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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselenggaranya Konvensi Nasional 

(Vennas) VI Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) di 

Lombok Mataram pada tanggal 24-28 November 2015. 
 
Tanpa terasa perjalanan AIHII sebagai satu-satunya asosiasi yang menaungi 

program studi (prodi) Hubungan Internasional dan para staf 

pengajar/peneliti/pemerhati Hubungan Internasional Indonesia telah menginjak 

tahun keenam.Dalam kurun waktu ini, AIHII masih terus tumbuh dalam tahapan 

meletakkan landasan sebagai organisasi modern yang dikelola secara profesional. 
 
Bila kita mengikuti dengan seksama, masing-masing konvensi yang 

dilaksanakan telah menjadi milestones bagi keberadaan AIHII hingga saat 

ini.Secara khusus, Vennas VI ini memiliki makna penting dan strategis karena 

akan berlakunya Masyarakat ASEAN 2015. 
 
Dari niat untuk berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia, AIHII sebagai 

sebuah komunitas epistemik Hubungan Internasional Indonesia berupaya 

memberikan berbagai pemikiran dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015 

yang secara resmi mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Bahkan, beberapa 

hari yang lalu para pemimpin ASEAN menyepakati visi baru ASEAN paska 2015. 
 
Dalam prosiding tercantum tiga puluh karya ilmiah dari para anggota AIHII 

yang membahas tentang kontribusi Hubungan Internasional menyambut 

Masyarakat ASEAN 2015 dan isu-isu lain yang berkembang dalam perspektif 

analisis Hubungan Internasional. Untuk itu, salah satu sumbangan penting 

dari Vennas VI ini adalah pemikiran tentang bagaimana studi Hubungan 

Internasional tetap relevan dalam Masyarakat ASEAN 2015. 
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Melanjutkan tradisi-tradisi yang baik dalam Vennas, pada Vennas VI kali pun tidak 

hanya berupa pertemuan ilmiah tetapi juga pertemuan organisasi yang akan 

menentukan masa depan AIHII sebagai sebuah organisasi profesi yang semakin 

profesional. Untuk itu, sebagai ketua AIHII saya mengajak kita semua untuk berpikir 

secara konstruktif menjadikan AIHII semakin kuat secara organisasi dan 

memberikan manfaat konkrit kepada para anggota dan masyarakat luas khususnya 

dalam memajukan Hubungan Internasional di Indonesia. 
 
Saya berharap akan muncul terobosan inovatif dalam pengelolaan organisasi dan 

program kerja yang selama ini telah mulai dibangun dengan susah payah oleh para 

aktifis, ketua dan pengurus AIHII terdahulu. Beberapa agenda organisasi yang dapat 

dibahas antara lain adalah struktur organisasi, penyempurnaan AD/ART, KKNI, 

penerbitan jurnal asosiasi, program pertukaran mahasiswa, Lembaga Akreditasi 

Mandiri, Akreditasi, resource sharing diantara prodi di seluruh Indonesia dan 

program kerjasama penelitian dan publikasi bersama dan lain-lain. 
 
Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Luar 

Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah menjadi mitra 

strategis AIHII selama ini, Universitas Mataram sebagai tuan rumah dan para 

panitia penyelenggara yang dipimpin Sdri Mala yang telah mempersiapkan 

segalanya dengan dukungan yang luar biasa. Saya juga menyampaikan 

apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada para pengelola program 

studi Hubungan Internasional seluruh Indonesia (anggota AIHII) serta individu 

yang berjasa, anggota SC dan OC sehingga Vennas VI ini dapat berlangsung 

dengan baik.Saya mohon maaf bila masih banyak terjadi kekurangan. 
 
Selamat berkonvensi, selamat berkontribusi bagi kemajuan negeri! 
 
Jakarta, 23 November 2015 
 
Salam hangat, 
 
 

 

Prof. Tirta N. Mursitama, PhD  
Ketua AIHII 2014-2017 
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Terorisme dan Tantangan ASEAN Political and Security Community 

Gonda Yumitro
216

 
 
 

 

Abstrak 

 

ASEAN Political and Security Community (APSC) sudah akan diimplementasikan 

pada bulan Desember 2015. Namun demikian, berbagai persoalan yang berpeluang 

menjadi tantangan pelaksanaan agenda ini belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Salah 

satunya adalah persoalan terorisme, dimana beberapa negara ASEAN seperti 

Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand Selatan menjadi target utama dalam global 

war on terrorisme yang dikomandoi oleh Amerika pasca serangan 11 September 2001. 

