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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Terorisme merupakan isu yang sedang berkembang sejak tahun 2001. 

Fokus dunia internasional terhadap terorisme mulai meningkat sejak peristiwa 

9/11.
1
 Selang dua bulan setelah tragedi 9/11, yaitu pada 13 November 2001, 

presiden Amerika Serikat, George.W. Bush menandatangani Executive Order.
2
 

Executive Order tersebut termuat dalam dokumen yang berjudul “Detention, 

Treatment, And Trial Of Certain Non-Citizens In The War Against Terrorism”. Isi 

dari dokumen itu adalah perintah eksekutif yang mengijinkan penciptaan 

pengadilan militer untuk penahanan, perlakuan dan pengadilan warga asing 

tertentu yang terlibat terorisme oleh Amerika Serikat. Perintah tersebut adalah 

salah satu taktik yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memerangi 

terorisme sebagai akibat dari peristiwa 9/11 (Human Rights and Constitutional 

Rights, 2007). 

                                                           
1
Peristiwa ini adalah serangan oleh sekelompok teroris terhadap gedung World Trade Center dan 

pangkalan militer Pentagon, Amerika Serikat, pada 11 September 2001. Pelaku dari serangan 

tersebut adalah 19 orang yang berasal kelompok Al Qaeda. Mereka membajak empat pesawat 

komersil Amerika Serikat dan menabrakkannya di beberapa bangunan vital di Amerika Serikat. 

Dua pesawat ditabrakkan ke dua menara gedung World Trade Center di New York secara 

berselang. Lalu pesawat ketiga dijatuhkan di sisi barat markas militer Pentagon, Washington D.C. 

Dan satu pesawat terakhir jatuh di Pennsylvania. (www.history.com 09/06/2015) 

2
 Executive Orders adalah dokumen resmi, dengan nomer berurutan, yang pengesahannya melalui 

presiden Amerika Serikat selaku pelaksana Pemerintahan federal. Teks Excecutive Orders muncul 

di harian Federal Register, setelah ditandatangani oleh presiden dan diterima oleh Federal 

Register. (www.fas.org 17/06/2015)  

http://www.history.com/
http://www.fas.org/
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 Ajakan untuk melawan terorisme juga diserukan langsung oleh Presiden 

Bush. Dalam pidatonya, seperti yang diberitakan oleh Washington Post  pada 20 

September 2001, Presiden Bush berkata, ―We will starve terrorists of funding, 

turn them one against another, drive them from place to place until there is no 

refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to 

terrorism. Every nation in every region now has a decision to make: Either you 

are with us or you are with the terrorists.‖ (www.washingtonpost.com 

20/09/2001) Semenjak itulah kampanye melawan terorisme atau yang sering 

disebut kampanye Global War On Terror dimulai. 

 Istilah terorisme berasal dari kata ―terror‖ dan ―isme‖. Kata terror sendiri 

berasal dari bahasa Latin ―terrere‖ yang berarti ketakutan atau gemetar. Dan 

ditambah akhiran isme dari bahasa Perancis, yang merujuk pada suatu praktik. 

Jadi secara harfiah, arti terorisme adalah suatu perbuatan yang menyebabkan 

gemetar ketakutan (Matusitz, 2013:1). 

 Hingga sekarang belum ada definisi resmi terorisme secara universal. 

Meskipun demikian, banyak pakar yang mencoba memberikan definisi menurut 

mereka. Seperti Jonathan Matusitz (2013:4), ia memberikan definisi yang berasal 

dari pemikiran beberapa pakar
3
. Menurutnya, terorisme adalah penggunaan 

                                                           
3
 Pakar pakar yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah Barnett, Brooke, & Reynolds, Amy 

(2009). Terrorism and the Press: An Uneasy Relationship . New York: Peter Lang; Hoffman, 

Bruce (2006). Inside terrorism (2nd ed.). Columbia University Press; Jenkins, Brian (1983). 

Research in Terrorism: Areas of Consensus, Areas of Ignorance. In Burr Eichelman, David A. 

Soskis, & William H. Reid (Eds.), Terrorism: Interdisciplinary Perspectives (pp. 153–177). 

Washington, D.C.: American Psychiatric Association; Schmid, Alex P., & de Graaf, Janny (1982). 

Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media . Beverly Hills: 

Sage (http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/51172_ch_1.pdf) 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/51172_ch_1.pdf


3 

 

 

kekerasan untuk menciptakan ketakutan (secara mental) untuk alasan politik, 

agama, atau ideologi.
4
 Teror tersebut secara sengaja ditujukan kepada penduduk 

sipil ataupun bangunan ikonik, dan sasarannya adalah untuk mendapatkan 

perhatian publik terhadap sebuah kelompok ataupun individu. 

Terorisme merupakan ancaman besar bagi keamanan nasional dan 

kehidupan individu di seluruh dunia (Interpol, 2015). Akibat yang ditimbulkan 

oleh serangan terorisme tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga 

menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Berdasarkan Global Terrorism Index 

(GTI)
5
 2014, total lebih dari 48.000 insiden terorisme terjadi selama lebih dari 14 

tahun, yaitu dari tahun 1999 hingga 2013 dan diklaim bahwa lebih dari 107.000 

nyawa menjadi korban. Terorisme meningkat secara drastis sejak tahun 2000. 

Pada tahun 2013, berdasarkan Global Terrorism Database
6
 tercatat lebih dari 

10.000 insiden terorisme yang terjadi (www.start.umd.edu/gtd). Insiden pada 

tahun itu menewaskan kira-kira 18.000 orang. Berdasarkan hal tersebut, maka 

                                                           
4
 Ideologi adalah sistem kepercayaan yang berasal dari pandangan dunia yang membingkai 

keadaan sosial manusia dan politik. (Matusitz, 2013) 

 
5
 Global Terrorism Index (GTI) merupakan sebuah project yang memberikan gambaran tentang 

aktivitas terorisme di seluruh dunia dalam periode 10 tahun. GTI juga berupaya memberikan 

peringkat sistematis pada peristiwa terorisme di seluruh negara. Data dari GTI didasarkan pada 

data Global Terrorism Database (GTD) yang dikumpulkan oleh National Consortium for the 

Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) dari Universitas Maryland. 

 
6
Global Terorisme Database (GTD) adalah database open-source yang berisi informasi tentang 

peristiwa teroris di seluruh dunia dari tahun 1970 sampai dengan 2014 (dengan update tahunan 

yang direncanakan untuk masa depan). Tidak seperti banyak database peristiwa lainnya, GTD 

mencakup data yang sistematis di dalam negeri serta insiden teroris internasional yang telah terjadi 

selama periode tahun 1970 hingga 2014 yang mencakup lebih dari 140.000 kasus. Untuk informasi 

lanjutan bisa diakses di www.start.umd.edu/gtd. 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Consortium_for_the_Study_of_Terrorism_and_Responses_to_Terrorism
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Consortium_for_the_Study_of_Terrorism_and_Responses_to_Terrorism
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Maryland
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insiden terorisme mengalami peningkatan 54 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 

tahun 2012. (Institute Economic for Peace, 2014). 

Al Qaeda merupakan salah satu kelompok teroris yang mempunyai 

jaringan internasional. Kelompok ini mempunyai banyak afiliasi dan kelompok 

asosiasi. Kelompok afiliasi tersebut berasal dari kelompok-kelompok teroris lokal 

di suatu negara, yang sudah ada sebelum peristiwa 9/11, dan sebelumnya tidak 

pernah mempunyai ikatan resmi dengan kelompok manapun, lalu secara bertahap 

mereka menyatakan bersekutu dengan Al Qaeda (Humud, 2014:3). Kelompok 

afiliasi adalah kelompok yang telah mengumumkan kepada publik bahwa mereka 

telah bersekutu dengan Al Qaeda, dan telah menerima pengakuan publik bahwa 

mereka diterima sebagai sekutu Al Qaeda. Sedangkan kelompok asosiasi adalah 

kelompok yang telah menunjukkan jumlah yang cukup sesuai karakteristik umum 

jaringan Al Qaeda, seperti sumberdaya bersama, jaringan tempur, dan mempunyai 

ideologi yang selaras dengan Al Qaeda. Dalam operasinya, kelompok afiliasi akan 

mendukung secara penuh Al Qaeda, tetapi tidak dengan kelompok asosiasi. 

