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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia dan Australia merupakan dua Negara yang secara geografis 

wilayahnya berdekatan. Kedekatan wilayah antara Indonesia dengan Australia 

membuat kedua Negara ini menjalin kerjasama yang berlangsung sejak tahun 

1942 ketika jepang mulai menjajah Indonesia1. Hubungan antara Indonesia dan 

Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan 

berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh tantangan. Banyak 

konflik-konflik yang terjadi yang memperburuk hubungan keduanya. Perbedaan 

budaya dan kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua Negara sangat 

mempengaruhi hubungan kedua belah pihak dan menciptakan berbagai masalah 

antara kedua Negara. Tetapi pemerintah Indonesia dan Australia tetap 

membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan.  

Dalam bidang ekonomi, Australia adalah Negara dengan perekonomian 

terbaik di dunia. Begitu pula Australia menganggap bahwa wilayah Indonesia 

merupakan wilayah yang strategis dan sebagai mitra perekonomian yang 

penting. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi Indonesia untuk 

meningkatkan kerjasama guna membantu perekonomian Indonesia. Hubungan 

ekonomi Australia dan Indonesia memang belum seberapa. Pada tahun 2001 

                                                             
1 Koran Jakarta, Hubungan Indonesia – Australia, di dalam: http://www.koranjakarta.co.id/ berita-
detail.php.htm diakses pada tanggal 15 Juni 2011 
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jumlah ekspor Australia US$930,4 juta, dan pada tahun 2002 naik menjadi 

US$1055,8 juta2. Indonesia telah menjadi mitra dagang berharga bagi Australia. 

Terdapat beberapa sinyal positif yang menandai kemajuan perdagangan kedua 

Negara. Tahun 2000-2002 perdagangan dua arah telah meningkat menjadi 

25,2%. Australia mempunyai hubungan perdagangan dan investasi dengan 

Indonesia yang dari tahun ke tahun berkembang dengan pertumbuhan rata-rata 

14% per tahunnya. Lebih dari 400 perusahaan Australia melakukan perniagaan 

di Indonesia mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. 

Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan 

pemerintah Indonesia. Australia juga menyediakan berbagai ragam jasa bagi 

usaha perniagaan di Indonesia. Beberapa dari jenis jasa yang disediakan oleh 

perusahaan Australia mencakup: jasa perbankan dan keuangan, pendidikan dan 

pelatihan, perencanaan perkotaan dan rancangan arsitektur3. Australia juga 

merupakan Negara pemberi donor terbesar kelima kepada Indonesia. Pada tahun 

2001-2002 Australia menyediakan bantuan pembangunan kepada Negara-negara 

lain sejumlah 1.725 juta dolar. Indonesia menerima 7,04% dari bantuan tersebut 

yang berjumlah 121,5 juta dolar, melalui program kerjasama pembangunan4. 

Selain itu, Indonesia juga telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang 

Australia. Bali merupakan provinsi yang paling dikenal dan banyak dikunjungi 

oleh warga Australia. Bali dikenal sebagai Paradise Island, karena keindahan 

                                                             
2 Badan Pusat Statistik, Perkembangan ekspor dan impor Indonesia, di dalam: 
http://www.bps.go.id/brs_file/exim-03feb03.pdf?  Diakses pada tanggal 20 September 2011 
3Australia-Indonesia institute (lembaga Australia-Indonesia), Geografi Australia, di dalam : 
http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html di akses 19 September 2011 
4 Anggi Murdani, Praktek politik luar negeri republic Indonesia terhadap Australia bagian 1, di dalam : 
http://anggimur.info/praktek-politik-luar-negeri-republik-Indonesia-terhadap-Australia-bagian-1 di akses 
19 September 2011 
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alamnya menjadikan daerah wisata yang sangat digemari. Namun hal ini 

meredup ketika terjadi peristiwa bom Bali I yang terjadi pada tanggal 12 

Oktober 2002 di kawasan Legian Kuta, Bali5. Peristiwa tersebut merupakan 

kasus terror bom terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi bom Bali 

memakan banyak korban sehingga berjumlah 509 orang, yang terdiri dari korban 

luka-luka berjumlah 324 orang, dan korban tewas berjumlah 185 orang. 

Kebanyakan korban jiwa tersebut dari turis-turis asing yang berasal dari 19 

negara dan korban yang paling banyak berasal dari Negara Australia berjumlah 

67 orang6. Selain korban jiwa, kerugian lain yang di taksir sebagai akibat 

terjadinya bom Bali  mencapai sekitar 20 triliyun rupiah7.  

