bahaya laten yang harus segera ditangani baik Indonesia maupun
Amerika Serikat telah mengalami serangan teror yang destruktif dalam 2 serangan
berbeda. Dalam kondisi dunia yang anarki mewajibkan negara untuk
menyelesaikan masalahnya sendiri seperti yang tertera di Koverensi Montevideo
namun dalam kasus-kasus tertentu negara harus menjalin kerjasama untuk
menjaga ketahanan nasionalnya dari bahaya tersebut dan mengesampingkan
segala paradigma buruk mengenai sesama.
Isu terorisme merupakan isu yang baru bagi dunia internasional oleh
karena itu menyebabkan banyak negara tidak mempunyai sarana untuk
menanggulangi ancaman tersebut, lalu isu terorisme mempunyai berbagai
perbedaan penindakan oleh negara di dunia, bagi Amerika Serikat terorisme
merupakan tindakan yang cenderung diselesaikan melalui solusi militer karena
keseringan kali Amerika Serikat melawan terorisme diluar wilayahnya yang jauh
di dalam jangkauan yurisdiksi kepolisian. Namun bagi Indonesia tindakan
terorisme kerap kali terjadi dalam wilayah kedaulatan Indonesia sehingga
menimbulkan perdebatan apakah bahaya terorisme harus diselesaikan dengan
solusi militer atau melalui proses hukum dengan terlibatnya kepolisian.
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Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat diperkuat
melalui program ATA dimana memberikan wewenang kepada pemerintah
Amerika Serikat untuk mendanai dan melatih aparat keamanan Indonesia, namun
primadona dari program ATA ialah pembentukan Detasemen Khusus 88 (Densus
88) yang berada dibawah payung kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia
(Polri). Pembentukan satuan khusus ini dijadikan prioritas bagi Indonesia dan
Amerika Serikat karena Polri membutuhkan tim elit untuk membekuk organisasi
Jema’ah Islamiyah, pengutamaan pembentukan Densus 88 juga dikarenakan
karena Indonesia melihat tindakan terorisme sebagai kejahatan pidana luar biasa
yang masih dalam yurisdiksi Polri, berbeda dengan kasus Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimana kedua kelompok
tersebut lebih condong ke gerakan separatisme dimana merupakan ranah dari
Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pembentukan Densus 88 ditujukan dengan spesifik yakni bertugas dan
mempunyai otoritas untuk menangani kejahatan terorisme, bahkan dalam satuan
tersebut tidak hanya terdapat pasukan serbu untuk menyerang posisi teroris
namun juga terdapat investigator untuk menggali informasi mengenai keberadaan
terorisme serta untuk memproses Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta unit
khusus untuk menangani bom bahkan senjata penanganan senjata pemusnah
masal. Kerjasama anti-teror antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam
pembentukan Densus 88 dinilai menjadi salah satu hubungan bilateral keamanan
yang sukses, kinerja pasukan khusus tersebut telah membuahkan hasil berupa
penangkapan maupun pembunuhan berbagai anggota dan pimpinan Jema’ah

	
  

	
  

81	
  

Islamiyah juga penggagalan berbagai rencana serangan teror yang direncanakan
oleh kelompk teror tersebut.
4.1 Kritik dan Masukan
Upaya kerjasama yang dilakukan oleh Republik Indonesia dan Amerika
Serikat merupakan suatu keberhasilan yang menguntungkan bagi kedua negara,
namun penulis berargumen bahwa kerjasama yang dilakukan antara kedua negara
tersebut seharusnya tidak memfokuskan pada pembentukan Densus 88 saja namun
kepada sektor lain seperti keuangan dan militer. Dalam era informasi ini transaksi
dana melalui sarana internet sudah bukan asing lagi, tidak bisa disangkal bahwa
banyak dana yang masuk bagi kelompok teroris datang melewati jalur tersebut.
Keamanan keuangan cyber sangat dibutuhkan bila memang ingin menumpas
entitas terorisme, memang dalam ATA terdapat aspek yang memperkuat
keamanan keuangan cyber untuk melacak dana namun upaya kerjasama dalam
aspek in masih harus diperkuat. Karena dana yang didapatkan oleh organisasi
teror bisa datang dari mana saja, bila dana tersebut datang dari sebuah organisasi
maupun negara maka dana tersebut tidak susah terlacak karena terpusat namun
bila dana tersebut datang dari individu yang berbeda-beda itu menimbulkan
permasalahan yang besar.
Lalu permasalahan yang menjadi perdebatan di kalangan rakyat Indonesia
sendiri yakni keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Tidak bisa
dipungkiri bahwa terorisme merupakan suatu isu yang mengancam tergolong
sebagai ancaman nasional dan seharusnya TNI mempunyai hak untuk menetralisir
ancaman yang dianggap sebagai ancaman nasional tetapi dalam isu terorisme di
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Indonesia TNI mempunyai sangat sedikit andil dalam berperang menghadapi
kelompok terorisme. Bagi penulis elemen TNI dalam pemberantasan terorisme
sangat dibutuhkan meskipun ranah terorisme termasuk dalam kejahatan pidana
luar biasa, keahlian TNI dibutuhkan oleh Indonesia untuk mensolidasikan
kekuatan anti-teror yang telah didirikan oleh Polri. Pada kasus pemburuan
Santoso pada tahun 2016 terbukti bahwa dalam operasional Polri tidak
memungkinkan untuk menjalani operasi yang memakan waktu lama, mata rantai
Polri tidak seperti TNI yang mempunyai mata rantai supply yang panjang
sehingga memungkinkan bagi TNI untuk menjalani operasi selama yang mereka
butuhkan.
Pernyataan pada paragraf sebelumnya penulis tidak bermaksud untuk
meremehkan kekuatan Polri namun pada nyatanya yang menjadi kelemahan Polri
dalam operasi yang memakan waktu lama ialah mata rantai yang tidak
memungkinkan untuk melaksanakan operasi dalam waktu lama. Polri mempunyai
keahlian dalam penangkapan kelompok teroris yang terdapat di kota bahkan desa
namun jika kelompok tersebut bernaung di dalam hutan itu sudah menjadi
permasalahan. Penulis berargumen bahwa kedua elemen TNI dan Polri
merupakan sangat penting dalam pertempuran Indonesia dengan kelomopk
teroris, seperti yang telah dijelaskan oleh Purnawirawan Jendral Kiki Syahnakri
bahwa Indonesia harus melihat Inggris dalam menangani terorisme di Irlandia
Utara dimana militer dan polisi Inggris bekerjasama dalam penanganan kelompok
bersenjata IRA.
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