Mereka cenderung melakukan operasi atas nama kelompok, bukan atas nama Al 

Qaeda (Zimmerman, 2013:15). 

 Tidak semua kelompok yang telah melakukan sumpah setia kepada 

Osama bin Laden, selaku pimpinan Al Qaeda, melakukan aksi terorisme global 

menyerang Amerika Serikat dan sekutunya, yang biasa disebut Barat. Beberapa 

dari kelompok tersebut tetap melanjutkan aksi teror di negaranya (Humud, 

2014:3). Kader-kader Al Qaeda inti—pimpinan Osama bin Laden, sudah 

termotivasi dan terlatih dengan sangat baik, mereka juga mempunyai disiplin yang 
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tinggi. Selain itu, mereka lebih bisa bergerak lebih jauh dan jangkauannya lebih 

luas. Berbeda dengan kelompok afiliasi Al Qaeda, mereka hanya beroperasi di 

tingkat lokal. Sementara kelompok afiliasi menyerang target taktis, Al Qaeda 

sendiri bertanggungjawab terhadap serangan strategis. Berdasarkan CIA, Al 

Qaeda dapat menarik dukungan dari sekitar 6-7 juta Muslim radikal dunia, dimana 

120.000 diantaranya siap mengangkat senjata jika diminta (Gunaratna, 2002). 

Berikut merupakan kelompok-kelompok afiliasi dan asosiasi Al Qaeda. 
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Tabel 1.1 

Kelompok Afiliasi dan Asosiasi Al Qaeda Hingga tahun 2013 

Kelompok Afiliasi Kelompok Asosiasi 

 Al Qaeda In The Arabian Peninsula 

(AQAP)
7
 

 Abu Sayyaf Group
8
 

 Al Qaeda In The Islamic Maghreb
9
 

 Jabhat al Nusra
10

 

 Al Qaeda In Iraq (AQI)
11

 

 Jemaah Islamiyah
12

 

 Jamal Network
13

 

 Boko Haram
14

 

 Lashkar e Jhangvi
15

 

 Islamic Movement of Uzbekistan 

(IMU)
16

 

                                                           
 
7
Pada tahun 2009 milisi afiliasi Al Qaeda di Yaman mengumumkan bahwa milisi Al Qaeda di 

Arab Saudi bergabung dengan mereka. Sejak saat itu mereka beroperasi di bawah bendera Al 

Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP) (www.start.umd.edu/17/03/16). 

 
8
 Merupkan kelompok teroris yang muncul setelah dua kelompok pergerakan politik Islam Moro 

National Liberation Front dan Moro Islamic Liberation Front berhenti bergerak di Filipina. 

Kelompokini dubentyk pada tahun 1990an, dan berasosiasi dengan Al Qaeda. Hubungan yang 

terbentuk adalah kerja sama dalam pelatihan pasukan dan terkait pendanaan untuk berbagai aksi 

yang dilakukan (Zack Fellman, ―Abu Sayyaf Group‖, Center for Strategic and International 

Studies: AQAM Future Project Case Studies Series, November 2011) 

 
9
 Merupakan kelompok pemberontak Algeria yang sebelumnya bernama  Armed Islamic 

Group (GIA), dan terpecah karena perbedaan pandangan, lalu muncul Salafist Group for Preaching 

and Combat (GSPC) yang meneruskan perjuangan pemberontakan tanpa membunuh penduduk. 

Lalu pada September 2006 diakui secara resmi oleh salah satu petinggi Al Qaeda saat itu, Ayman 

Al Zawahiri. Hingga pada Januari 2007 merubah namanya menjadi Al Qaeda in Islamic Maghreb 

(AQIM) (Filiu, 2009) 

 
10

 Jabhat al Nusra adalah kelompok yang dibentuk oleh Abu Muhammad al Jawlani pada akhir 

tahun 2011. Pembentukan kelompok yang berbasis di Suriah ini berawal dari pengiriman utusan 

oleh pimpinan Al Qaeda in Iraq (AQI), Abu Bakaral Baghdadi, ke Suriah (Abu Muhammad al 

Jawlani). Namun karena perbedaan pandangan, AQI dan Jabhat al Nusra sempat saling serang. 

Deklarasi Jabhat al Nusra menjadi afiliasi Al Qaeda trerjadi pada tahun 2012. 

(http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493 01/10/2015) 

 
11

 Nama AQI digunakan setelah pemimpinnya, Abu Mushab Al Zarqawi melakukan baiat atau 

sumpah setia kepada Osama bin Laden. Baiat ini terjadi pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2006, 

AQ berganti nama menjadi Islamic State in Iraq (ISI) setelah berganti pemimpin, yaitu Abu Bakr 

Al Baghdadi. Dan pada April 2013, ISI berganti nama menjadi Islamic State in Iraq Levant (ISIL) 

setelah berhasil beroperasi di Suriah (Friedland, 2015) 

 
12

 Merupakan kelompok asosiasi Al Qaeda di kawasan Asia Tenggara. Kelompok ini dibentuk 

oleh Abu bakar Ba‘asyir dan Abdullah Sungkar. Hubungan antara Al Qaeda dan Jemaah Islamiyah 

http://www.start.umd.edu/17/03/16
http://www.cfr.org/publication/9154/armed_islamic_group_algeria_islamists.html
http://www.cfr.org/publication/9154/armed_islamic_group_algeria_islamists.html
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493
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 Haqqani Network
17

 

 Sipah at Sahaba Pakistan
18

 

 Islamic Emirate of The Caucacus
19

 

                                                                                                                                                               
adalah keduanya bekerja sama dalam pelatihan pasukan, perencanaan aksi, dan pendanaan 

(http://www.counterextremism.com/threat/jemaah-islamiyah-ji 21/12/2015) 

 
13

 Merupakan kelompok asosiasi Al Qaeda di Mesir yang dibentuk oleh Muhammad Jamal pada 

tahun 2011 setelah dibebaskan dari penjara. Setelah mendirikan Jamal Network, Jamal juga 

mendirikan kamp pelatihan teroris di Mesir dan Libya. Jamal mempunyai hubungan yang dekat 

dengan kelompok afiliasi Al Qaeda seperti AQIM dan AQAP 

(http://www.globalsecurity.org/military/world/para/mjn.htm 21/12/2015) 

 
14

 Merupakan gerakan Islam Sunni radikal di Nigeria. Bernama Jama‗atu Ahl as-Sunnah li-

Da‗awati wal-Jihad,namun lebih dikenal dengan nama Boko Haram yang berarti ajaran Barat 

adalah terlarang. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah keinginan menggulingkan 

pemerintahan Nigeria yang demokrasi untuk diganti menjadi negara Islam. Book Haram menjadi 

kelompok yang brutal semenjak kematian pendirinya, Muhammad Yusuf. Pada tahun 2011, di 

bawah kepemimpinan Abu Bakar Shekau, Boko Haram memberikan pernyataan bahwa 

bersolidaritas dengan Al Qaeda (https://www.nctc.gov/site/groups/boko_haram.html 20/12/2015)  

 
15

 Didirikan pada tahun 1996 dan merupakan cabang militant kelompok Sipah at Shaba Pakistan, 

kelompok Deobandi dan anti-Syiah yang muncul pada pertengahan 1980-an sebagai reaksi 

terhadap konflik berbasis kelas yang mengikuti revolusi Iran. Lashkar e Jhangvi (LJ) berusaha 

mengubah Pakistan menjadi negara Sunni –padahal mayoritas warga Pakistan adalah Syiah. Aksi-

aksi yang dilakukan LJ banyak berupa kekerasan dan teror. Hubungan antara LJ dan Al Qaeda 

terlihat pada kerja sama antara keduanya dalam beberapa kasus teror 

(http://www.nctc.gov/site/groups/lj.html September/2013) 