Persoalan terorisme menjadi semakin serius dikarenakan pada era globalisasi ini 

berbagai media yang tersedia telah menghasilkan formulasi serangan terorisme yang 

lebih canggih, misalnya dengan melakukan cyber crime, penyebaran drug untuk 

membiayai gerakan mereka, dan berbagai gerakan transnasional membahayakan 

lainnya. Oleh karena itu, jika isu terorisme di kawasan ASEAN ini tidak segera 

diselesaikan melalui multilateral cooperation, maka hal tersebut akan menjadi tantangan 

serius bagi implementasi APSC ke depan. 

 

Keywords:  MEA,  Terorisme,  Global  War  on  Terrorisme,  Multilateral 

Cooperation 
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Pendahuluan 

 

Salah satu tujuan dari dibentuknya ASEAN adalah sebagai upaya peningkatan 

kerjasama antar sesama negara kawasan. Melalui kerjasama tersebut maka 

diharapkan agar terwujud suasana perdamaian dimana tidak ada konflik antara satu 

dengan lainnya dalam artian yang bersifat besar. Hal ini pun sudah terlihat, dimana 

sejak didirikan pada tahun 1967, konflik yang terjadi antara sesama negara anggota 

 
ASEAN tidak sampai pada level terbuka217. 
 

Apalagi sejak tahun 1997, para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan di 

Kuala Lumpur. Pada saat itu mereka merencanakan untuk mengembangkan visi 

ASEAN tahun 2020. Kemudian setelah itu diadakan Hanoi Action Plan (1999-2003) 

yang kemudian dilanjutkan dengan Bali Concord II pada tahun 2003. Pada saat 

itulah mereka merencakan untuk semakin memantapkan visi tersebut dengan 

membentuk ASEAN Community tahun 2020. 

 
Dalam pertemuan ini pula disepakati bahwa ASEAN Community mempunyai 

tiga pilar penting yaitu the ASEAN Political Security Community (APSC), the ASEAN 

Economic Community (AEC) dan the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). 

Akhirnya pada ASEAN Summit ke 12 di Cebu, Filipina tahun 2007, rencana tersebut 

dipercepat menjadi tahun 2015 karena perkembangan ekonomi ASEAN yang cukup 

menjanjikan. 

 
Dalam makalah ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada pilar APSC. 

Hal ini menarik karena semangat yang diinginkan dari APSC adalah dalam upaya 

menjamin bahwa negara-negara di kawasan bisa hidup berdampingan satu dengan 

 
217

 http://thediplomat.com/2015/03/asean-is-not-a-security-community-yet/ 
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lainnya dalam keadaan yang adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis218. 

Hanya dengan terwujudnya keamanan di kawasan maka kerjasama pada berbagai 

bidang yang lainnya akan dapat dilakukan dengan baik, seperti kerjasama ekonomi, 

sosial dan budaya. Hal ini bersesuaian dengan struktur kebutuhan manusia yang 

meletakkan keamanan sebagai salah satu fundasi mendasar bagi hidup manusia. 

 
Melalui APSC diharapkan akan ada solidaritas antara sesama negara ASEAN 

dalam menangani persoalan bersama khususnya dalam bidang politik dan 

keamanan. Dengan terbentuknya APSC ini maka diharapkan stabilitas keamanan di 

kawasan bisa diwujudkan. Padahal dalam realitanya kawasan ASEAN masih 

menghadapi berbagai masalah politik dan keamanan yang serius seperti isu 

perlombaan senjata, korupsi, kesenjangan pembangunan, konflik etnis, human 

trafficking, pelanggaran ham, drug trade, pencucuian uang, konflik perbatasan, 

terorisme, dll. APSC dimaksudkan untuk bisa mengkondisikan berbagai persoalan 

yang dihadapi tersebut219.  

Mengingat APSC yang akan segera diimplementasikan pada tahun 2015, 

maka ASEAN telah membuat roadmap berkaitan dengan berbagai hal yang perlu 

dilakukan dalam merespon berbagai persoalan tersebut. Di antaranya adalah 

kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk mempersiapkan instrumen politik seperti 

halnya the Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), the 

Treaty of Amity and Co-operation in South East Asia (TAC) dan the Treaty on the  

 
 
 
218 http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community 

  

219 http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/05/building-asean-political-security-community.html 
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Southeast Asian Nuclear Asian Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)220. Selain 

itu, ASEAN juga telah mempersiapkan berbagai upaya untuk menangani isu 

keamanan non tradisional. 