Peristiwa bom Bali yang menghebohkan dunia ini merupakan peristiwa 

terorisme terparah dalam sejarah Indonesia yang langsung memperburuk citra 

bangsa dan Negara di mata internasional. Selain itu tragedi bom Bali ini juga 

berefek terhadap hubungan kerjasama bilateral Indonesia dengan Negara-negara 

lain, khususnya Australia. Banyak sekali Negara-negara dunia yang mengecam 

tragedi terror bom ini. Kurang lebih ada 17 negara yang langsung 

memberlakukan larangan berpergian (Travel Warning) ke Indonesia8, salah 

                                                             
5 Chauvel Richard, Subianto Haryo Landry, Indonesia – Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam 
Hubungan Politik Bilateral, Jakarta, Granit, 2005, hal. 35 
6 Sulistyo Hermawan, BOM BALI Buku Putih tidak resmi Investigasi Teror Bom Bali, Jakarta, PT. 
Grafika Indah, 2002, hal. 110 
7 Republika Online, Menbudpar: Indonesia masih cantik, di dalam:  
http://www.republika.co.id:8080/berita/63335/Menbudpar_Indonesia_Masih_Cantik di akses 19 
September 2011 
8 Budi Sukarno, Skripsi: Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Travel Warning Australia, Malang, 
Universitas Muhammadiya Malang, Jurusan Hubungan Internasional, 2009, hal. 1 
Travel warning yaitu himbauan untuk tidak berpergian ke suatu Negara yang dianggap tidak aman, 
biasanya dikeluarkan pemerintah suatu Negara untuk melindungi warganya dari ancaman yang mungkin 
terjadi di Negara yang di cekal tersebut. 
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satunya adalah Australia dimana warga negaranya ikut menjadi korban paling 

banyak dalam terror bom di Indonesia. Peristiwa bom Bali tersebut memberi 

dampak buruk terhadap  perekonomian Indonesia khususnya Bali. Karena 

dengan bom Bali tersebut telah menghancurkan sarana dan prasarana yang 

menunjang kegiatan pariwisata. Daerah Legian, Kuta yang biasa sangat ramai 

dikunjungi oleh para turis-turis asing menjadi sepi dari para wisatawan asing 

ataupun lokal. Di bidang investasi, kepercayaan investor asing menjadi 

berkurang karena takut adanya terror bom di Bali sehingga banyak investor 

asing yang memindahkan investasinya dari Indonesia ke Negara lain yang 

dianggap lebih aman, hal ini mengakibatkan banyak tenaga kerja Indonesia 

menjadi pengangguran9. Dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya bom 

Bali adalah Tingkat kunjungan wisatawan menurun. Pada tahun 2001 sekitar 

5,15 juta wisatawan mancanegara dengan pendapatan devisa US$5,4 miliar. 

Sedangkan pada tahun 2002 menurun sekitar 5,4 juta wisatawan mancanegara 

dengan pendapatan devisa US$4,3 miliar10. Selain itu, tempat-tempat 

penginapan seperti, hotel, wisma, bungalow, dan tempat-tempat hiburan malam 

menjadi sepi dari pengunjung. Banyaknya tempat-tempat hiburan yang hancur, 

dan upaya pemerintah untuk menangkap para tersangka pelaku terror bom, 

                                                                                                                                                                                   
Ada 17 negara di dunia yang memberlakukan travel warning ke Indonesia yaitu : Amerika Serikat, 
Australia, inggris, swedia, jerman, Switzerland, Denmark, perancis, jepang, korea, new Zealand, belanda, 
Canada, Taiwan, afrika selatan, Brazilia, Singapore.  
9 Skripsi-tesis.com, Reaksi Harga Saham di Bursa Efek Jakarta Terhadap Teror Bom Bali, di dalam: 
www.skripsi-tesis.com/07/02/reaksi/harga-saham-di-bursa-efek-jakarta-terhadap-teror-bom-Bali-pdf-
doc.htm  
10 Universitas Kristen Petra Digital Collections, wisatawan di dalam Petra Christian University Library - 
/jiunkpe/s1/eman/2004/jiunkpe-ns-s1-2004-31400394-3816-wisatawan-chapter1.pdf  
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mengharuskan Indonesia  mengeluarkan uang yang sangat banyak, hal ini 

membuat utang Indonesia bertambah11.  

Kepanikan dan situasi yang tidak aman membuat masyarakat Bali dan 

sekitarnya khawatir dan juga takut. Tetapi pemerintah dan juga masyarakat Bali 

tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk segera mengemBalikan 

nama baik Indonesia khusunya Bali di mata Dunia Internasional. Pemerintah dan 

pihak keamanan segera menangkap dan  menghukum mati para pelaku-pelaku 

bom Bali dan juga memberantas para teroris di Indonesia. Selain itu, pemerintah 

Indonesia semakin memperketat keamanannya dan membentuk undang-undang 

anti-teroris yang akan diterapkan terutama untuk kasus pemboman12. Setelah 

keberhasilan penyelidikan bersama pada peristiwa bom Bali antara Indonesia 

dan kepolisian Federal Australia, setidaknya ketegangan hubungan antara 

Indonesia dengan Australia berkurang. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2003, 

perdagangan Indonesia – Australia mencapai 6,7 miliar A$ (4,46 miliar US$, 

meningkat 11% dibandingkan pada tahun 2002). Nilai ekspor Indonesia 

mencapai 4,053 miliar A$ (2,65 miliar US$), sementara nilai impor dari 

Australia mencapai 2,762 A$ (1,8 miliar US$). Dengan demikian Indonesia 

menikmati surplus dalam perdagangannya dengan Australia sebesar 1,291 miliar 

A$ (846 juta US$). Tingkat inflasi menurun drastis dari lebih 10% pada tahun 

2002 menjadi 5,1% pada akhir tahun 200313.  