 
16

 Merupakan kelompok ekstrimis yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Uzbekistan dan 

menggantinya dengan sistem pemerintahan mereka yang berbasis syariah Islam, serta ingin 

mendirikannegara Islam di Asia Tengah. Aksi yang dilakukan berupa kekerasan, penculikan dan 

berbagai tindakan teror seperti penyerangan terhadap obyek-obyek tertentu. Dalam menjalankan 

aksinya, IMU dibantu oleh Al Qaeda terkait pendanaan 

(http://www.globalsecurity.org/military/world/para/imu.htm 21/12/2015) 

 
17

 Merupakan organisasi militan Islam Sunni yang didirikan oleh Jalaluddin Haqqani. Haqqani 

juga beraliansi dengan kelompok Taliban. Haqqani Network bertanggungjawab terhadap serangan 

yang dilakukan pada perang Afghanistan melawan Uni Soviet dan ketika invasi Amerika Serikat 

ke Afghanistan. Haqqani juga diakui sebagai asosiasi dari Al Qaeda karena kedekatannya pula 

dengan Osama bin Kaden (http://www.nctc.gov/site/groups/haqqani_network.html 21/12/2015) 

 
18

 Merupakan kelompok anti Syiah yang didirikan pada September 1985 di Pakistan ketika 

meningkatnya tegangan antara golongan Sunni dan Syiah. Bersama Lashkar eJhangvi, Sipah e 

Sahaba Pakistan merupakan ―perencana andalan‖ bagi Al Qaeda di Pakistan 

(https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/147 21/12/2015) 

 
19

 Merupakan kelompok penentang Federasi Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris Raya. Kelompok 

ini dideklarasikan pada tahun 2007, dan mempunyai hubungan afiliasi dengan Al Qaeda. 

hubungan yang terjadi berupa kegiatan saling membantu dalam hal pengadaan personel, 

pendanaan, pelatihan dan propaganda (http://www.globalsecurity.org/military/world/para/ik.htm 

17/11/2015) 

http://www.counterextremism.com/threat/jemaah-islamiyah-ji%2021/12/2015
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/mjn.htm%2021/12/2015
https://www.nctc.gov/site/groups/boko_haram.html%2020/12/2015
http://www.nctc.gov/site/groups/lj.html%20September/2013
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/imu.htm%2021/12/2015
http://www.nctc.gov/site/groups/haqqani_network.html%2021/12/2015
https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/147%2021/12/2015
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/ik.htm%2017/11/2015
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/ik.htm%2017/11/2015
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 Al Shabaab
20

 

 

Al Qaeda dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden bersama 

Abdullah Azzam. Abdullah Azzam merupakan seorang ulama Palestina dan salah 

satu pemimpin jihad anti-Soviet di Afghanistan. Keduanya bertemu ketika sama-

sama berperang mengusir Uni Soviet dari Afghanistan pada tahun 1979. Osama 

bin Laden yang merupakan keturunan keluarga kaya di Arab Saudi, menjadi 

terlibat dalam pendanaan dan perekrutan relawan Arab ke dalam kelompok 

pasukan yang ikut berperang.
21

 Selain digunakan untuk pendanaan dalam perang, 

uang donor dari Osama bin Laden juga digunakan untuk membentuk jaringan 

perekrutan dan penggalangan dana di seluruh dunia, seperti  Arab, Eropa, dan 

Amerika Serikat. Jaringan itu disebut Maktab al-Khidamat (Kantor Pelayanan), 

juga dikenal sebagai Al Khifah; banyak ahli menganggap Maktab menjadi cikal 

bakal organisasi Al Qaeda (Katzman, 2005:2). 

Pada tahun 1988, menjelang akhir pendudukan Soviet, Osama bin Laden 

dan Abdullah Azzam mulai merenungkan untuk apa, dan bagaimana 

memanfaatkan jaringan relawan Islam yang telah terorganisir itu. Abdullah 

                                                           
20

 Al Shabaab merupakan kelompok teroris di Somalia. Kelompok yang aktif sejak tahun 2006 

mulai menjalin hubungan dengan Al Qaeda sejak tahun 2008. Namun tidak ada pernyataan resmi 

dari Al Qaeda terkait pengakuan Al Shabaab sebagai kelompok afiliasinya 

(http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/61 20/02/2016) 

 
21

 Ayah Osama bin Laden, Mohammed Awad Osama bin Laden merupakan pemilik usaha 

konstruksi yang sukses. Kedekatannya dengan raja Arab Saudi, Raja Faizal, semakin 

meningkatkan reputasi dan kariernya di bidang konstruksi dan pemeliharaan bangunan di Arab 

Saudi (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/binladen/who/bio.html 12/11/2015 ) 

Diolah dari berbagai sumber.  Diolah dari berbagai sumber.  

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/61
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/binladen/who/bio.html
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Azzam menginginkan kelompok tersebut, yang kemudian disebut Al Qaeda 

(dalam bahasa Arab berarti ―dasar‖) untuk menjadi organisasi yang menyalurkan 

bantuan pasukan yang berjuang atas nama Islam, yang disebut ―pasukan reaksi 

cepat‖ Islam. Pasukan tersebut merupakan pasukan yang tersedia dengan cepat 

untuk campur tangan dimana pun umat Islam dianggap terancam. Garis-garis 

besar tentang Al Qaeda dirumuskan oleh Abdullah Azzam  pada tahun 1987 dan 

selesai pada tahun 1988 (Gunaratna, Inside Al Qaeda, 2002). Perkiraan intelijen 

Amerika Serikat, jumlah relawan jaringan tersebut  sekitar 10.000-20.000 orang, 

meskipun tidak semua mendukung aktivitas terorisme Al Qaeda (Katzman, 

2005:2). 

Berbeda dengan keinginan Abdullah Azzam yang ingin membentuk 

pasukan reaksi cepat, Osama bin Laden lebih berharap untuk menjadikan pasukan 

tersebut sebagai  alat untuk mempersatukan dunia menjadi satu Khilafah, yaitu 

dimana seluruh umat Muslim akan bersatu. Dan secara praktik, ia ingin pasukan-

pasukan tersebut ke negara asal mereka lalu menggulingkan para pemimpin 

sekuler yang dinilai pro Amerika Serikat dan sekutunya. Dari sinilah mulai 

muncul perbedaan-perbedaan antara Abdullah Azzam dengan Osama bin Laden. 

Bahkan karena perbedaan tujuan tersebut, Osama bin Laden dengan inisiatif 

sendiri mendirikan kamp-kamp pelatihan di Peshawar, Pakistan.  Pasukan-

pasukan tersebut kemudian dilatih dan akan digunakan untuk menyerang Amerika 

Serikat dan sekutunya (Gunaratna, 2002:22-24). 
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Namun hal ini berbeda dengan apa yang dipaparkan Abu Tholut
22

, 

menurutnya yang pernah bertemu dengan Osama bin Laden, Abdullah Azzam dan 

tokoh-tokoh Al Qaeda yang lain ketika Perang Afghanistan tahun 1979, tidak 

pernah ada perbedaan pendapat antara keduanya. Hal ini mengingat bahwa posisi 

Osama bin Laden adalah seorang murid, sedangkan Abdullah Azzam adalah 

seorang guru. Jadi tidak mungkin diantara keduanya terjadi perselisihan, karena 

apa saja yang dilakukan oleh Osama bin Laden sudah pasti mendapat masukan 

dan persetujuan Abdullah Azzam (Al Jawiy, 2016)
23

.  Hingga akhirnya pada 

November 1989, Abdullah Azzam tewas dalam  peristiwa ledakan bom  yang juga 

menewaskan kedua putranya (www.iacsp.com 11/11/2015). Setelah kematian 

Abdullah Azzam, Osama bin Laden menggantikan kepemimpin sekaligus 

mengambil alih kepengurusan dana Maktab dan mekanisme organisasi (Katzman, 

2005:3). 

Al Qaeda sering disebut sebagai kelompok teroris oleh berbagai pihak, 

namun ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa Al Qaeda adalah sebuah 

organisasi yang mempunyai struktur formal. Al Qaeda inti yang merupakan pusat 

dari jaringan kelompok-kelompok afiliasi ataupun asosiasinya mempunyai amir
24

 

                                                           
22

 Imron Baihaqi alias Mustofa alias Abu Tholut Al Jawiy adalah mantan tahanan terorisme 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang yang bebas bersyarat 20 Oktober 2015.  