Secara sederhana, implementasi APSC ini mempunyai beberapa karakter 

berikut: 

a. Adanya aturan berdasarkan komunitas yang mempunyai persamaan nilai 

dan norma  

b. Wilayah yang kohesif, damai, stabil dan aman dengan tanggung jawab 

bersama untuk menjaga keamanan yang komprehensif.  

c. Wilayah yang dimanis dan melihat ke luar dalam mewujudkan dunia yang 

semakin terintegrasi dan terhubung satu dengan lainnya.221  

Dalam makalah ini pembahasan akan difokuskan pada isu terorisme 

mengingat seriusnya isu ini di kawasan Asia Tenggara. Bahkan beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa kawasan Asia Tenggara menjadi front ke dua gerakan 

terorisme setelah mereka mulai dilumpuhkan dari kawasan Afghanistan. Hal ini 

terjadi karena di kawasan ASEAN terdapat beberapa negara seperti Indonesia, 

Malaysia, dan kawasan selatan Thailand dan Selatan Filipina yang merupakan 

meyoritas penduduk muslim. Selama ini, beberapa negara anggota ASEAN 

termasuk penduduk mayoritas muslim seringkali diindikasikan mempunyai 

keterkaitan dengan isu terorisme. Melalui makalah ini, diharapkan menjadi kontribusi 

penting dalam memperluas dan memperkaya beberapa kajian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. 

 

 
220

Kohm Kheng-Lian. 2009. Asean Environmental Law, Policy and Governance: Selected 
 Documents. Singapore: World Scientific Publishing. Page 594 

 
221
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 UK: Emerald Group Publishing Limited. Page 74 
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Berkaitan dengan kondisi tersebut tersebut, maka rumusan masalah dalam 

makalah ini adalah bagaimana terorisme menjadi tantangan implementasi APSC 

2015?. Dalam asumsi penulis, terorisme yang berkembang di ASEAN sudah cukup 

kompleks karena jaringannya pun bersifat transnasional. Selain itu, isu terorisme 

tidak lagi sekedar menjadi isu ideologi melainkan sudah masuk pada ranah politik, 

termasuk berbagai kepentignan dalam global war on terrorism. Oleh karena itu, 

penyelesaian isu terorisme sebagai tantangan implementasi APSC juga perlu 

diselesaikan secara politik melalui common agenda negara-negara ASEAN. 

 
Untuk menjelaskan masalah tersebut, maka tulisan ini akan diuraikan menjadi 

tiga bagian utama. Awal pembahasan akan difokuskan pada diskusi tentang 

seberapa besar isu dan intensitas gerakan terorisme di kawasan ASEAN. Kemudian 

setelah itu akan diuraikan berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk penanganan 

isu terorisme ini, baik pada level internasional, interregional, bilateral maupun 

pernegara di kawasan. Terakhir akan diuraikan tentang penting keamanan dalam 

membangun aliansi regional dan bagaimana terorisme menjadi tantangan bagi 

implementasi APSC. Sebelumnya terlebih dahulu akan dijelaskan kajian konseptual  

terorisme dan regionalisme. 

 

 

Konsep Teroris dan Regionalisme 

 

Untuk memudahkan analisa tentang posisi terorisme dalam APSC, maka 

digunakan dua konsep penting dalam makalah ini, yaitu konsep teroris dan konsep 

regionalisme. Konsep teroris digunakan sebagai dasar untuk memahami karakter 

dan pola yang muncul dalam kekerasan ini, sementara regionalisme dalam upaya 
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melihat posisi masing-masing negara dalam melakukan kerjasama, utamanya dalam 

penanganan isu-isu penting seperti halnya terorisme. 

Pertama, berkaitan dengan terorisme sebenarnya seperti membahas 

ancaman yang tidak memiliki pengancam. Siapa mereka yang disebut sebagai 

teroris terkadang seperti bicara tentang perkara imaginir. Hal ini pula yang menjadi 

sebab mengapa isu terorisme seringkali menjadi isu politik atau dimanfaatkan untuk 

kepentingan politik kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan definisi teroris sendiri 

belum mempunyai kesepahaman yang kuat. Antara satu kelompok dengan lainnya 

masih berbeda dalam mendefinisikan makna terorisme. 

 
Meskipun demikian, paling tidak ada beberapa elemen penting dalam 

memahami karakteristik terorisme, di antaranya adalah bahwa terorisme merupakan 

tindakan kekerasan yang serius, berusaha untuk mempengaruhi publik atau institusi, 

biasa dengan cara intimidasi terhadap penduduk sipil dan dilakukan oleh aktor non 

negara222. Adapun beberapa hal yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak 

dikategorikan sebagai terorisme dan bisa disebut sebagai tindak kriminalitas. 

 
Adapun kekerasan dalam terorisme bisa dilakukan dengan berbagai cara 

seperti pembunuhan, penculikan, penembakan, pengrusakan, dan sejenisnya. 

Metode ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan tidak mempunyai sangkut 

paut dengan agama tertentu. Namun demikian pasca dikumandangkannya global 

war on terrorism di bawa komando Amerika Serikat pasca peristiwa 11 september 

2001, terorisme menjadi semakin terkenal dan menjadi elemen penting dalam peru -  

 
222

 Rose, Gregory And Diana Nestorovska. 2005. Towards An Asean Counter-

Terrorism Treaty. Singapore: Syibil. Page159 
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perubahan peta politik internasional. Apalagi isu terorisme sekarang ini cenderung 

menempatkan islam sebagai the actor behind the gun. 