                                                             
11 Sulistyo Hermawan, Op Cit. hal. 65 
12 Chauvel Richard, Subianto Haryo Landry, Op. Cit,  h. 52 
13 Duta besar republik Indonesia Canberra ACT Australia, peluang dan tantangan hubungan bilateral 
Indonesia – Australia di dalam : http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm di 
akses 19 September 2011 
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Tetapi, situasi ini tidak berlangsung lama, ketika Indonesia berupaya 

untuk mengemBalikan kepercayaan dan citra baiknya dimata internasional, 

Indonesia kembali di kejutkan dengan adanya ledakan bom di depan kedutaan 

besar Australia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan – Jakarta Selatan pada tahun 

2004. Kemudian terjadi pengeboman di Hotel JW. Marriot di Jakarta dan pada 

tahun 2005, dan Bali kembali dikejutkan dengan adanya teror bom Bali II yang 

terjadi pada tanggal 01 Oktober 2005 di tiga lokasi, yaitu satu di Kuta dan dua di 

Jimbaran. Serangan ini tidak memakan banyak korban seperti halnya yang 

terjadi pada tragedi bom Bali I  tahun 2002. Korban pada tragedi bom Bali II ini 

hanya berjumlah 219 orang, yang terdiri dari 23 orang tewas, dan 196 lainnya 

luka-luka14. Usaha Indonesia dalam mengemBalikan kepercayaan dunia 

internasional semakin buruk sehingga Indonesia dijuluki sebagai Negara 

terorisme karena banyaknya terror bom yang terjadi di Indonesia15. Seluruh 

Negara di dunia menganggap Indonesia bukan tempat yang aman untuk 

dikunjungi karena akan mengancam jiwa mereka. Sudah tiga Negara yang 

mengeluarkan kebijakan Travel Warning  kepada warganya yang akan 

berkunjung ke Indonesia pasca bom Bali II. Ketiga Negara itu adalah Australia, 

Amerika Serikat (AS), dan Swedia16. Mulai dari terjadinya tragedi bom Bali I, 

pemerintah Australia langsung memberlakukan kebijakan Travel Warning ke 

                                                             
14 Nurhifen Kania, Bombing to Economy: Learning by Experience, di: 
http://www.wartaekonomi.co.id.php?option=com_content&view=article&id dalam skripsi Budi Sukarno, 
Skripsi: Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Travel Warning Australia, Malang, Universitas 
Muhammadiya Malang, Jurusan Hubungan Internasional, 2009, hal. 44 
15  Inilah.com, ‘RI bukan Negara teroris, tapi korban’, di http://m.inilah.com/read/detail/130639/ri-
bukan-negara-teroris-tapi-korban/ di akses pada tanggal 5 Juni 2011 
16 Bali post, Pasca Bom Bali II Tiga Negara Keluarkan Travel Warning, Bali Post, di: 
http://www.Balipost.com  
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Indonesia, kemudian September 2004 Australia mengeluarkan Travel Warning 

ke Indonesia pasca peledakan bom di depan kedutaan besar Australia17, lalu 

November 200818, pemerintah Australia kembali mengeluarkan Travel Warning 

berkaitan dengan akan dieksekusinya tiga terpidana mati bom Bali 2002, 

Amrozi, Ali Ghufron, dan Imam Samudra, pada bulan july 200919 pemerintah 

Australia kembali lagi mengeluarkan Travel Warning akibat adanya 

pengeboman di 2 hotel di kawasan Mega Kuningan Jakarta, yaitu hotel Ritz-

Carlton dan JW Mariott, dan disusul pada bulan April 2011 Australia lagi-lagi 

mengeluarkan Travel Warning ke Indonesia berkaitan dengan tertangkapnya 

Umar Patek di Pakistan20. Pemerintah Australia tidak akan mencabut kebijakan 

Travel Warningnya sebelum keamanan di Indonesia benar-benar sudah aman, 

seperti yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Australia yang dilansir 

Reuters.  

“ Kami nasihati Anda untuk mempertimbangkan keperluan untuk 
berpergian ke Indonesia, termasuk Bali saat ini, menyusul tingginya 
ancaman serangan teroris21. “ 

 

Isu terorisme ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap hubungan 

Indonesia dengan Australia. Akibat terjadinya pemboman di Bali yang banyak 

                                                             
17 Tempo interaktif, pemerintah Australia keluarkan travel warning ke Indonesia, di: 
http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/09/09/brk,20040909-23,id.html  diakses tanggal 15 Juni 2011  
18 Kemas Irawan Nurrachman – Okezone, Australia keluarkan travel warning ke Indonesia, di: 
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/26/1/157556/Australia-keluarkan-travel-warning-
ke-Indonesia diakses tanggal 15 Juli 2011 
19 Waspada online, Australia keluarkan ‘travel warning’ ke Indonesia, di: 
http://waspada.co.id/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=37961:-Australia-
keluarkan-travel-warning-ke-Indonesia&catid=17:nasional&itemid=30 di akses tanggal 15 Juli 2011  
20 K. Yudha Wirakusuma, Mabel polri hormati travel warning Australia, di: 
http://international.okezone.com/read/2011/04/02/337/441628/mabes-polri-hormati-travel-warning-
Australia diakses tanggal 15 Juli 2011 
21 Nurfajrin Budi Nugroho, Australia keluarkan Travel Warning ke Indonesia, di: 
http://www.okezone.com di akses pada tanggal 11 Juni 2011 
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memakan korban dari Negara Australia ini memberikan dampak negatif bagi 

hubungan kedua Negara tersebut. Kerjasama Australia dengan Indonesia mulai 

renggang, karena Australia mulai kurang mempercayai Indonesia  akibat adanya 

terror bom susulan yang merusak kedutaan besar Australia, Hotel JW Marriot 

dan bom Bali II. Banyak warga Australia takut untuk datang kembali dan 

mengunjungi Indonesia, karena akan mengancam keamanan jiwanya. Apalagi 

ditambah dengan kebijakan pemerintah Australia yang memberlakukan Travel 

Warning ke Indonesia semakin memberikan dampak buruk terhadap Indonesia.  