 
23

 Wawancara dengan Abu Tholut  dilakukan di Desa Bae Pondok, kecamatan Bae, Kabupaten 

Kudus, Jawa Tengah pada 21 April 2016. 

 
24

 Emir merupakan sebuah jabatan pimpinan yang tinggi, karena berdasarkan dokumen anggaran 

rumah tangga Al Qaeda, fungsi emir adalah membuat fatwa atau aturan yang berdasarkan syariat 

Islam. Jabatan emir juga dimilki oleh afiliasi dan asosiasi Al Qaeda. Sebagai contoh, setelah 

kematian Osama bin Laden, kedudukan emir Al Qaeda dipegang oleh Ayman Al Zawahiri. Lalu 

Nasser al Wahayshi adalah emir Al Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP), dan Abdelmalek 

Droukdel adalah emir dari Al Qaeda in Islamic Maghreb (AQIM). 

 

http://www.iacsp.com/
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sebagai penanggungjawab aktivitas organisasi. Amir juga dibantu oleh beberapa 

dewan komite, seperti dewan komando, dewan militer, dewan politik, dewan 

keuangan dan dewan media (Zimmerman, 2013:8).
25

 Selain sebagai organisasi, Al 

Qaeda juga ibarat payung yang menaungi dan mendukung aktivitas terorisme 

jaringannya (Caruso, 2001).
26

 

 Salah satu tindakan dari kampanye Globar War On Terror yang dilakukan 

Amerika Serikat adalah dengan melakukan  invasi ke Afghanistan pada tahun 

2001, yang merupakan tempat persembunyian Al Qaeda. Invasi ini bertujuan 

untuk mencari dan menangkap Osama bin Laden selaku pimpinan dibalik 

peristiwa 9/11.  Amerika Serikat melakukan penyerangan di kamp-kamp Taliban, 

yang disinyalir memberikan perlindungan untuk Osama bin Laden (www.cfr.org 

30/05/2015). Sampai kemudian pada tahun 2006, intelijen Amerika Serikat 

menemukan kurir kepercayaan Osama bin Laden. Dari kurir ini didapat informasi 

tempat persembunyian Osama bin Laden, yaitu di Abottabad, Pakistan. Lalu pada 

1 Mei 2011, Amerika Serikat melancarkan operasi penyerangan terhadap kamp 

persembunyian Osama bin Laden. Hingga pada 2 Mei 2011, diberitakan secara 

resmi bahwa Osama bin Laden, pimpinan dari kelompok Al Qaeda telah tewas 

(www.cnn.edition.com 02/05/2011). 

                                                           
25

 Informasi terkait keorganisasian Al Qaeda ini berasal dokumen surat-menyurat Al Qaeda yang 

berisi anggaran rumah tangga Al Qaeda yang bertanggal 18 April 2002. Dokumen ini 

diterjemahkan dan diterbitkan oleh Combating Terrorism Center pada awal tahun 2006 

(www.ctc.usma.edu/posts/al-qaida-bylaws) 

26
 Merupakan isi testimoni oleh  J.T Caruso, Assistant Director, Counterterrorism Division, FBI 

(Federal Bureau of Investigation) (https://www.fbi.gov/news/testimony/al-qaeda-international 

08/12/2001) 

http://www.cfr.org/
http://www.cnn.edition.com/
file:///C:/Users/toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ctc.usma.edu/posts/al-qaida-bylaws
https://www.fbi.gov/news/testimony/al-qaeda-international
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Setelah kematian Osama bin Laden, kepemimpinan Al Qaeda dibawah 

komando Ayman Al Zawahiri. Pernyataan resmi terkait pergantian kepemimpinan 

ini dilakukan melalui sebuah situs Islam yang berafiliasi dengan Al Qaeda. 

Penyataan ini diberikan oleh Saif al-Adel, salah seorang petinggi Al Qaeda, 

setelah enam minggu menjabat sebagai pemimpin sementara Al Qaeda. Berbeda 

dengan Osama bin Laden yang tidak banyak berhubungan dengan media, Al 

Zawahiri lebih sering terlihat dalam video-video yang beberapa kali beredar di 

masyarakat. Dalam pernyataannya di sebuah video yang beredar sekitar Juni 

2011, Zawahiri memperingatkan bahwa Al-Qaeda sedang mempersiapkan 

momentum serangan mirip dengan serangan 9/11 (www.theguardian.com 

02/06/2015). 

Menurut National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism (START)
27

, ada lebih dari 600 kelompok yang terlibat aksi terorisme di 

seluruh dunia sejak tahun 1998. Dari tahun 1998 hingga 2008, Al Qaeda hanya 

bertanggungjawab atas 0,3 persen dari jumlah seluruh serangan di seluruh dunia 

yang lebih dari 21.000 serangan. Tetapi, Al Qaeda bertanggungjawab atas 

kematian 5,4 persen jumlah korban yang ditimbulkan pada periode yang sama.  

Selain itu jika dibandingkan dengan beberapa kelompok teroris terkenal 

yang terdahulu, seperti Euskadi ta Askatasuna (ETA), Irish Republican Army 

(IRA) dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), terdapat 

                                                           
27

 START adalah pusat penelitian dan pendidikan berbasis universitas dari jaringan internasional 

pakar-pakar yang berkomitmen untuk melakukan studi ilmiah tentang penyebab dan akibat dari 

terorisme di Amerika Serikat dan seluruh dunia. START berkantor pusat di Universitas Maryland 

dan mendukung penelitian dari lebih dari 50 lembaga akademik dan penelitian tentang terorisme. 

Untuk informasi lanjutan bisa diakses di www.start.umd.edu 

http://www.theguardian.com/
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beberapa perbedaan yang cukup besar. Kelompok teroris nasionalis di Spanyol, 

ETA, bertanggungjawab atas 820 kematian di tahun 1972 – 2009. Sangat jauh 

dengan korban yang disebabkan oleh Al Qaeda, yaitu 3.625 orang. Kemudian 

Irish Republican Army (IRA) bertanggungjawab atas kematian lebih dari 1.800 

orang sejak terbentuk pada 1919 hingga puncak serangan mereka di tahun 1970. 

Lalu angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), yang beroperasi 

selama 30 tahun bertanggungjawab atas tewasnya 5000 orang. Berdasarkan fakta-

fakta tersebut, menunjukkan bahwa operasi oleh Al Qaeda bersifat mematikan 

(www.start.umd.edu). 
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Grafik 1.1 

Jumlah Serangan Terorisme Secara Global Tahun 2000 - 2013 

 

  

Berdasarkan grafik 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah serangan terorisme terus 

mengalami tren peningkatan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi sejak 

tahun 2011. Bahkan pada tahun 2013, jumlah serangan terorisme yang terjadi 

seluruh negara mencapai angka 12.000 serangan. 
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Grafik 1.2 

Jumlah Insiden Terorisme Oleh Taliban, ISIL, Boko Haram dan Al Qaeda
28

 

Tahun 2000- 2013 

 

 

Empat kelompok teroris yang ada pada grafik di atas, yaitu Taliban, Boko 

Haram, Islamic State of Iraq Levant (ISIL), dan Al Qaeda, merupakan kelompok-

kelompok teroris yang bertanggungjawab atas 66 persen seluruh kematian di 

dunia yang diklaim sebagai korban serangan terorisme (Institute Economic for 

Peace, 2014).  

ISIL adalah nama baru dari Al Qaeda in Iraq (AQI), yang juga merupakan 

afiliasi dari Al Qaeda. Sebelum berganti nama menjadi ISIL, AQI juga pernah 

bernama Islamic State in Iraq (ISI) pada tahun 2006. Kemudian pada April 2013, 

                                                           
28

 Al Qaeda yang dimaksud adalah Al Qaeda inti pimpinan Osama bin Laden yang berbasis di 

Pakistan, bukan afiliasi atau asosiasinya. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taliban 0 4 8 60 55 120 162 205 257 268 306 213 784 766

ISIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367

Boko Haram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 125 424 232

Al Qaeda 2 5 19 20 11 5 4 4 4 0 0 2 0 0
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pimpinan ISI saat itu, Abu Bakr Al Baghdadi mengubah nama ISI menjadi 

Islamic State of Iraq Levant. Ini ia lakukan setelah ISI berhasil beroperasi di 

Suriah (www.nctc.gov 01/10/20015). 

