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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar  Belakang  

Banyak isu yang terjadi di dunia internasional yang memicu setiap Negara 

untuk mengeluarkan kebijakan sebagai wujud respon terhadap isu tersebut. Salah 

satu isu yang menggemparkan dunia internasional adalah isu terorisme dimana 

telah dianggap berhasil membuat setiap Negara membuat kebijakan baik dalam 

maupun luar negeri. Terorisme menjadi penting sejak terjadinya peristiwa 11 

September 2001 di Amerika Serikat. Seruan-seruan anti-terorisme pun di serukan 

oleh Presiden Amerika Serikat ketika itu, George. W. Bush. Isu terorisme ini 

mulai mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara karena tuduhan dunia 

internasional bahwa pelaku terorisme dalam peristiwa 11 September 2001 itu 

merupakan kelompok-kelompok ekstrimis Islam dan kawasan Asia Tenggara 

termasuk salah satu kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.  

Asia Tenggara dengan jumlah muslim terbanyak tentunya menjadi sorotan 

bagi Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan isu terorisme global 

keluarannya. Terbukti dengan kejadian- kejadian terorisme yang berturut-turut 

terjadi di negara kawasan Asia Tenggara seperti di Indonesia dan Filipina. Di 

Indonesia sendiri terhitung telah terjadi beberapa aksi terorisme seperti ledakan 

bom bali pada 12 oktober 2002 dimana telah berhasil membangkitkan aksi 

terorisme kembali di Indonesia. Begitu juga di Filipina dimana kerap terjadi aksi 

terorisme yang dilakukan oleh kelompok separatis Moro dan Abu Sayyaf Grup.  
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Keadaan seperti ini membuat masing-masing Negara segera mengambil 

kebijakan untuk mengatasi aksi terorisme yang semakin meluas. Indonesia dan 

Filipina juga memerlukan bantuan dari Negara lain dalam mengatasi isu terorisme 

ini. Oleh karena itu, kedua Negara tersebut membuat kebijakan luar negeri dimana 

kebijakan tersebut sebagai wujud respon terhadap kebijakan terorisme global 

keluaran Amerika. Dalam merespon kebijakan tersebut, kebijakan luar negeri 

Indonesia dan Filipina lebih mengarah dalam bentuk kerjasama internasional, baik 

dengan Negara lain terutama dengan Amerika maupun dengan organisasi regional 

seperti ASEAN. Dalam hubungan Indonesia dan Filipina dengan Amerika, 

tercatat mereka telah melakukan beberapa kerjasama guna merespon isu terorisme 

global tersebut. 

Di Indonesia pada tahun 2005 telah melakukan kerjasama dengan AS, Bush 

menyetujui partisipasi Indonesia dalam Military Education and Training (IMET)
1
. 

Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara yang menurut AS berperan dalam 

pemberantasan terorisme global dengan ditemukannya jaringan Al Qaedah yaitu 

Jama’ah Islamiyah yang telah melakukan berbagai aksi terorisme di Indonesia. 

Kemudian diteruskan dengan keputusannya Bush pada Mei 2005 untuk 

mengaktifkan kembali non-lethal Foreign Military Sales (FMS)
2
 di Indonesia dan 

                                                 
1
  Program yang menyediakan dana bagi anggota militer asing untuk menerima pelatihan militer 

AS yang didanai oleh anggaran Operasi Luar Negeri AS. 

 
2
  Penjualan senjata yang disepakati antara pemerintah AS dan pemerintah asing dan dikelola oleh 

Departemen Pertahanan AS. 
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November 2005 diputuskan juga untuk membatasi Foreign Military Financing 

(FMF)
3
 karena kekhawatiran akan keamanan nasional AS.