Perekonomian seluruh penduduk di Bali menjadi menurun karena hampir 

sebagian masyarakat di Bali menggantungkan hidupnya dari pariwisata dan juga 

pendapatan asli daerah Bali menjadi menurun.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk lebih jauh mengetahui apakah pengaruh hubungan ekonomi Indonesia 

dengan Australia pasca tragedi bom Bali I pada tahun 2002 dan bom Bali II pada 

tahun 2005, sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah 

penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh tragedi bom Bali I dan bom Bali II terhadap 

kerjasama Indonesia dan Australia dibidang ekonomi dalam sektor Perdagangan, 

Investasi dan Pariwisata ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui lebih jelas hubungan kerjasama Indonesia dengan 

Australia dalam bidang ekonomi pasca tragedi bom Bali I dan bom 

Bali II.  

2. Untuk mengetahui peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam 

mengembalikan hubungan baiknya dengan Australia. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu  

1.4.1 Dalam skripsi Budi Sukarno yang berjudul Kebijakan Larangan 

Berpergian (Travel warning) Australia Terhadap Indonesia Pasca Bom 

Bali 200222.  

Dalam skripsinya Budi Sukarno membahas sejak peristiwa 

peledakan bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang terjadi di Kuta, 

Bali - Indonesia yang banyak memakan korban dari mancanegara, 

korban terbanyak yaitu dari Australia. Australia sangat mengecam 

                                                             
22 Budi Sukarno, Op. Cit  
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tragedi terror bom yang telah menelan banyak korban dari negaranya. 

Tragedi bom Bali merupakan peristiwa terorisme terparah dalam sejarah 

Indonesia, karena banyak menelan korban jiwa yang mayoritas 

korbannya berwarganegaraan Australia, sehingga Australia menganggap 

Indonesia merupakan ancaman bagi negaranya. Sedikitnya ada 17 negara 

di dunia memberlakukan larangan bepergian atau yang dikenal dengan 

Travel Warning bagi warga negaranya agar tidak berkunjung ke 

Indonesia. salah satu Travel Warning yang keluar adalah dari pemerintah 

Australia. kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Australia ini merupakan kebijakan yang merugikan Indonesia yang 

dianggap sebagai ancaman bagi Australia.  

Pada peristiwa bom Bali I, Indonesia menghadapi tekanan dari 

dalam dan luar negeri. Indonesia diharuskan segera menangkap tokoh-

tokoh islam yang diidentikkan dengan hal-hal berbau terorisme yang 

akan mengancam keamanan Negara-negara lainnya dan menuntut agar 

Indonesia segera menyelesaikan kasus bom Bali ini. Travel warning 

yang dikeluarkan Australia adalah hak pemerintah Australia 

melaksanakan kebijakan luar negerinya kepada Indonesia untuk menjaga 

keamanan warganya yang berada di Indonesia. apalagi secara letak 

geografis tidak menguntungkan bagi Australia karena berdekatan dengan 

Negara-negara muslim Asia, dan juga Indonesia merupakan Negara 

muslim terbesar yang bedekatan dengan Australia. Beberapa Travel 

Warning yang dikeluarkan pemerintah Australia setelah peristiwa bom 
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Bali pada tahun 2002 diantaranya, peristiwa peledakan bom didepan 

Kedubes Australia dan Hotel JW Marriot di Jakarta pada tahun 2003 dan 

2004. Australia memberlakukan Travel Warning lebih keras lagi bagi 

warga negaranya ke Indonesia, khususnya Bali pada pasca bom Bali II 

pada tanggal 1 Oktober 2005. Pemerintah Australia mengeluarkan Travel 

Warning kembali pada bulan November 2008, hal tersebut berkaitan 

dengan akan dieksekusinya tiga terpidana mati bom Bali 2002, Amrozi, 

Ali Ghufron, dan Imam Samudra pada bulan yang sama. Larangan ini 

dikeluarkan Departeman Luar Negeri Australia sebagai peringatan akan 

peluang tingginya penyerangan yang akan dilakukan teroris. 

Pemberlakuan Travel Warning secara berturut-turut setelah terjadinya 

pengeboman di Bali membawa dampak yang signifikan terhadap sektor 

pariwisata di Indonesia dan di pulau Bali dan juga mengganggu 

hubungan baik Indonesia dengan Australia.   