 Berdasarkan Grafik 1.2, terlihat adanya kenaikan jumlah serangan yang 

dilakukan oleh tiga kelompok teroris yaitu Taliban, Boko Haram, dan Islamic 

State of Iraq Levant (ISIL), tetapi justru terjadi penurunan jumlah aksi oleh Al 

Qaeda. Bahkan di tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013, tidak ada aksi yang 

dilakukan oleh kelompok tersebut. Ketika aksi terorisme global mengalami 

peningkatan, Al Qaeda yang disebut sebagai kelompok terorisme internasional 

justru pengalami penurunan jumlah aksi. Tren jumlah aksi yang dilakukan oleh Al 

Qaeda mengalami penurunan yang cukup signifikan semenjak tahun 2009. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang penelitian ini, muncul pertanyaan, ketika 

insiden terorisme secara global mengalami peningkatan, mengapa terjadi 

penurunan aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris Al Qaeda pada tahun 2009 

hingga 2013? Apa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Al Qaeda sehingga terjadi 

penurunan aksi setelah tahun 2009 hingga tahun 2013. 

http://www.nctc.gov/
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1.3.1.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah 

serangan kelompok Al Qaeda. 

2. Mengetahui sistem organisasi Al Qaeda sejak terbentuknya kelompok 

ini pada tahun 1988, hingga tahun 2013. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat akademis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pengembangan akademik bidang Hubungan 

Internasional dengan konsentrasi penanganan kejahatan transnasional, 

khususnya kejahatan terorisme. Penelitian terkait penurunan aksi 

kelompok teroris tergolong belum sebanyak penelitian mengenai 

kenaikan aksi kelompok teroris. Oleh karena itu, diharapkan penelitian 

ini dapat menambah pengetahuan secara akademis tentang faktor 

penyebab penurunan aksi sebuah kelompok teroris. 

1.3.2.2 Manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian mampu memberikan 

sumbangan dalam upaya pemecahan masalah, khususnya permasalahan 

terorisme. Dengan tujuan mengetahui faktor penurunan aksi teror oleh 

kelompok teroris, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran lain 

terkait cara memerangi terorisme. 
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1.4 Kerangka Teori 

 Rumusan masalah pada penelitian  ini adalah mengapa terjadi penurunan 

aksi kelompok teroris Al Qaeda, dan apa saja faktor yang mempengaruhi 

penurunan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan teori yang mampu menjelaskan 

mengapa sebuah kelompok teroris mengalami penurunan aksi dan faktor yang 

mempengaruhinya.  

1.4.1 Kemerosotan Aksi Terorisme 

 Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan teori yang 

mampu menjelaskan mengapa kelompok Al Qaeda mengalami penurunan aksi 

terorisme, dan apa saja faktor yang menyebabkannya. 

 Pada pembahasan mengenai perlawanan terhadap terorisme dan 

bagaimana cara menghentikannya, ada topik mengenai bagaimana kelompok 

teroris mengalami kemerosotan hingga menyebabkan kelompok tersebut berakhir. 

Kemerosotan ini dinilai dari berkurangnya atau menurunnya aksi teror yang 

dilakukan kelompok teroris. Beberapa pakar memberikan faktor-faktor yang 

menyebabkan kemerosotan aksi dan bahkan berakhirnya terorisme, seperti Audrey 

K. Cronin (2006), Martha Crenshaw (1991), dan Seth G. Jones & Martin C. 

Libicki (2008). 

Menurut Cronin (2006), setidaknya ada 7 penjelasan luas yang menjadi 

elemen penting kemerosotan aksi dan berakhirnya kelompok teroris di era 

modern, yaitu pertama adalah penangkapan atau pembunuhan pemimpin 

(decapitation). Kedua, kegagalan untuk transisi ke generasi berikutnya. Ketiga, 
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pencapaian tujuan kelompok. Lalu yang keempat adalah transisi ke dalam proses 

politik yang sah. Kemudian yang kelima yaitu melemahkan dukungan rakyat 

terhadap kelompok tersebut. Faktor keenam adalah represi dan yang terakhir 

adalah transisi dari bentuk terorisme ke bentuk-bentuk kekerasan yang lain 

(Cronin A. K., 2006). 

Penangkapan atau pembunuhan terhadap pemimpin kelompok teroris ini 

disebut decapitation. Decapitation yang kemudian menyebabkan hancurnya, atau 

setidaknya melemahkan kelompok teroris terjadi pada the Kurdistan Workers‘ 

Party (PKK)
29

, Real Irish Republican Army (RIRA)
30

, dan Aum Shinrikyo 

Jepang
31

  (Cronin A. K., 2009). Setelah pemimpin atau tokoh kharismatik di 

dalam kelompok tersebut ditangkap atau dibunuh, aksi yang dilakukan kelompok-

kelompok itu cenderung menurun. Peru‘s Shining Path
32

 merupakan contoh 

kelompok teroris yang berakhir karena represi dan kehilangan dukungan dari 

                                                           

29
 PKK merupakan sebuah kelompok berideologi komunis. Kelompok teroris ini ingin membentuk 

negara Kurdistan, dimana wilayahnya berada di tenggara negara Turki, Suriah dan Irak. PKK 

dibentuk oleh Abdullah Ocalan pada tahun 1978 dan menyatakan gencatan senjata pada 1999. 

(www.nationalsecurity.gov.au 01/10/2015) 

30
 RIRA terbentuk pada awal tahun 1998 dengan dedikasi menghilangkan tekanan Inggris di 

Irlandia Utara dan juga inigin menyatukan Irlandia. Tetapi aktivitas yang dilakukan kelompok 

bersenjata ini berupa aksi teror seperti pembunuhan, pengeboman, dan perampokan (www.fas.org 

01/10/2015) 

 
31

 Aum Shinrikyo merupakan sebuah kelompok yang menganut kombinasi ajaran Budha dan 

Hindu yang terbentuk pada tahun 1995. Kelompok ini sangat percaya bahwa kiamat akan terjadi 

dalam waktu dekat. Kelompok ini dikategorikan sebagai teroris setelah melakukan serangan 

dengan senjata biologi di Tokyo Subway. (www.cfr.org 01/10/2015) 

 
32

 Peru‘s Shining Path merupakan sebuah kelompok yang melakukan pemberontakan dengan aksi 

terorisme. Kelompok ini terbentuk pada tahun 1980 dengan tujuan ingin melenyapkan sistem 

demokrasi kaum borjuis di Peru. Mereka ingin menerapkan sistem komunis dengan ajaran 

Maoisme (www.bbc.com 01/10/2015) 

 

http://www.nationalsecurity.gov.au/
http://www.fas.org/
http://www.cfr.org/
http://www.bbc.com/
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rakyat.  Kemudian contoh kelompok teroris yang berakhir karena kegagalan untuk 

transisi ke generasi berikutnya adalah Red Brigades
33

, Weather Underground
34

, 

Baader-Meinhouf group (Red Army Faction) 
35

(Cronin A. K., 2006). 

Irgun/Stern Gang
36

 dan African National Congress adalah contoh 

kelompok yang berakhir karena tujuan kelompok tersebut sudah tercapai. Lalu 

kelompok teroris yang berakhir karena terlibat ke dalam pemerintahan yang sah 

misalnya Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Palestinian Liberation 

Organization (PLO). The Chechen adalah kelompok teroris yang berakhir karena 

represi, atau tekanan dari pemerintah. Tekanan pemerintah ini biasanya berupa 

serangan militer. Sedangkan Abu Sayyaf dan Revolutionary Armed Forces of 

Colombia (RAFC) berakhir karena transisi  dari kelompok teroris menjadi 

kelompok criminal (Cronin A. K., 2006). 