Melalui pidato yang disampaikan oleh G.W Bush, Amerika 

mengumandangkan perang global melawan terorisme. Dengan demikian karena 

posisi Amerika yang cukup kuat dalam politik internasional, dunia seakan dibagi 

hanya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung Amerika, dan kelompok 

pendukung teroris. Siapapun negara atau kawasan yang tidak mendukung perang 

melawan terorisme, maka mereka pun dikategorikan sebagai teroris. Padahal dalam 

implementasinya, perang melawan teroris sangat kental dengan muatan politik yang 

dimiliki oleh Amerika Serikat. 

 
Meskipun demikian, karena semangat menentang terorisme ini – tentu 

dengan definisi Amerika – sudah mengglobal di era globalisasi, maka berbagai 

kawasan pun termasuk ASEAN mulai melibatkan diri. Apalagi beberapa kasus 

serangan terlepas apakah hal itu murni dari teroris atau sponsored terrorism, 

memang dihadapi dan dialami ril oleh ASEAN dan berbagai kawasan lainnya. Hal ini 

misalnya terlihat dari beberapa kali serangan teroris yang terjadi di Indonesia dan 

Malaysia. Belum lagi beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya jaringan 

dan latihan militer para teroris yang dilakukan di beberapa kawasan konflik ASEAN 

seperti Filipina Selatan dan Thailand Selatan. 

 
Lebih lanjut, beberapa sumber menyebutkan bahwa gerakan terorisme di era 

ini perlu semakin diwaspadai karena sudah mulai menggunakan berbagai teknologi 

yang canggih. Gerakan mereka sering dikenal dengan istilah cyber terrorism. Melalui 

penguasaan terhadap media online dengan cara ilegal, gerakan terorisme tadi
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mengorganisasi diri. Bahkan tidak jarang mereka melakukan hacking atau 

melakukan penjualan barang-barang terlarang seperti obat-obat terlarang yang 

dilakukan oleh Al Qaeda223. Lebih mengkhawatirkan lagi jika jaringan tersebut 

membuat mereka mampu membangun gerakan yang semakin sistematis dan 

mengintensifkan berbagai tindak kriminal224.  

Kondisi seperti ini dinilai sebagai ancaman serius, termasuk dalam upaya 

membangun ASEAN Political Security Community (APSC). Gerakan terorisme tidak 

hanya sekedar dalam negeri atau antar negara di kawasan, tetapi melalui  berbagai 

fasilitas yang tersedia di era globalisasi, mereka semakin mudah untuk membangun 

jaringan transnasional yang semakin kuat. Mereka dengan berbagai kepentingannya 

seringkali melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil. 

 
Singkatnya, dengan perkembangan yang terjadi dalam gerakan terorisme di 

era ini, regional security semakin sulit untuk diwujudkan. Apalagi secara bebas para 

teroris bekerja dengan cara yang berbeda dari misi yang diinginkan oleh masyarakat 

regional. Jika dalam regionalisme yang diinginkan adalah perlindungan terhadap 

HAM, justru terorisme secara bebas melakukan pelanggaran HAM. Jika 

regionalisme berusaha untuk membangun kerja bersama dalam mewujudkan 

perdamaian, justru terorisme menghilangkan rasa damai bagi setiap masyarakat 

yang hidup di kawasan. 

 
Hal inilah yang menjadi alasan kuat APSC menempatkan pembangunan politik 

dan berbagai norma dalam memerangi terorisme sebagai salah satu dari blue print 

regionalisme. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang regionalisme di kawasan 

223
 Smith, Paul J. Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational Challenges to 

States. Page 12 
224

 https://www.griffith.edu.au/data/assets/pdf_file/0009/169254/michael-wesley-paper.pdf 
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maka posisi keamanan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Regionalisme yang 

sekarang menjadi tren dalam hubungan Internasional, hanya bisa diwujudkan 

dengan adanya jaminan keamanan. Tanpa perasaan aman, kerjasama multilateral 

dari negara-negara yang mereka berada pada satu kawasan geopolitik dan ekonomi 

dengan keinginan untuk meraih kepentingan bersama melalui kerjasama kawasan 

akan sulit diwujudkan. 

 
Kedua, adapun isu regionalisme sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, 

bahkan sejak tahun 1960an semangat untuk bekerjasama dengan sesama negara 

satu kawasan ini sudah mulai terbentuk. Hal ini misalnya bisa dilihat dari sejarah 

 
European Union dan ASEAN. Urgensi kerjasama regional ini dikarenakan 

berkembangnya kajian ekonomi politik yang berkeyakinan bahwa kohesitas politik 

akan bisa diwujudkan dengan adanya kohesitas dalam bidang ekonomi. 