Australia menganggap Indonesia tidak aman untuk di kunjungi, 

karena itulah Australia memberlakukan travel warning untuk 

memberikan keselamatan bagi warga negaranya dan tidak 

memperbolehkan warga negaranya berpergian ke Indonesia. Australia 

mempunyai kepentingan melalui memberlakukan travel warning yang 

dijadikan sebagai alat diplomasi paksaan agar Indonesia tunduk dan 

mengikuti keinginannya. Coercive diplomasi merupakan diplomasi yang 

memberlakukan ancaman atau kekuatan tertentu untuk membuat agar 

pihak lawan menunda atau tidak untuk mempengaruhi pihak lawan atau 
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tidak melakukan pelanggaran international, dan juga sebuah usaha untuk 

mempengaruhi pihak lawan dengan cara menggunakan kekuatan untuk 

merubah tindakan yang menjadi objek permasalahan melalui penggunaan 

ancaman. Pada dasarnya persepsi Australia memandang bahwa Indonesia 

menjadi ancaman, makanya Australia mengembangkan strategi 

politiknya dan pertahanannya dapat mengurangi ancaman itu. Strategi 

politiknya yang sangat mungkin adalah tetap meningkatkan 

persahabatannya dengan Indonesia, namun juga dengan semua Negara di 

sekeliling Indonesia dan secara bertahap mengucilkan Indonesia dari 

kawasan asia tenggara, karena itulah Coercive diplomasi ini diarahkan 

kepada Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, yang 

diyakini banyaknya keberadaan teroris yang mengancam kepentinganya.  

Dalam skripsi Budi Sukarno ini membahas Kebijakan Pemerintah 

Australia yang memberlakukan larangan berpergian (Travel Warning) ke 

Indonesia akibat adanya terror bom yang terjadi di Indonesia. Travel 

Warning dijadikan sebagai alat Coercive diplomacy Australia ke 

Indonesia untuk melaksanakan kepentingannya agar Indonesia merasa 

bersalah kepada Australia dan tunduk kepada pemerintah Australia. 

sedangkan dalam pembahasan skripsi saya lebih membahas bagaimana 

pengaruh tragedi bom Bali I dan bom Bali II terhadap hubungan 

ekonomi Indonesia-Australia. Karena dalam tragedi bom Bali ini, 

merusak sektor pariwisata di Bali dan juga berimbas terhadap 



13 
 

perekonomian Indonesia dan juga hubungan baik Indonesia dengan 

Australia.  

 

1.4.2 Dalam skripsi Ahmad Zakaria yang berjudul kode sumber (source code) 

website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di Indonesia23. 

Dalam skripsi Ahmad Zakaria ini membahas aksi terorisme yang 

terjadi di Indonesia. Terorisme merupakan kejahatan terhadap 

kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius 

terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan 

kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap 

keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat 

sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan 

berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan 

dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa 

Indonesia yang terkantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.   

Aksi terorisme di Indonesia mencuat ke permukaan setelah 

terjadinya Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Peristiwa ini tepatnya 

terjadi di Sari Club dan Peddy’s Club, Kuta, Bali. Sebelumnya, tercatat 

juga beberapa aksi teror di Indonesia antara lain kasus Bom Istiqlal pada 
                                                             
23 Ahmad Zakaria, skripsi: kode sumber (source code) website sebagai alat bukti dalam tindak pidana 
terorisme di Indonesia, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007 di 
http://typecat.com/pdf/contoh-skripsi-hukum-pidana-tentang-terorisme.html di akses tanggal 15 Juli 2011 
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19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 Desember 2000 yang terjadi 

di dua puluh tiga gereja, Bom di Bursa Efek Jakarta pada September 

2000, serta penyanderaan dan pendudukan Perusahaan Mobil Oil oleh 

Gerakan Aceh Merdeka pada tahun yang sama. Kembali pada kasus Bom 

Bali I. Aksi teror melalui peledakan bom mobil di Jalan Raya Legian 

Kuta ini semula direncanakan dilaksanakan pada 11 September 2002, 

bertepatan dengan peringatan setahun tragedi di Gedung World Trade 

Center New York, Amerika Serikat. Seperti diketahui, peristiwa 11 

September 2002 ini mengawali “Perang Global” terhadap terorisme yang 

dipimpin oleh Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat yang berat 

sebelah seperti pemunculan jargon “Jihad adalah Terorisme” dalam 

memerangi terorisme telah menjadi alasan beberapa kelompok teroris 

untuk melakukan perlawanan, salah satunya dilakukan oleh Ali Imron, 

Ali Gufron, dan Amrozi.  

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk 

melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal 

perlindungan warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk 

perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme 

adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya 

menciptakan produk hukum yang sesuai.   

Dalam skripsi Ahmad Zakaria ini lebih menjelaskan tentang 

pemasalahan bagaimana kode sumber dari sebuah website dapat 

dijadikan alat bukti. Penjelasan tersebut akan dikaitkan dengan peraturan 
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perundang-undangan di Indonesia yang memungkinkan penggunaan alat 

bukti digital dalam persidangan, khususnya Undang-undang Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penggunaan bukti digital 

sebagai alat bukti tindak pidana terorisme di Indonesia yaitu source code 

atau kode sumber sebuah website yang merupakan media informasi 

teroris, yaitu Al-Anshar dengan alamat di http://www.anshar.net website 

ini berisi informasi para teroris itu seputar materi-materi Tauziah Syaikh 

Mukhlas, Tauhid, Jihad, Wacana, Islamiah dan Askariah. Antara lain 

mengajarkan penyerangan dengan cara memanfaatkan antrean di jalan 

atau pintu masuk masuk atau keluar kantor, pusat perbelanjaan, hiburan, 

olahraga, hotel dan tempat pameran. sedangkan dalam pembahasan 

skripsi saya lebih membahas bagaimana pengaruh tragedi bom Bali I dan 

bom Bali II terhadap hubungan ekonomi Indonesia-australi. Karena 

dalam tragedi bom Bali ini, merusak sektor pariwisata di Bali dan juga 

berimbas terhadap perekonomian Indonesia. selain itu juga tragedi terror 

bom Bali ini juga merusak hubungan baik Indonesia dengan Australia. 