4
 

Kemudian di Filipina, Pemerintahan Bush mendukung kebijakan pemerintah 

Filiphina dalam menerapkan militer untuk menekan kelompok terorisme Abu 

Sayyaf dan mencari penyelesaian yang di negosiasikan dengan MILF. Pada tahun 

2002, AS memasukkan 1.300 pasukan ke Filiphina Selatan untuk membantu 

Filiphina dalam Operasi melawan Abu Sayyaf di Pulau Brasilian daya Mindanao.
5
 

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Filipina dengan Negara lain 

khususnya AS merupakan bentuk kebijakan luar negeri mereka sebagai respon 

atas isu terorisme global. Namun dalam pembuatan kebijakan luar negeri tersebut 

terdapat proses yang melibatkan “aktor-aktor” didalam Negara itu sendiri. Aktor-

aktor tersebut menjadi faktor utama dalam proses pembuatan kebijakan luar 

negeri. Dalam penelitian ini dimaksud untuk membandingkan proses pembuatan 

kebijakan luar negeri ke dua Negara tesebut.  

Dalam melakukan sebuah perbandingan tentu terlebih dahulu melihat 

persamaan dari kedua Negara ini. Indonesia dan Filipina adalah sebuah Negara 

berkembang yang terletak di satu kawasan yaitu Asia Tenggara. Pada saat 

munculnya isu ini, kedua Negara ini sama-sama dipimpin oleh seorang pemimpin 

                                                 
3
  Bantuan yang diberikan pada negara-negara yang memenuhi syarat untuk membeli senjata, 

melakukan pelatihan, artikel pertahanan dan jasa lainnya dari Amerika Serikat, dan didanai oleh 

anggaran Operasi Luar Negeri AS 

 
4
   U.S. Arms Exports and Military Assistance in the “Global War on Terror” 25 Country Profiles, 

2007. Center Of Defense Information. http://www.cdi.org/PDFs/Export%20Trends%20Full.pdf  

5
  Winda Kusuma Wardani Roni, E. “Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap 

Terorisme Di Asia Tenggara”, (13107042), Hubungan Internasional, Universitas 

Hasanudin.http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/221/pdf 

http://www.cdi.org/PDFs/Export%20Trends%20Full.pdf
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/221
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wanita, yaitu Megawati dan Arroyo. Dalam menghadapi isu terorisme ini, kedua 

Negara secara langsung merespon kebijakan terorisme global keluaran AS dengan 

melakukan berbagai kerjasama untuk mengatasi masalah terorisme. Kerjasama 

yang dilakukan kedua Negara pun sama di tingkat regional. Hal ini dikarenakan 

kedua Negara sama-sama Negara anggota ASEAN sehingga membuat mereka 

mengikuti dan menandatangani kerjasama dan segala bentuk perjanjian serta 

deklarasi yang dikeluarkan ASEAN.  

Selain itu kedua Negara juga memiliki anggapan kalau isu terorisme ini 

mengganggu keamanan nasional dan kawasan bahkan menjadi sebuah ancaman 

tersendiri. Anggapan tersebut muncul dikarenakan didalam Negara masing-

masing, isu terorisme sudah tidak asing lagi, bahkan aksi-aksi terorisme semakin 

banyak terjadi pasca tragedi 9/11. Dengan begitu, kedua Negara ini segera 

membuat kebijakan luar negeri guna membantu mengurangi tingkat aksi terorisme 

didalam maupun luar negeri.  

Dari persamaan tersebut, peneliti membandingkan kebijakan luar negeri 

Indonesia dan Filipina dengan fokus kepada proses pembuatan kebijakan luar 

negerinya. Dalam membandingkan proses pembuatan kebijakan luar negeri, ada 

beberapa indikator yang dijadikan sebagai kriteria pembanding. Dalam merespon 

isu terorisme global, Negara mempunyai persepsi tersendiri dalam melihat 

ancaman yang ditimbulkan dari dampak kebijakan tersebut mengenai aksi 

terorisme, baik secara global maupun di dalam negeri. Persepsi tersebut 

merupakan wujud dari rasionalitas Negara dalam mengambil sebuah kebijakan 

luar negeri. Maka rasionalitas Negara dalam mewujudkan persepsi ancaman 
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tersebut menjadi indikator dalam membandingkan kebijakan luar negeri kedua 

Negara tersebut. 