 
Oleh karena itu, berbagai konflik yang selama ini sering terjadi terutama 

berkaitan dengan hubungan negara yang satu dengan negara lainnya dalam satu 

kawasan diharapkan bisa diselesaikan melalui kerjasama regional. Hal ini 

dikarenakan regionalisme sebenarnya jelmaan dari ideologi liberal yang 

berkeyakinan bahwa konflik hanya bisa diselesaikan melalui interaksi, utamanya 

dalam bidang perdagangan. Maknanya adalah bahwa ketika terjadi konflik, maka 

keran-keran komunikasi antara sesama negara yang berkonflik harus segera dibuka. 

 
Dalam perkembangan selanjutnya, regionalisme ini bahwa tidak hanya 

sekedar bicara tentang kepentingan negara secara individu, melainkan sudah mulai 

membangun identitas sebagai kawasan. Hal inilah yang seringkali menjadi kritik bagi 

regionalisme yang dinilai melemahkan kedaulatan suatu bangsa. Kritik lain terhadap 
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regionalisme muncul karena eksistensinya yang mendukung ideologi liberal 

sehingga peran negara untuk melindungi kelompok yang lemah semakin melemah. 

Pada akhirnya kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat semakin meluas. Hal 

ini dikarena regionalisme memberikan hak dan peluang yang besar terhadap mereka 

yang menjadi kelompok kuat karena penguasaan mereka terhadap modal. 

 
Perdebatan sisi positif dan negatif dari regionalisme inilah yang sampai 

sekarang belum tuntas. Ada sebagian yang begitu mendukung integrasi kawasan 

secara utuh, tetapi ada juga kelompok yang menilai bahwa regionalisme telah 

memunculkan hegemoni dari kelompok yang kuat. Maknanya adalah bahwa 

sebenarnya tujuan untuk kesejahteraan bersama hanya sekedar tulisan di atas 

kertas dan masih jauh dari upaya yang implementatif. 

 
Dalam kaitannya dengan isu terorisme, para ilmuwan bersepakat bahwa 

regionalisme yang mampu memperjuangkan kepentingan bersama hanya akan bisa 

terwujud ketika faktor keamanan terjamin. Karena itu, disamping berbagai persoalan 

serius dalam bidang politik dan keamanan lainnya, maka penanganan isu terorisme 

perlu semakin diintensifkan. Dalam hal ini tentu upaya yang dilakukan harus 

memperhatikan berbagai aspek yang mempunyai keterkaitan dengan penyebab 

munculnya isu terorisme tersebut. 

 

 

Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara 

 

Bicara tentang terorisme di era globalisasi ini tidak lagi sekedar isu domistik 

negara tertentu. Hal ini dikarenakan berbagai fasilitas yang ada sudah 

memungkinkan bagi berbagai gerakan terorisme untuk melakukan pola hubungan 
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yang lebih rapi dan terhubung antara satu dengan yang lainnya meskipun 

keberadaan mereka lintas kawasan. 

 
Gerakan Terorisme Di Kawasan ASEAN 

 

Isu terorisme dianggap sebagai perkara yang sangat serius di kawasan 

ASEAN, utamanya setelah perang global melawan terorisme dikumandangkan. Hal 

ini dikarenakan pasca serangan 11 September 2001, indikasi kuat gerakan terorisme 

dilakukan oleh kelompok Islam Alqaeda. Setelah Amerika melakukan serangkaian 

serangan terhadap Thaliban di Afghanistan, muncul indikasi kuat bahwa jaringan Al 

Qaeda bergerak menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu basis 

perjuangan mereka. 

 
Masuknya gerakan terorisme ke kawasan ini dipandang oleh para pengamat 

menjadi lebih mudah dengan semakin berkembangnya politik Islam di beberapa 

negara kawasan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya gerakan Islam baru, 

utamanya yang bersifat transnasional yang berkembang di empat negara ASEAN 

seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand Selatan. Meskipun demikian 

sebenarnya masing-masing gerakan tersebut juga tidak satu dalam pemahaman, 

malah antara satu dengan lainnya terjadi misunderstanding dalam memahami politik 

islam itu sendiri. 

Hanya saja karena Amerika menjadi aktor penting dalam perang melawan 

terorisme, maka terjadi simplifikasi pemahaman terorisme yang tidak selalu sesuai 

dengan fakta di lapangan. Akhirnya terjadi generalisasi dalam memandang 

perkembang terorisme di kawasan Asia Tenggara dengan aktor utama berasal dari 
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kelompok Islam. Hal ini pula yang akhirnya menjadikan perang melawan terorisme 

tidak bisa dilepaskan dengan beberapa negara dengan penduduk mayoritas Islam. 