 

1.5 Landasan Konsep  

Landasan konsep dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-

batasan tentang konsep yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang 

akan dilakukan. Konsep ini berguna sebagai landasan sekaligus batasan 

mengenai pembahasan yang akan diangkat dan dibahas dalam skripsi ini. 

Adapun konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:  
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1.5.1 Terorisme  

Terorisme dari akar kata teror, yang berasal dari bahasa Latin, 

terer, yang berarti menakuti atau membuat orang menjadi takut dan tidak 

aman. Banyak definisi yang menunjukkan hal itu, yang secara moral 

tidak dapat dibenarkan, misalnya terlihat dalam karya Burton M Leiser, 

Liberty, Justise, and Morals, di bawah ini.  

Terorisme adalah suatu sistem yang terorganisasi dari tindakan-

tindakan yang dirancang secara khusus dan terencana untuk menciptakan 

ketakutan, untuk menggoyahkan keyakinan masyarakat, untuk 

menghancurkan struktur kekuasaan, dan menciptakan destabilitas Negara 

dan bangsa, dalam bentuk sabotase, bom, dan bentuk-bentuk kekerasan 

lainnya. Itu semua dilakukan tanpa memperdulikan aturan hukum dan 

moral yang ada dalam masyarakat bangsa dan Negara24.   

Beberapa karakteristik dari terorisme adalah merupakan 

intimidasi yang memaksa, memakai kekerasan (pembunuhan, 

pengeboman) sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, korban 

bukan tujuan melainkan sebagai sarana untuk menciptakan terror25. 

Selain itu juga terorisme gaya baru dapat menyerang apa saja, seperti 

menyerang gereja atau masjid, menghantam pasar atau supermarket, 

merusak kantor pemerintah atau lembaga pendidikan, nightclub, hotel-

hotel, bisa juga menyerang perkampungan desa maupun kota, bisa 

                                                             
24 Tabrani Sabirin, Menggugat Terorisme, Jakarta, CV. Karsa Rezeki, 2002, hal. 33 
25 Lontar, Pembentukan badan-badan pendahuluan, di 
http://www.lontar.ui.ac.id/252027999/pembentukanbadan-badanpendahuluan.pdf di akses pada tanggal 
18 Juni 2011  
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melakukan serangan dijalan raya, didalam kereta api, bus, pesawat 

terbang, dan juga kapal26. Kekerasan dan konflik teror ini memiliki 

Tujuan-tujuan  secara umum diantaranya mempublikasikan suatu alasan 

lewat aksi kekejaman, karena dengan demikian menebar kebencian dan 

konflik, menciptakan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah dan sebagainya.  

Beberapa Akibat yang di timbulkan dari terorisme yaitu,  

pertama, menimbulkan kerusakan umum, kedua, membuat terror atau 

rasa takut terhadap orang secara meluas, ketiga, memberikan citra negatif 

terhadap agama, keempat, menghancurkan kedaulatan bangsa dan 

Negara. Isu terorisme membawa citra buruk bagi Indonesia pada 

umumnya. Hal ini mempengaruhi perlakuan dan kepercayaan Negara-

negara lain kepada Indonesia. Selain itu isu terorisme ini juga memiliki 

pengaruh yang kuat dalam hubungan Indonesia dengan Australia pasca 

terjadinya beberapa terror bom yang terjadi di Indonesia. Australia 

merasa Indonesia merupakan suatu ancaman bagi negaranya sehingga 

membuat hubungan baik antara dua Negara ini menjadi renggang. 

 

1.5.2 Investasi   

Investasi dalam teori ekonomi berarti penambahan terhadap stok 

modal fisik, apakah itu melalui pembangunan rumah-rumah, pembuatan 

mesin, pembangunan pabrik atau kantor ataupun tambahan terhadap 

                                                             
26 M. Hilaly Basya, David K. Alka, Amerika Perangi Teroris Bukan Islam, Jakarta, Center For Moderate 
Moeslem, 2004, hal. 41 
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persediaan barang. Selain investasi dalam artian fisik ini ia juga dapat 

diartikan dengan investasi dalam modal manusia (human capital ). 

Jumlah investasi ditentukan oleh tingkat bunga, oleh karena itu fluktuasi 

dalam belanja untuk investasi lebih besar dibandingkan dengan belanja 

untuk konsumsi, sehingga faktor investasi ini merupakan penentu utama 

dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang27.  