                                                           
33

Red Brigades dibentuk pada tahun 1969 dengan tujuan untuk memisahkan Italia dari aliansinya 

dengan negara Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok ini menggunakan aksi-aksi teror 

seperti penculikan dan pembunuhan (www.fas.org 01/10/2015) 

 
34

 Weather Underground merupakan sebuah kelompok berideologi komunis yang menentang 

Perang Vietnam yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kelompok ini melakukan aksi teror berupa 

peledakan roket di headquarters of the U.S State Department. Mereka juga berusaha meledakkan 

bom di pusat induksi militerpada tahun 1975 di Oakland, California, tetapi gagal. (www.fbi.gov 

29/01/2004) 

 
35

 Red Army Faction (RAF) merupakan sebuah kelompok yang dibentuk dengan tujuan melakukan 

penentangan terhadap kapitalis pada tahun 1960-an, karena mereka sendiri berpaham komunis. 

Kelompok ini awalnya terdiri dari beberapa mahasiswa yang menentang kapitalis yang berasal dari 

Jerman Barat, tetapi kemudian muncul simpati dari pemuda di Jerman Barat sehingga jumlah 

mereka bertambah. Kelompok ini awalnya berupa kelompok aktivis, tetapi seiring berjalannya 

waktu ditambah dengan tekanan dari pemerintah, aksi yang dilakukan kemudian bersifat teror. 

(www.bbc.co.uk 12/02 2007) 

 
36

 Irgun Stern gang adalah sebuah organisasi di Palestina yang menginginkan kemerdekaan Israel, 

sesuai namanya yang juga berarti fighters for the freedom of Israel (www.britanica.com 

01/10/2015) 

http://www.fas.org/
http://www.fbi.gov/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.britanica.com/
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Berbeda dengan Cronin, Seth G. Jones & Martin C. Libicki (2008) 

berpendapat bahwa faktor yang dapat mengakhiri masa hidup terorisme ada 3 hal, 

yaitu policing, kekuatan militer, dan kesuksesan. Faktor yang pertama adalah 

policing, yaitu usaha-usaha seperti kriminalisasi terhadap aksi terorisme, 

pengembangan undang-undang terkait penanganan terorisme, dan juga pemberian 

bantuan asing untuk keperluan memberantas terorisme. Usaha ini berasal dari 

pemerintah. Contoh kelompok teroris yang kemudian berakhir masa hidupnya dan 

tidak melakukan aksi teror kembali karena policing adalah kelompok teroris  

Quebec khususnya Liberation Front of Quebec  pada tahun 1970an, yang ditahan 

dan dihukum oleh Polisi Royal Canadian Mounted dan Polisi Bagian Provinsi 

Quebec (QPP) (Jones & Libicki 2008:27-30 www.rand.org). 

Kemudian yang  kedua adalah kekuatan  militer.  Dalam tulisannya, Jones 

dan Libicki telah meneliti sebanyak 648 kelompok teroris dan dari seluruh 

kelompok teroris yang berakhir sejak tahun 1968 hingga 2006 tersebut, 7 persen 

diantaranya berakhir karena serangan oleh kekuatan militer. Berdasarkan 

penelitian Jones dan Libicki, kekuatan militer akan  efektif untuk memerangi 

terorisme jika kelompok tersebut beranggotakan lebih dari 100 orang. Contoh 

kelompok teroris yang kemudian berakhir karena serangan militer misalnya 

Revolutionary United Front (RUF) di Sierra Leone (Jones & Libicki 2008:30-31). 

Kemenangan adalah faktor ketiga berakhirnya kelompok teroris 

berdasarkan penelitian Jones dan Libicki. Sejak tahun 1968, dari 648 kelompok 

teroris, 10 persen dari jumlah tersebut masa hidupnya berakhir karena mereka 

telah mencapai tujuannya. Ketika kelompok teroris berhasil mencapai tujuannnya, 

http://www.rand.org/
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biasanya dikarenakan mereka mempunyai tujuan yang sempit, seperti mengenai  

kebijakan atau perubahan wilayah. Sejak tahun 1968, tidak ada kelompok teroris 

yang bisa mencapai tujuan besar seperti mendapatkan kekuasaan ataupun revolusi 

sosial. Contoh kelompok teroris yang kemudian menghentikan aksi terornya 

setelah melakukan negoisasi terkait permintaannya adalah Irish Republican Army 

(IRA) dan Resistencia Nacional Mozambicana (RENAMO) (Jones & Libicki 

2008:22-24). 

Hampir sama dengan Jones dan Libicki, Martha Crenshaw (1991) 

berpendapat bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kemerosotan aksi  kelompok 

teroris atau bahkan mengakhirinya adalah juga berasal dari campur tangan 

pemerintah.  Tetapi Crenshaw juga menekankan pengaruh kondisi kelompok dari 

sisi internal organisasinya. Menurut Crenshaw (1991:70), ada tiga hal yang dapat 

mengakibatkan merosotnya kelompok teroris bahkan hingga membuatnya tidak 

lagi melakukan aksi teror, yaitu kekalahan fisik kelompok teroris akibat respon 

dari pemerintah, keputusan kelompok untuk meninggalkan strategi kelompoknya, 

dan perpecahan yang mengakibatkan kehancuran organisasional kelompok itu 

sendiri. 

Berikut merupakan bagan tiga faktor yang dapat mengakibatkan 

kemerosotan aksi dan bahkan mengakhiri sebuah kelompok teroris sehingga tidak 

lagi melakukan aksi teror. 
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Bagan 1.1 

3 Faktor yang Menyebabkan Penurunan Aksi dan Berakhirnya 

Kelompok Terorisme 

 

The Armenian Secret Army for Liberation Armenia (ASALA), adalah 

contoh kelompok teroris internasional yang mengalami kemerosotan aksi parah 

karena reaksi pemerintah, yaitu dihancurkannya basis operasi ASALA. 

Penghancuran basis ASALA di Turki ini kemudian diikuti dengan banyaknya 

anggota yang keluar dari ASALA dan membentuk kelompok baru, ASALA-

Kemerosotan 
aksi 

terorisme 

Kekalahan fisik kelompok 
terorisme 

Kekalahan ini terjadi karena 
respon pemerintah terhadap 

terorisme. Respon ini biasanya 
berupa tekanan, dan umumnya 

berbentuk serangan secara militer. 
Tetapi bisa juga berupa 

menghilangkan para pemimpin, 
menghalangi  proses perekrutan 

anggota baru, atau 
menghancurkan  struktur 

organisasi. 

Keputusan  anggota meninggalkan 
strategi kelompoknya 

Keputusan anggota meninggalkan 
strategi kelompoknya dengan  
keluar dari kelompok tersebut 

kemudian menyeberang  berpindah 
ke dalam kelompok lain yang 

merupakan saingan dari kelompok 
itu atau mendirikan kelompok baru 

dengan strategi yang berbeda Terpecahnya kelompok 

Terjadi perpecahan internal yang 
kemudian mengakibatkan 
kehancuran organisasional 

kelompok tersebut. Crenshaw 
mengatakan "terrorism is self-

defeating 

Sumber: How Terrorism Declines oleh Martha Crenshaw, 1991 
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Revolutionary Movement misalnya. Setelah kehancuran dalam diri kelompok 

ASALA, dukungan publik juga hilang karena perubahan organisasi dinilai tidak 

sesuai dengan target awal kelompok ini dibentuk (Dugan et.all, 2009) 

Berdasarkan beberapa faktor yang menyebabkan kelompok teroris 

mengalami penurunan aksi dan bahkan berakhir tersebut, peneliti memutuskan 

untuk menggunakan teori 3 faktor penyebab berakhirnya kelompok terorisme dari 

Martha Crenshaw untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penurunan aksi 

oleh kelompok Al Qaeda. Memilih teori tersebut, karena penurunan aksi yang 

sigfinikan oleh kelompok Al Qaeda terjadi ketika adanya penyerangan terus 

menerus dan penerapan aksi counter terrorism dari pasukan Amerika Serikat dan 

sekutunya. Bahkan setelah kehilangan basisnya di Afghanistan pada tahun 2003, 

Al Qaeda juga kehilangan basecamp barunya di Peshawar, Pakistan pada tahun 

2011, bersamaan dengan terbunuhnya pemimpin Al Qaeda saat itu, Osama bin 

Laden. Lalu ada indikasi perpecahan yang terjadi di tubuh Al Qaeda, yaitu 

membelotnya salah satu kelompok afiliasi, yaitu Al Qaeda in Iraq. 