Pandangan bahwa Indonesia dan Malaysia dianggap punya masalah serius dengan 

jaringan terorisme karena mayoritas penduduk di kedua negara adalah muslim pun 

berkembang. 

Selain itu, gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara mempunyai pola yang 

hampir sama antara satu dengan lainnya. Di Filipina terdapat gerakan Moro Islamic 

Liberation Front (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf. Keduanya punya keinginan untuk 

mendirikan negara Islam di bagian selatan provinsi Mindanau. Karena tekanan yang 

diberikan oleh negara, mereka pun akhirnya melakukan berbagai tindak kekerasan. 

Hal ini misalnya terlihat dari beberapa serangan bom yang mereka lakukan pada 

tahun 2003. 

Demikian juga dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk 

muslim terbesar di dunia, gerakan terorisme cukup kuat. Sebagian menilai bahwa 

mereka punya keterikatan dengan beberapa daerah yang ingin memerdekakan diri 

baik di Aceh maupun Papua. Namun ada pula yang menilai bahwa sebenarnya 

mereka tersebar di berbagai kawasan dan bergerak secara sembunyi-sembunyi 

untuk menyampaikan pesan politik dan ideologi mereka. Hal ini misalnya terlihat dari 

peledakan bom Bali yang mereka lakukan pada tanggal 12 Oktober 2002. Selain itu 

pada tanggal 5 Agustus 2003 juga terjadi serangan di hotel Marriot Jakarta yang 

merupakan simbolisasi bagi perlawasan terhadap Amerika. 

 
Adapun di Malaysia, indikasi kuat menunjukkan bahwa negara ini dijadikan 

sebagai salah satu pusat bagi jaringan terorisme untuk memperkuat ideologilisasi 
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mereka. Hal ini misalnya bisa terlihat dari beberapa alumni jaringan Malaysia seperti 

Abu Bakar Ba’ashir dan Abdullah Sungkar yang dinilai sebagai tokoh sentral gerakan 

teroris di Indonesia. 

Sebenarnya masih banyak jaringan dan serangan terorisme yang lain 

meskipun baru bersifat pernegara dan berskala kecil. Yang menjadikan isu terorisme 

cukup mencuat adalah karena ketakutan ideologilisasi gerakan terorisme di kawasan 

Asia Tenggara. Hal ini misalnya terlihat dari adanya upaya mereka untuk 

membangun daulah Islamiah yang meliputi semua wilayah ASEAN. Menurut laporan 

yang dibuat oleh pemerintah Singapora pada bulan Januari 2003, Jama’ah Islamiyah 

mempunyai hubungan yang erat dengan Negara Islam Indonesia. Orientasi mereka 

tidak hanya mendirikan negara Islam pada satu negara, tetapi melalui tahapan pada 

level negara tadi akan menuju pada Daulah Islamiyah Nusantara225
 

Di sinilah terlihat bahwa berbagai gerakan terorisme yang ada di kawasan Asia 

Tenggara sebenarnya mempunyai keterikatan antara satu dengan lainnya. Pada 

revel regional mereka membentuk ikatan yang disebut dengan Rabitatul Mujahidin 

yang dibentuk pada tahun 1999 di Kuala Lumpur Malaysia. Jaringan ini sebenarnya 

merupakan perwakilan dari berbagai gerakan lainnya yang terdiri dari Kumpulan 

Militan Malaysia (KMM); Laskar Jundullah, Darul Islam, Gerakan Aceh Merdeka, 

Moro Islamic Liberation Front (MILF) dari selatan Filipina, the Rohingya Solidarity 

Organization (RSO) dan the Arakanese Rohingya Nationalist Organization (ARNO) 

 
 

 
225

 Ramakrishna, Kumar. 2004. Terrorism In Southeast Asia: The Ideological and Political 

Dimensions. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Page 55 
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dari Myanmar, serta the Pattani United Liberation Organization (PULO) dari Thailand 

Selatan.226
 

Gerakan yang mereka lakukan pun juga cukup massif karena eksistensi 

mereka didukung oleh dasar ideologi yang kuat. Di mana ideologi akan membuat 

orang bergerak dengan semangat. Menurut mereka, apa yang sedang dilakukan 

tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki umat ini dengan mengajak mereka 

melakukan hijrah dari Darul Kufr menuju Darul Islam227. Dengan semangat dan 

keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan untuk kepentingan Islam, akhirnya 

banyak mereka yang kurang mempunyai keluasan dalam berfikir masuk ke dalam 

perangkap terorisme. Mereka merasa bahwa apa yang ia lakukan sebagai ibadah 

untuk menegakkan ajaran agama, tetapi pada saat yang sama mereka sudah 

terjebak dengan ideologilisasi yang berlebihan. 