Sama halnya dengan Indonesia juga membutuhkan investasi 

untuk membantu pembangunan ekonominya. Investasi diyakini sebagai 

jalan keluar utama mengatasi masalah pengangguran, karena investasi 

merupakan salah satu faktor produksi yang membuat pemerintah 

Indonesia memiliki kemampuan dalam meningkatkan kapasitas 

produksinya. Selain itu Investasi juga akan meningkatkan kegiatan 

ekonomi Negara, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah dan 

seterusnya konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi 

 

1.5.3 Kerjasama Bilateral   

Kerjasama Bilateral adalah kerjasama baik dari sisi ekonomi, 

sosial, dan politik keamanan antara satu Negara dengan Negara lain 

tertentu. Kerjasama Bilateral merupakan kerjasama yang hanya 

melibatkan dua Negara yang memiliki manfaat timbal Balik. Misalnya, 

kerjasama antara Indonesia dengan jepang, atau kerjasama Indonesia 

                                                             
27 Mochammad Najib. Esta Lestari. Jusmaliani. Yani Mulyaningsih. Tatik Maryanti. Sairi Erfanie. 
Muhammad Soekarni, Investasi Syari’ah, Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik. Yogyakarta. 
Kreasi Wacana. 2008. Hal. 54 
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dengan Amerika Serikat28. Secara konseptual, tujuan utama dari semua 

hubungan bilateral antarnegara adalah membangun kemitraan yang kuat 

dengan lingkungan eksternalnya, menciptakan suatu persahabatan.   

Teuku Rezasyah menjelaskan hubungan bilateral adalah sebagai 

berikut: “Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan 

adanya hubungan timbal Balik antara dua pihak. Kerjasama bilateral 

dilaksanakan guna menjalin hubungan yang lebih baik antara Negara 

yang bertetangga maka dengan semangat kerja serta orientasi ke depan 

dalam membangun hubungan kedua Negara29“.  

Hubungan bilateral yang terjadi antara dua pihak ini dapat terjadi 

dengan adanya sikap saling memberi dan menerima dengan adanya 

suatu kerjasama yang baik. Tujuan kerjasama bilateral ini adalah untuk 

membebaskan negara dari kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, dan 

juga memajukan pembangunan di Negara-negara berkembang, yang 

dilakukan dengan program-program seperti memberi kesempatan pada 

negara-negara yang sedang berkembang mengekspor barang dan 

jasanya, memberi kemudahan prosedur ekspor-impor, membantu 

promosi, serta mencarikan mitra atau rekanan usaha dari negara-negara 

maju.  

                                                             
28 Request Artikel, Contoh makalah ekonomi, di: http://requestartikel.com/contoh-makalah-ekonomi-
internasional-201012353.html di akses pada tanggal 5 Juni 2011  
29 Teuku Rezasyah, Politik Luar Negeri Indonesia antara Idealisme dan Praktik, Bandung:Humaniora, 
2008, hal. 55 dalam skripsi Siti Ulfatun Mukaqomah, Kerjasama Pendidikan dan Budaya Dalam 
Fluktuasi Hubungan Indonesia – Australia, Malang, Universitas Muhammadiya Malang, Jurusan 
Hubungan Internasional, 2010, hal. 10 
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Adapun aspek-aspek yang dapat merusak kerjasama bilateral 

suatu Negara yaitu :  

1. Pertahanan – keamanan, misalnya isu konflik seperti  

terorisme 30. 

2. Adanya isu politis seperti, pelanggaran HAM, Contoh kasus: 

adanya pelanggaran HAM di timor-timur, sehingga membuat 

hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi tegang. 

Amerika Serikat membatalkan penjualan bantuan militernya 

ke Indonesia.31. 

3. Stabilitas kedaulatan hukum suatu Negara seperti, 

perselisihan perbatasan atau daerah teritorial, perlindungan 

hukum. Contoh kasus: pada tanggal 13 Agustus 2010 insiden 

penahanan tiga petugas Patroli Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) oleh Polis Marin Diraja Malaysia dan 

penahanan tujuh nelayan Malaysia oleh pihak berwenang 

Indonesia, akibat masalah perbatasan maritim RI – 

Malaysia32.  

4. Peran media massa yang selalu melebih-lebihkan konflik 

yang terjadi33. 

 

                                                             
30 FH Lubis, Bab I Pendahuluan, di http://repositury.usu.ac.id/bitstream/chapterI.pdf  
31 Ganewati Wulandari, Hubungan Indonesia-AS : aspek pertahanan keamanan, di 
http://docs.google.com/viewer?a=elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php.pdf   
32 Kbri Kuala Lumpur, Politik, di 
http://www.kbrikualalumpur.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id  
33 FH Lubis, op cit 
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Hubungan kerjasama bilateral yang terjadi karena adanya 

kepentingan yang saling menguntungkan antar Negara. Misalnya 

hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Australia 

adalah dalam semua aspek baik dalam bidang ekonomi, keamanan, 

pariwisata, pendidikan, dan budaya. Kerjasama bilateral kedua Negara 

bertetangga ini terjalin dengan baik, walaupun sering terjadi pasang 

surut dalam hubungan Indonesia dengan Australia, tetapi mereka tetap 

berusaha untuk menjalin hubungan baik.  

Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada hubungan 

kerjasama Indonesia dengan Australia dalam bidang ekonomi. Australia 

dengan Indonesia melakukan hubungan kerjasama sejak awal 

kemerdekaan Indonesia, tetapi pasca tragedi bom Bali I dan bom Bali II, 

hubungan kerjasama ekonomi antara kedua Negara ini menjadi 

renggang. Karena itu, dalam skripsi ini menggunakan konsep terorisme, 

investasi dan kerjasama bilateral, sebagai landasan konsep dalam 

mengatasi permasalahan renggangnya hubungan kerjasama ekonomi 

Indonesia dengan Australia pasca tragedi bom Bali I dan bom Bali II. 