Indikator berikutnya ialah lembaga pemerintahan yang meliputi badan 

eksekutif dan legislatif. Didalam kriteria yang kedua ini juga akan dijelaskan 

tentang rezim yang berkuasa pada masa itu dimana mencakup pula penjelasan 

tentang kriteria dari masing-masing rezim di Indonesia dan Filipina. Seperti yang 

diketahui bahwa kriteria kepemimpinan dari tiap pemimpin suatu Negara dengan 

Negara lain pasti berbeda meskipun terkadang tujuan dari kebijakan yang diambil 

sama. Hal ini dikarenakan faktor dari watak serta sudut pandang dari tiap-tiap 

pemimpin berbeda sehingga hal ini pula yang dapat mempengaruhi proses 

pengambilan kebijakan luar negeri suatu Negara. Kemudian indikator yang ketiga 

adalah media massa dimana hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses 

pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dengan Filipina karena pertimbangan-

pertimbangan yang diambil oleh pemimpin Negara juga melihat respon yang 

diterima nantinya oleh media massa, apakah mendukung atau malah sebaliknya. 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti dua Negara yaitu Indonesia dan 

Filipina dalam proses pembuatan kebijakan luar negerinya terkait isu terorisme 

dalam kurun waktu dari tahun 2001-2004. Kedua Negara ini dipilih karena 

melihat serangkaian aksi terorisme yang kerap terjadi di dalam Negeri. Dengan 

indikator-indikator tersebut peneliti akan membandingkan proses pembuatan 

kebijakan luar negeri Indonesia dan Filipina. 
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1.2 Rumusan  Masalah 

Bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Indonesia dengan Filipina 

terkait isu terorisme tahun 2001-2004 ? 

 1.3  Tujuan  Penelitian    

  Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas 

adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari kebijakan luar negeri dari 

kedua pemimpin negara ini dan hal-hal yang melatarbelakangi dalam proses 

pembuatan kebijakan tersebut.  

1.4  Penelitian Terdahulu 

Terkait judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Perbandingan 

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dengan Filipina Terkait Isu Terorisme Tahun 

2001-2004, peneliti melakukan penelitian terdahulu yang berjudul Kebijakan 

Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Terorisme Di Asia Tenggara. 

penelitian ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat bersikap tegas dalam 

menghadapi terorisme khususnya di kawasan Asia Tenggara. Terbukti dengan 

diberlakukannya Undang-Undang baru yaitu Patriot Act 2001 yang berisi 

menentang terorisme dan berbagai kegiatan yang mendukungnya.  

Adapun kebijakan lain yang dikeluarkan yaitu kebijakan travel advisory 

dan travel warning terhadap negara-negara yang potensial mendapat serangan 

terorisme di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri lainnya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yaitu melakukan kerjasama bilateral 
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dengan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, 

Filiphina, dan Thailand.
6
 

Di dalam penelitian yang menjadi aktor adalah Amerika dimana 

menekankan lebih kepada kebijakan luar negerinya dan prospek kebijakan 

tersebut di kawasan Asia Tenggara. Meskipun sama-sama membahas tentang isu 

terorisme, berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yaitu aktor yang diteliti 

adalah Indonesia dan Filipina yang kemudian di bandingkan kebijakan luar negeri 

kedua Negara tersebut. 

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian terdahulu yang kedua 

dengan judul Dampak Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap 

Stabilitas Keamanan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

hubungan Indonesia dan Amerika Serikat memberikan dampak yang positif bagi 

Indonesia terutama dalam kerjasama di bidang keamanan. Hal tersebut dilihat dari 

peluang kerjasama yang dimiliki antara kedua negara, yang memiliki tujuan yang 

sama terutama dalam memerangi terorisme. Selain itu, adanya komitmen antara 

keduanya untuk melakukan kerjasama bilateral yang lebih intensif dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan bersama kedua angkatan bersenjata dari masing-

masing negara.  

Perbedaan ideologi serta pendapat dari masyarakat kedua negara adalah 

tantangan yang harus dihadapi dalam kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat. 

Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam kerjasama Indonesia dan 

Amerika Serikat ini tidak menjadikan suatu penghalang bagi keduanya, oleh 

                                                 
6
  Winda Kusuma Wardani Roni, E (131 07 042), Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat 

Terhadap Terorisme Di Asia Tenggara, Hubungan Internasional, Universitas Hasanudin. 
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karena terus diadakannya kerjasama bilateral terutama dalam bidang keamanan 

yang dapat saling menguntungkan kedua pihak. 

Dari penelitian diatas jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang di 

angkat penulis. Dalam penelitian diatas lebih menjelaskan terorisme sebagai 

ancaman keamanan Indonesia sehingga membentuk kerjasama, sedangkan di 

penelitian ini lebih kearah isu terorisme itu melahirkan kebijakan luar negeri dan 

membandingkan proses pembuatan kebijakan tersebut dengan Negara lain.  

     1.5 Landasan  Konsep 

1.5.1 Kebijakan Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh 

pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-

aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya
7
. Ada 

beberapa definisi mengenai konsep kebijakan luar negeri dari para pakar 

internasional. Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai: 

”Explicit and implicit actions of governmental officials designed to 

promote national interest beyond a country’s territorial boundaries.
8
”  

 

Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan  

pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar 

negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Dengan demikian 

semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain di 

                                                 
7
  Jermadu, Prof. Alexis, Ph.D. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Graha Ilmu : 2008. 

Yogyakarta. 

8
  Amsutz, Mark R. International Conflict and Cooperations: An Introduction To World politics 

(1995). Dubuque: Brown & Benchmark. Hal 146, dalam Jermadu, Prof. Alexis, Ph.D. Politik 

Global dalam Teori dan Praktek. Graha Ilmu : 2008. Yogyakarta 
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luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari pengertian 

kebijakan luar negeri. Definisi lain diberikan oleh Kegley dan Wittkopf 

menekankan kebijakan luar negeri sebagai: 

”The decisions governing authorities make to realize international 

goals.
9
” 

 

Selanjutnya kedua penulis tersebut juga menekankan bahwa studi 

kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari 

perumusan tujuan suatu negara serta alat yang digunakannya untuk mencapai 

tujuan tersebut. Kemudian menurut Howard Lentner pengertian kebijakan luar 

negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu 

penentuan tujuan yang hendak dicapai, pengerahan sumberdaya atau 

instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, dan pelaksanaan dari kebijakan 

yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan 

sumberdaya yang sudah ditetapkan
10

.  

James N. Rosenau juga menguraikan konsep kebijakan luar negeri namun 

ke dalam tiga pengertian yang berbeda baik substansi maupun cakupannya. 

Pada tingkat pertama kebijakan luar negeri dipahami sebagai seperangkat 

prinsip atau orientasi umum yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan luar 

negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai 

seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku 

pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain dilingkungan 

                                                 
9
  Kegley Jr.,Charles W dan Eugene R. Wittkopf. World politics: Trends and Transformation, 

Belmont: Wadsworth,2003. Ibid. hal, 62 
10

  Lentner, Howard. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach. Charles 

F. Merril Publishing Company, Ohio: 1974, Ibid. hal, 65 
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eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam 

langkah atau tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumberdaya yang 

diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.
11

 

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas terlihat bahwa yang 

menjadi acuan adalah perilaku atau tindakan negara yang membawa dampak 

eksternal atau mempengaruhi aktor-aktor lain dalam lingkungan eksternal. 

Dalam penelitian ini jelas bahwa isu terorisme yang di ambil berhasil 

membuat pemerintah Indonesia dan Filipina segera mengeluarkan kebijakan 

luar negeri guna merespon isu internasional tersebut. Selain itu kebijakan luar 

negeri yang dikeluarkan kedua negara tersebut juga membawa dampak bagi 

negara lain khususnya dikawasan asia tenggara dimana seperti kebijakan luar 

negeri AS terkait isu terorisme ini yang membawa dampak bagi negara-negara 

lain termasuk Indonesia dan Filipina. 