Peneliti memilih teori dari Crenshaw, karena kedua teori lain dari para 

pakar yang telah dipaparkan dinilai tidak cocok dengan fenomena yang terjadi 

pada kelompok Al Qaeda. Pertama, teori 7 faktor yang dapat menyebabkan 

kemerosotan aksi bahkan berakhirnya sebuah kelompok teroris dari Audrey K. 

Cronin. Faktor pertama adalah pembunuhan terhadap pemimpin yang dinilai 

berpengaruh dalam sebuah kelompok teroris. Ini tidak relevan, karena ketika 

Abdullah Azzam tewas, Al Qaeda masih beroperasi dan semakin berkembang 
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pesat dibawah kepemimpinan Osama bin Laden. Begitu juga ketika Osama bin 

Laden tewas, keberadaan Al Qaeda masih cukup diperhitungkan dibawah 

kepemimpinan Ayman Al Zawahiri. Lalu faktor yang kedua adalah kegagalan 

untuk transisi ke generasi berikutnya. Ini juga tidak cocok dengan apa yang terjadi 

pada Al Qaeda. Karena faktanya, Al Qaeda sudah berganti kepemimpinan 

sebanyak dua kali. Ketiga, pencapaian tujuan kelompok. Ini juga tidak bisa 

dijadikan faktor penyebab menurunya jumlah aksi yang dilakukan oleh Al Qaeda, 

karena tujuan kelompok ini, yaitu menyatukan umat Muslim menjadi Khilafah 

belum tercapai. Bahkan seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, Ayman 

Al Zawahiri memberikan ancaman akan melakukan serangan serupa peristiwa 

9/11.  

Lalu yang keempat adalah transisi ke dalam proses politik yang sah. 

Faktor ini juga tidak relevan dengan Al Qaeda, karena mereka tidak meminta 

sebuah kekuasaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah kewenangan 

politik. Kemudian yang kelima yaitu melemahkan dukungan rakyat terhadap 

kelompok tersebut. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian oleh Rohan Gunaratna 

dan Karunya Jayasena (2011) tentang dukungan global terhadap Osama bin Laden 

dan Al Qaeda, bahwa dukungan terhadap Al Qaeda dan pimpinannya sejak tahun 

2006 mengalami penurunan. Bahkan polling yang dilakukan oleh World Public 

Opinion pada tahun 2006, sebanyak 81 persen koresponden tidak lagi mendukung 

Al Qaeda. Koresponden dalam polling ini adalah penduduk di beberapa negara 

seperti Afghanistan, Libanon, Pakistan dan Turki (Gunaratna, Jayasena, 2011). 

Tetapi tetap ada serangan yang dilakukan oleh Al Qaeda hingga tahun 2008. 
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Faktor keenam adalah represi dan yang terakhir adalah transisi dari bentuk 

terorisme ke bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Melihat faktor ketujuh, tidak ada 

bukti yang menyatakan anggota Al Qaeda melakukan aksi kekerasan di luar aksi 

terorisme. Represi merupakan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk 

menekan kelompok terorisme, dan biasanya berupa tindakan militer. Faktor ini 

bisa menjadi faktor menurunnya jumlah serangan oleh Al Qaeda. Tetapi, peneliti 

lebih memilih teori dari Martha Crenshaw karena teori itu dinilai lebih lengkap 

dijadikan landasan penelitian ini 

Lalu teori dari Seth G. Jones & Martin C. Libicki (2008) yang berpendapat 

bahwa faktor yang dapat mengakhiri masa hidup terorisme ada 3 hal, yaitu 

policing, kekuatan militer, dan kesuksesan. Faktor yang pertama adalah policing, 

yaitu usaha-usaha seperti kriminalisasi terhadap aksi terorisme, pengembangan 

undang-undang terkait penanganan terorisme, dan juga pemberian bantuan asing 

untuk keperluan memberantas terorisme. Cara seperti ini biasanya diterapkan pada 

kelompok teroris domestik, karena berhubungan dengan kebijakan di dalam 

undang-undang. Hal ini dinilai tidak berpengaruh terhadap kelompok Al Qaeda. 

Karena kelompok ini merupakan kelompok teroris internasional dimana 

jaringannya sangat luas tidak terbatas pada satu negara.  

Lalu faktor yang kedua adalah dengan menggunakan kekuatan militer. 

Mungkin faktor ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan aksi oleh 

Al Qaeda, tetapi tidak seperti Martha Crenshaw yang juga memberikan pilihan 

penggunaan militer dan juga beberapa pilihan lain pada faktor respon dari 
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pemerintah. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih teori dari Martha Crenshaw 

daripada teori dari Seth G. Jones & Martin C. Libicki. 

Faktor yang ketiga adalah kesuksesan. Seperti yang telah dijelaskan pada 

pemaparan teori dari Audrey K. Cronin (2006), faktor kesuksesan tidak cocok jika 

dikaitkan dengan faktor penyebab menurunnya aksi yang dilakukan oleh Al 

Qaeda, karena tujuannya membangun khilafah belum tercapai. 

Berikut adalah bagan pemilihan teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini; 
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Bagan 1.2 

Skema Pemilihan Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis 

 Dengan memahami latar belakang dan kerangka teori yang digunakan, 

dapat muncul hipotesis bahwa mengapa terjadi penurunan aksi oleh kelompok 

teroris Al Qaeda adalah karena perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah 

sangat mendesak dan melemahkan kelompok tersebut. Lalu terjadi fenomena 

anggota Al Qaeda memutuskan meninggalkan strategi Al Qaeda. Dan terjadi 

How Terrorism 

Declines 

Audrey K. Cronin (2006): 

 Decapitation × 

 Kegagalan transisi × 

 Pencapaian tujuan × 

 Transisi ke dalam 
proses politik yang sah 

× 

 Melemahkan dukungan  

rakyat × 

 Represi  

 Transisi ke bentuk 

kekerasan yang lain× 

 

Seth G. Jones & Martin C. 
Libicki (2008) 

 Policing × 

 Kekuatan militer   

 Kesuksesan × 

 

Martha Crenshaw (1991) 

 Respon dari 

pemerintah  

 Keputusan anggota 
meninggalkan strategi 

kelompok  

 Kehancuran 
organisasional 

kelompok itu sendiri  
 

Martha Crenshaw 
(1991) 

 Respon dari 
pemerintah 

 Keputusan anggota 
meninggalkan 
strategi kelompok 

 Kehancuran 
organisasional 
kelompok itu 
sendiri 

Sumber: Audrey K. Cronin (2006), 

Martha Crenshaw (1991), dan Seth G. 

Jones & Martin C. Libicki (2008) 
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perpecahan di dalam kelompok tersebut. Dari ketiga faktor itu kemudian 

menyebabkan kehancuran kelompok, yang kemudian mengakibatkannya 

mengalami penurunan aksi teror. 

1.6 MetodePenelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual 

 1.6.1.1 Terorisme 

Menurut Martha Crenshaw (2011), terorisme adalah suatu bentuk 

kekerasan yg ditujukan untuk memengaruhi suatu kelompok. Terorisme 

tergantung atas kejutaan, konspirasi dan kebohongan.  Terorisme bukan sesuatu 

yang spontan, dan tidak melibatkan massa. Dilakukan oleh kelompok kecil atas 

nama kelompok lebih besar.  Tindakan yg dilakukan menyampaikan ancaman di 

masa depan: ―Anda akan menjadi korban berikutnya.‖ Waktu, tempat dan korban 

dipilih untuk menciptakan ketakutan, kejutan atau kemarahan. Dan dampak 

psikologis sangat penting." 

 

1.6.1.2 How Terrorism Declines 

How Terrorism Declines merupakan sebuah konsep dimana terdapat 

pembahasan terkait faktor penyebab terorisme mengalami kemerosotan hingga 

kemudian berakhir. Kemerosotan ini ditandai dengan berkurangnya atau 

menurunnya aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris. Karena menurut 

Martha Crenshaw, penting untuk memahami hasil akhir dari sebuah gerakan yang 
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memicu konflik, karena selama ini para peneliti masih terfokus hanya pada apa 

yang menyebabkan gerakan itu muncul.  