 
War on Terrorisme di Kawasan ASEAN 

 

Berdasarkan perkembangan isu terorisme sebagaimana diuraikan di atas, 

terorisme merupakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai di kawasan Asia 

Tenggara. Negara-negara yang berada di kawasan ini pun perlu memberikan sikap 

serius dan tegas berkaitan dengan isu terorisme dalam upaya untuk membangun 

stabilitas kawasan. 

Apalagi isu terorisme sudah menjadi isu global yang tidak terlepas dari 

kebijakan yang dikumandangkan oleh Bush Administration. Pasca serangan 11 Sep 

 
226 idem 55 

  

227 Wah, Chin Kin. 2004. Southeast Asian Affairs 20014. Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies. Page 56 
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tember 2001, dengan cepat presiden Bush mengumumkan kalimat yang selama ini 

juga digunakan pada saat perang dingin, hanya mengganti kata Soviet Union 

dengan terorisme, either you are with us or your are with terrorists228. Upaya ini 

menggambarkan bahwa Amerika dalam perang melawan terorisme menunjukkan 

hegemoninya dalam politik Internasional, termasuk penguatan dari eksistensi 

metode pre-emptive strike dalam kebijakan keamanannya. 

Karena kebijakan Amerika ini, maka pengaruhnya terhadap kawasan Asia 

Tenggara sangat terasa. Bersama Amerika Serikat, negara-negara ASEAN akhirnya 

secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk memerangi terorisme. 

Dalam beberapa hal, kebijakan yang diambil oleh Amerika cukup pragmatis yaitu 

dengan melibatkan intelligence yang dibantu oleh polisi lokal negara-negara ASEAN 

serta memperkuat capacity building, dll229. Amerika pun akhirnya berhasil mengajak 

10 negara ASEAN untuk menandatangani Counter Terrorism Pact yang berisi 

kewajiban masing-masing negara untuk memonitor aset kelompok teroris, 

melakukan sharing intelligence, dan mengawasi daerah perbatasan230. Dalam 

jumlah banyak, Amerika juga mengirimkan dana untuk membantu perang melawan 

terorisme kepada negara-negara anggota ASEAN. Di antaranya adalah bantuan  

 

 
 
 
 
 
228

 German, Mike. 2007. Thinking Like a Terrorist: Insights of a Former FBI Undercover 

Agent. Washington: Potomomac Books 
229

 Caballero, Mely and Anthony.2005. Regional Security in Southeast Asia: Beyond The 
ASEAN way. Singapore: ISEAS. Page 218 
230

 Tellis, Ashley J.and Michael Will. 2005. Military Modernization in an Era of 

Uncertainty. UK: The National Bureau of Asian Research. Page 271 
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kepada pemerintah Palestina yang berjumlah lebih dari $ 100 juta dollar dalam 

upaya penguatan kapasitas polisi Filipina231. 

Dalam hal ini pemerintah Filipina sebenarnya sangat antusias untuk 

memerangi terorisme karena adanya persoalan politik di kawasan selatan negeri ini. 

Namun demikian secara kapasitas, Filipina termasuk negara yang lemah. Karena itu, 

cara yang paling strategis dilakukan adalah dengan beraliansi bersama Amerika 

dalam perang melawan terorisme. Bagi negara ini, gerakan Abu Sayyap dan Moro 

Islamic Liberalization Front (MILF) merupakan gerakan terorisme yang perlu segera 

dimusnahkan. 

Amerika juga menawarkan bantuan keamanan kepada pemerintah Indonesia 

dengan mengadakan training counter terrorism dan penguatan penegakan hukum 

kepada militer Indonesia. Namun karena militer dinilai punya kasus dalam 

penegakan HAM di Timur Leste dan Papua, akhirnya penanganan isu terorisme 

ditangani oleh lembaga khusus yang disebut sebagai Dansus 88. Lembaga ini pula 

yang kemudian dalam perkembangannya menjadi isu kontroversial di Indonesia 

mengingat cara penangkapan terhadap para tersangka teroris di Indonesia yang 

dinilai kurang bersahabat. Bahkan tidak jarang ada indikasi bahwa terjadi upaya 

untuk memojokkan posisi gerakan Islam. 

 
Adapun di Malaysia, meskipun negara ini juga melakukan pelatihan bersama 

dengan tentara Amerika, tetapi sikapnya tidak terlalu terbuka. Bahkan Malaysia 

mengkritik kebijakan pemerintah Amerika dalam melakukan serangan terhadap  

 
231

Dillon, Dana R. 2007. The China Challenge: Standing Strong Against the Military, Economic, and 

Political Threats That Imperil America. USA: Rowman and Littlefield Publisher. Page 47 
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Thaliban di Afghanistan. Menurut pemerintah Malaysia, beberapa tindakan yang 

dilakukan oleh Amerika dalam perang melawan terorisme seringkali kental dan sarat 

dengan kepentingan politik. Justru terdapat kecenderungan bahwa perang melawan 

teroris sebagai upaya untuk memerangi Islam. 