1.5.1.1 Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri 

Dalam tulisan ini peneliti memfokuskan pembahasan pada kajian studi 

komparativ dengan fokus pada proses pembuatan kebijakan luar negeri. 

Menurut Kenneth W. Thompson dan Roy Macridis dalam The Comparative 

Study Of Foreign Policy, proses pembuatan kebijakan luar negeri merupakan 

salah satu faktor signifikan di dalam studi tentang kebijakan luar negeri. 

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, informasi merupakan hal 

yang penting guna meminimalisir adanya ketegangan yang mungkin timbul 

                                                 
11

  James N. Rosenau, Gavin Royd and Kenneth Thompson (1976). World Politics: An 

Introduction, New York: The Free Press, hal. 18. Ibid. hal, 66 
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akibat salahnya informasi yang diterima. Untuk menghubungkan antara 

informasi dan proses pembuatan kebijakan atau perumusan tujuan, terdapat 

hal-hal yang harus mempertimbangkan; a.) Adanya informasi yang tersedia 

untuk pengambilan keputusan dan para elit pemerintahan, b.) Informasi dapat 

berupa sumber konflik di antara elite, c.) Memiliki informasi merupakan 

sebagai sumber kekuasaan dan pengaruh di antara elit politik tertentu atau 

pengambil keputusan, d.) Cara menanggapi informasi yang ada, e.) 

Permasalahan serius yang didapat dari perbedaan antara informasi yang 

tersedia untuk umum dan yang tersedia untuk pembuatan berbagai kebijakan 

publik serta kelompok kepemimpinan.
12

  

Jelas terlihat didalam penelitian ini bahwa Indonesia dan Filipina 

mengeluarkan kebijakan luar negerinya tentu melalui proses dimana hal 

apapun menjadi faktor penentu termasuk arus informasi didalam proses 

pembuatan kebijakan luar negeri. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam 

menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menjabarkan permasalahan yang ada dan 

mendekripsikannya. Maka dari itu, penulis ingin menjabarkan dan 

                                                 
12

  Roy C. Macridis, “Foreign Policy In World Politics: 5
th

 Edition”, 1976.  Prentice-Hall Inc. 

Englewood Cliffs, New Jersey. Hal. 6&14. 
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mendeskripsikan lebih detail tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

kedua Negara dan membedakan proses dari pengambilan kebijakan luar 

negeri kedua Negara ini dengan melihat faktor didalam proses tersebut. 

1.6.2  Tekhnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang 

terdiri dari data sekunder yang berupa hasil analisa didapatkan melalui studi 

pustaka. Data Sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak 

langsung di lapangan. Data ini diperoleh dengan mempelajari dan memahami 

literatur-literatur, majalah, artikel, internet, dan karya ilmiah yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Setelah 

dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan ke dalam bab-bab 

pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisan.  

 1.6.3  Teknik Analisa Data 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif 

dimana lebih melihat persoalan dan berusaha mengambarkan secara lebih 

sederhana dan sistematis dengan teori atau konsep.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat analisa negara. 

Tingkat analisa merupakan bagian dari studi hubungan internasional untuk 

menganalisa suatu permasalahan yang terjadi. Adapun variabel independen 

yang menjadi unit eksplanasi dari judul ini adalah kebijakan politik luar 

negeri Indonesia dan Filipina terkait isu terorisme tahun 2001-2004 dan 
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variabel dependennya yang menjadi unit analisa yaitu perbandingan proses 

pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dan Filipina. 

Disini Negara berperan sebagai aktor yang akan dianalisa setiap respon 

yang menghasilkan sebuah kebijakan terkait isu terorisme yang telah menjadi 

isu global dimana telah merubah pandangan dunia internasional akan bentuk 

ancaman baru. Kemudian penulis akan melihat persoalan yang terjadi dan 

menggambarkannya secara lebih sederhana yang kemudian dianalisa dengan 

konsep kebijakan luar negeri, DMP dan dengan menggunakan pendekatan 

aktor rasional yaitu pada tingkat Negara. 