1.6.1.3 Proses Kemerosotan Kelompok Teroris 

 Proses kemerosotan kelompok terorisme merupakan teori yang diambil 

dari pendapat Martha Crenshaw (1991) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelompok teroris mengalami kemerosotan aksi atau bahkan berakhir. Proses 

tersebut adalah; respon yang tegas dari pemerintah lalu diikuti keputusan anggota 

kelompok untuk meninggalkan strategi kelompoknya, dan kemudian terjadi 

kehancuran organisasional kelompok itu sendiri (Crenshaw, 1991). 

1.6.2 Definisi Operasional 

 1.6.2.1 Terorisme 

 Berdasarkan definisi terorisme oleh Martha Crenshaw (2001), yaitu 

terorisme adalah suatu bentuk kekerasan yang ditujukan untuk memengaruhi suatu 

kelompok. Terorisme tergantung atas kejutan, konspirasi dan 

kebohongan.  Terorisme bukan sesuatu yang spontan, dan tidak melibatkan massa. 

Dilakukan oleh kelompok kecil atas nama kelompok lebih besar.  Tindakan yg 

dilakukan menyampaikan ancaman di masa depan: ―Anda akan menjadi korban 

berikutnya.‖ Waktu, tempat dan korban dipilih untuk menciptakan ketakutan, 

kejutan atau kemarahan. Dan dampak psikologis sangat penting. 

 ―Sebuah bentuk kekerasan yang ditujukan untuk memengaruhi suatu 

kelompok‖; aksi teror yang dilakukan oleh Al Qaeda bertujuan untuk 

mendapatkan perhatian dari publik, khususnya umat Muslim, agar sadar dan 
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segera bangkit melawan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan 

sekutunya. Al Qaeda bertujuan mengajak semua umat Islam menjadi satu atau 

biasa disebut Khilafah. Ajakan bersatu yang dimaksud juga termasuk menjadi 

relawan di medan perang. ―Terorisme tergantung atas kejutan, konspirasi dan 

kebohongan;‖ aksi-aksi penyerangan yang dilakukan Al Qaeda sangat 

menimbulkan kejutan bagi publik. Video-video ajakan dan doktrin yang 

disebarkan oleh Al Qaeda adalah berupa konspirasi untuk mememngaruhi umat 

Muslim di seluruh dunia. ―Terorisme bukan sesuatu yang spontan, dan tidak 

melibatkan massa. Dilakukan oleh kelompok kecil atas nama kelompok lebih 

besar.  Tindakan yg dilakukan menyampaikan ancaman di masa depan: ‗Anda 

akan menjadi korban berikutnya‘;‖ aksi teror yang dilakukan oleh Al Qaeda 

dijalankan hanya beberapa orang saja, karena tidak semua anggota ikut terlibat. 

Tetapi aktivitas yang dilakukan ini merupakan aktivitas yang langsung mengarah 

pada publik, karena sasaran serangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan 

khalayak umum, seperti bangunan ikonik ataupun angkutan umum. Dengan target 

yang berhubungan dengan public, maka akan menimbulkan rasa takut dan 

terancam pada masyarakat. dan memang seperti tujuannya, terorisme ingin 

memberi dampak secara psikologis bagi targetnya. Dan itulah yang dilakukan oleh 

Al Qaeda. 

 1.6.2.2 How Terrorism Declines 

 Dalam kajian mengenai how terrorism declines terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi sebuah kelompok teroris mengalami kemerosotan aksi atau 

bahkan kemudian berakhir. Faktor-faktor yang dipaparkan oleh para pakar pada 
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kajian itu cocok jika dikaitkan dengan penurunan aksi yang dilakukan oleh 

kelompok Al Qaeda.  

1.6.2.3 Proses Kemerosotan Kelompok Teroris 

Hal yang menyebabkan  kemerosotan kelompok terorisme merupakan 

teori yang diambil dari pendapat Martha Crenshaw (1991) tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kelompok teroris mengalami kemerosotan aksi atau bahkan 

berakhir. Faktor tersebut adalah; respon yang tegas dari pemerintah membuat 

kelompok teroris terdesak dan mengalami kekalahan fisik, lalu keputusan anggota 

kelompok untuk meninggalkan strategi kelompoknya, dan kemudian terjadi 

perpecahan sehingga mengakibatkan kehancuran organisasional kelompok itu 

sendiri (Crenshaw, 1991). 

Jika dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Al Qaeda, teori tersebut 

cocok. Adanya respon tegas dari pemerintah. Hal itu terjadi ketika Amerika 

Serikat melancarkan serangan ke Afghanistan yang disinyalir menjadi tempat 

persembunyian Osama bin Laden yang dituduh sebagai perencana serangan 9/11. 

Lalu keputusan anggotanya meninggalkan strategi kelompoknya terlihat dari 

fenomena pertikaian yang terjadi pada kelompok afliasi Al Qaeda, yaitu Jabhat al 

Nusra dengan Al Qaeda in Iraq (Hashim, 2014).  Kemudian terkait kehancuran 

organisasional yang merupakan proses terakhir pada teori proses penyebab 

kemerosotan kelompok teroris merupakan hal yang akan menjadi hasil dari 

penelitian ini. Peneliti berharap dapat mendapatkan fakta bahwa kehancuran 
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organisasional yang terjadi merupakan faktor penentu kemerosotan dari kelompok 

Al Qaeda. 

1.6.3 Desain/Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu menjelaskan hubungan antara 

variabel-variabel. Variabel yang dijelaskan adalah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kemerosotan kelompok teroris. Kemerosotan tersebut dinilai dari 

menurunnya jumlah aksi yang dilakukan. Penelitian ini mencoba menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah aksi yang dilakukan oleh Al Qaeda. 

1.6.4 Jangkauan Penelitian 

Pembahasan penelitian ini mempunyai batasan ruang faktor yang 

mempengaruhi penurunan aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris Al Qaeda 

inti yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Secara spesifik faktor tersebut berasal 

dari luar maupun dalam diri organisasi itu. Selain itu penelitian ini mempunyai 

batasan waktu, yaitu aksi terorisme yang dilakukan oleh Al Qaeda rentang waktu 

2009 hingga 2013, karena penurunan aksi yang signifikan oleh Al Qaeda terjadi 

sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu 

mengumpulkan data-data tentang variabel-variabel yang berupa catatan, buku, 

surat kabar, jurnal, dan bahan-bahan lainnya. Peneliti mengumpulkan catatan-

catatan dan dokumen-dokumen dari sumber yang kredibel dan sesuai di 
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bidangnya untuk membantu analisis, seperti annual report dari organisasi 

internasional serta publikasi yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu data 

penelitian didapatkan juga dari korespondensi dan wawancara dengan narasumber 

terkait. 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas 

sosial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tahap reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

melakukan penelitian berupa penyebab terjadinya penurunan aksi teror yang 

dilakukan oleh Al Qaeda. Peneliti melakukan pengumpulan data yang terkait 

fakta-fakta yang terjadi ketika rentang waktu penurunan jumlah aksi teror oleh Al 

Qaeda. Data-data tersebut saling dihubungkan dan dikaitkan dengan fakta-fakta 

yang memengaruhi, kemudian dilakukan analisa menggunakan teori yang dipakai 

untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis dalam penelitian 

ini. 
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1.6.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

a. Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

landasan teori, hipotesis, dan metode penelitian yang terdiri dari 

definisi konseptual, operasionalisasi konsep, desain/tipe penelitian, 

jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II merupakan deskripsi tentang sejarah terbentuknya Al 

Qaeda, proses perekrutan anggota, jaringan Al Qaeda di berbagai 

negara dan profil beberapa tokoh yang berpengaruh. 

c. Bab III merupakan penjelasan fakta kondisi Al Qaeda pasca 

peristiwa 9/11, yaitu awal dari kampanye melawan terorisme 

digencarkan, hingga tahun 2013, akhir dari rentang waktu 

penelitian. Kemudian dilanjutkan menganalisis fakta kondisi Al 

Qaeda pasca 9/11 dengan fenomena menurunnya aksi yang 

dilakukan Al Qaeda  pada tahun 2009 hingga 2013 dengan teori 

yang digunakan. 

d. Bab IV merupakan bab kesimpulan yang berisi hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan 

penelitian. 

 