 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, 

dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian kualitatif mengumpulkan data 

berupa cerita rinci dari responden, data-data referensi dan diungkapkan 
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apa adanya sesuai bahasa, pandangan para responden dan buku-buku 

yang menjadi referensi. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, 

atau kelompok tertentu, serta karakteristik dari suatu gejala atau masalah 

yang diteliti dan juga mengungkapkan bagaimana hal ini terjadi. 

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan “bagaimana”, yang dimana 

berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan 

teliti34. Secara umum metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis dalam pembuatan skripsi ini yaitu metode pengamatan secara 

kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan isi tetapi tidak 

menggunakan akurasi statistik. 

 

1.6.2 Ruang Lingkup  

a. Batasan Waktu 

Penelitian ini fokus pada tahun 2001 sampai 2006, dimana tahun 

2001 sebagai pembanding sebelum bom Bali I, tahun 2002 

terjadinya terror bom Bali I, tahun 2003 sebagai pembanding pasca 

terror bom Bali I. tahun 2004 sebagai pembanding sebelum 

terjadinya bom Bali II, tahun 2005 terjadinya terror bom Bali II, dan 

2006 sebagai pembanding pasca terror bom Bali II. 

 

 

                                                             
34 Dr.Ulber, Silalahi MA, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hal. 27 
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b. Batasan Materi  

Penelitian ini fokus materinya sejarah awal hubungan kerjasama 

Indonesia dengan Australia dalam bidang ekonomi kemudian 

dampak hubungan kerjasama ekonomi kedua Negara pasca tragedi 

bom Bali I dan bom Bali II dan upaya pemerintah dalam usaha 

mengemBalikan kepercayaan dan hubungan baiknya dengan 

Australia.  

1.6.3 Variable Penelitian  

Pada uraian diatas dari judul Pengaruh Tragedi Bom Bali I dan 

Bom Bali II Terhadap Hubungan Ekonomi Indonesia – Australia, dari 

judul diatas maka kita bisa mengidentifikasi variable-variabel analisa 

Judul diatas terbagi menjadi dua unit tingkat analisa yaitu; Variabel 

independennya adalah tragedi bom Bali, Variabel dependennya adalah 

hubungan ekonomi Indonesia – Australia.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 

teknik pengumpulan data secara sekunder yang dimana data-data 

sekunder ini diperoleh dari studi pustaka sebagai berikut :  

1. Buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang diambil.  

2. Surat kabar dan hasil seminar.  

3. Data yang terdapat dari situs internet.   

4. Perpustakan pusat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 

perpustakaan AR. Fachrudin (UMM) 
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1.7 Asumsi Dasar   

Peristiwa bom Bali yang terjadi pada akhir 2002 dan 2005 di Bali ini 

memakan banyak korban dari para turis mancanegara yang sedang berlibur di 

Bali. Korban terbanyak berasal dari Negara Australia yang berjumlah 67 

orang. Banyak Negara-negara di dunia yang mengecam tragedi bom ini salah 

satunya adalah Negara Australia dan langsung mengeluarkan larangan 

berpergian Travel Warning ke Indonesia.  

Peristiwa bom Bali ini mengganggu hubungan kerjasama Indonesia 

dengan Australia. Pasca tragedi bom Bali banyak para investor-investor yang 

menanamkan modalnya di Indonesia lari ke luar negeri karena merasa 

Indonesia tidak aman. Hal ini mempengaruhi perekonomian Indonesia 

khususnya di Bali. Pariwisata di Bali menjadi sepi. Tingkat kunjungan 

wisatawan lokal maupun mancanegara menurun hingga 80%. Banyak 

masyarakat Bali harus menjadi pengangguran. Tempat-tempat wisata dan 

penginapan menjadi sepi dari pengunjung. Selain itu utang Indonesia juga 

bertambah akibat banyaknya tempat-tempat hiburan hancur.  

Pemerintah Australia ikut serta juga membantu pemerintah Indonesia 

menyelesaikan permasalahan bom Bali. Berbagai upaya dilakukan Indonesia 

untuk mengemBalikan nama baiknya di mata dunia internasional dan juga 

memperbaiki hubungan kerjasama Indonesia dengan Australia. 

 

 

 



25 
 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

Bagian I BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 Terorisme 

1.5.2 Investasi 

1.5.3 Kerjasama Bilateral 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian  

1.6.2 Ruang Lingkup 

1. Batasan Waktu 

2. Batasan Materi 

1.6.3 Variable Penelitian 

1.6.4 Teknik PengumpulanData 

1.7 Asumsi Dasar 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

Bagian II BAB II Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Australia  

2.1 Hubungan ekonomi Indonesia – Australia 



26 
 

2.1.1 Perdagangan  

2.1.2 Investasi perbankan 

2.1.3 Pertanian 

2.1.4 Pariwisata  

2.2 Tragedi Teror Bom 

2.2.1 Tragedi Bom Bali I 

2.2.2 Tragedi Bom Bali II 

2.3 Dampak Tragedi Teror Bom 

 

Bagian III BAB III Pengaruh Hubungan Indonesia – Australia 

1.9 Pengaruh hubungan ekonomi Indonesia – 

Australia pasca tragedi bom Bali 

1.10 Kebijakan pemerintah Indonesia dalam 

upaya memperbaiki hubungan baiknya dengan 

Australia 

 

Bagian IV BAB IV PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

4.3 Daftar Pustaka 

4.4 Lampiran-Lampiran  

 

 