1.6.4  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu penelitian agar 

ruang lingkup waktu penelitian terbatas dan tidak melebar dimana 

menyebabkan kerancuan dalam pembahasan dan tidak fokus. Adapun kurun 

waktu yang dijadikan batasan dalam penelitian ini yaitu tahun 2001-2004 

dimana sesuai dengan yang tertera dalam judul yakni Perbandingan 

Kebijakan luar Negeri Indonesia Dengan Filipina Terkait Isu Terorisme 

Tahun 2001-2004. Waktu ini dijadikan batasan karena dalam kurun waktu ini 

kedua Negara sedang berada pada titik tegang dimana munculnya isu 

terorisme global pasca kejadian 11 september 2001 dan disusul aksi-aksi 

terorisme yang kerap terjadi didalam negara dalam kurun waktu tersebut 

sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan perbandingan kebijakan 

luar negeri dari masing-masing Negara. 
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1.6.4.2 Batasan Materi Penelitian 

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari materi dalam 

membahas permasalahan dan keluar jalur dari tujuan penulisan yang ingin 

dicapai, maka penulis memberikan batasan materi penelitian yang 

diantaranya adalah memberikan gambaran tentang isu terorisme, respon 

terhadap isu tersebut dari kedua Negara, hal yang melatarbelakangi kebijakan 

tersebut dikeluarkan, dan kemudian membandingkannya. 

1.6.5  Alur Penelitian 

Untuk mengembangkan pembahasan agar lebih mudah dianalisa, maka 

penulis memberikan alur dari penelitian ini yang kemudian dianalisa. Dalam 

alur penelitian ini dijelaskan apa yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu 

kebijakan luar negeri Indonesia dengan Filipina terkait isu terorisme tahun 

2001-2004, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses 

pembuatan kebijakan baik internal maupun ekskernal. 
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1.6.6 Bagan Alur Pemikiran 
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Terorisme 

Tahun 2001-

2004 
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-Global War 
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-kasus 
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Indonesia 

-Kasus 

terorisme di 

Filipina 

 

Filipina 

Kebijakan 

Terkait Isu 

Terorisme 

Tahun 2001-

2004 
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melalui 

perbandingan 

dalam proses 
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kebijakan 
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- Rasionalitas Negara 

(Persepsi Ancaman) 

- Lembaga 

Pemerintahan 

- Media Massa 

- Rasionalitas Negara 

(Persepsi Ancaman) 

- Lembaga 

Pemerintahan 
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Persamaan 



16 

 

 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 Struktur penulisan dalam tulisan Perbandingan Kebijakan Luar Negeri 

Indonesia Dengan Filipina Terkait Isu Terorisme Tahun 2001-2004 yaitu 

berisikan tentang gambaran dari isu terorisme yang kemudian difokuskan pada 

respon terhadap isu tersebut dari kedua Negara yang berupa kebijakan luar negeri 

serta proses yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan luar negeri tersebut. 

Tabel Struktur Penulisan : 

BAB SUB BAB 

BAB I Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 Kebijakan Luar Negeri 

1.5.1.1 Proses Pembuatan 

Kebijakan Luar Negeri 

1.6 Metodologi penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitain 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Waktu Penelitian 

1.6.4.2 Batasan Materi Penelitian 

1.6.5 Alur Penelitian 

       1.6.6 Bagan Alur Pemikiran 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan 

Filipina Terkait Isu Terorisme Tahun 

2001-2004 

2.1 Global War On Terrorism 

2.2 Terorisme Di Indonesia 

2.3 Terorisme Di Filipina 

 

Perbandingan Kebijakan Luar Negeri 

Indonesia dengan Filipina Berdasarkan 

Proses Pembuatan Kebijakan Luar 

Negeri 
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BAB IV  

 

 

Daftar Pustaka 

3.1 Persamaan Kedua Negara 

3.2 Perbedaan Dalam Proses Pembuatan 

Kebijakan Luar Negeri 

3.2.1 Rasionalitas Negara ( Persepsi 

Ancaman) 

3.2.2 Lembaga Pemerintahan 

3.2.3 Media Massa 

 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