Sementara Singapora secara penuh mendukung program yang ditawarkan 

oleh Amerika dikarenakan posisinya yang memang tidak cukup aman. Hal ini 

mengingat keberadaan Singapora sebagai negara dengan wilayah yang kecil dan 

dikelilingi oleh beberapa negara besar, seperti Indonesia dan Malaysia. Senada 

dengan itu, pemerintah Thailand cukup mendukung posisi Amerika. Namun 

demikian, ada indikasi bahwa upaya ini justru akan memperlemah kelompok islam 

yang ada di kawasan Thailand Selatan. Posisi ini terlihat dari ijin yang mereka 

berikan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah Thailand 

sebagai basis penyerangan terorisme di Afghanistan. 

 
Bagi Amerika, respon positif dari sebagian besar pemerintah di negara-negara 

Asia Tenggara tadi tentu menguntungkan. Dalam pandangan mereka, kawasan Asia 

Tenggara sudah menjadi wilayah kedua dalam perang melawan teroris. Meskipun 

demikian, Amerika masih menghadapi beberapa kendala dalam melancarkan 

operasinya di kawasan Asia Tenggara ini. Di antaranya adalah karena Amerika 

belum cukup detail dalam memahami berbagai bentuk politik Islam yang 

berkembang. Karenanya terkadang terjadi generalisasi terhadap semua gerakan 

Islam yang ada sebagai bagian dari gerakan teroris. Padahal realitanya, sebagian 

besar dari gerakan Islam tidak mendukung gerakan terorisme yang 

mengatasnamakan Islam. Penyelesaian masalah teroris seharusnya dilihat secara 

komprehensif pada berbagai aspek kehidupan seperti analisa bidang sosial, ekonomi,
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masalah pembangunan, dan sejenisnya232. 
 

Oleh karena itu, simplifikasi kelompok islam di balik terorisme sebagaimana 

dikembangkan oleh Amerika tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan Amerika 

memandang seakan semua Islam adalah pendukung Al Qaeda dan terorisme. 

Padahal realitanya justru banyak di antara gerakan Islam yang menentang 

terorisme. Di Indonesia misalnya, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama merupakan 

dua gerakan besar yang selalu mempromosikan Islam tanpa kekerasan dan 

menentang terorisme. Kedua gerakan ini merupakan dua organisasi besar Islam di 

Indonesia yang cukup moderat. 

 
Adapun ASEAN sebagai regional, maka ketika mengambil kebijakan dalam 

penanganan isu terorisme, semangat yang dibangun senantiasa berkaitan dengan 

persepsi ancaman bersama dan semangat bahwa perang melawan terorisme akan 

tetap menghargai kedaulatan dari negara yang sedang mengalami persoalan 

dengan terorisme233. Pada satu sisi hal ini merupakan cara yang paling feasible, 

tetapi di sisi lain juga bisa mempersulit level implementasi kebijakan karena masing-

masing negara meskipun dalam naungan regionalisme hakikatnya masih berfikir 

tentang kepentingan nasional masing-masing. 

Meskipun demikian, hal yang cukup menggembirakan adalah ketika ASEAN 

telah melahirkan ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) pada tahun 

 
232 Gershman, John. 2002. Is Southeast Asia the Second Front?. Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4 (Jul. - Aug). 

Published by: Council on Foreign Relations Page 63 
  

233 Chowm Jonathan T. ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11. Asian Survey, Vol. 45, No. 
  

2 (March/April 2005), pp. 304. Published by: University of California Press  
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2009. Dimana dalam upaya memerangi terorisme, negara-negara ASEAN 

bersepakat untuk menggunakan instrumen yang selama ini sudah 

diimplementasikan secara internasional. Selain itu, ASEAN juga sudah mempunyai 

ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism. Lebih dari itu, 

berbagai hal yang menjadi akar persoalan terorisme juga perlu dipetakan. 

 
Sayang sejauh ini upaya untuk mengefektifkan implementasi APSC ini masih 

mengalami beberapa kendala. Termasuk di dalamnya adalah belum semua negara 

ASEAN meratifikasi kesepakatan yang telah diambil. Juga berkaitan dengan posisi 

sekretarian ASEAN yang kurang mempunyai power dari sekedar bertugas menjadi 

koordinator. Belum lagi persoalan dalam hal pendanaan yang terbatas234. Akhirnya 

perang melawan terorisme di kawasan ASEAN lebih banyak sekedar kesepakatan 

politik, dan belum secara optimal diimplementasikan. 

 
Selain beberapa hal tersebut baik dalam kerjasama dengan Amerika maupun 

kerjasama regional, negara-negara ASEAN juga melakukan berbagai upaya lain baik 

yang sifatnya interregional maupun pernegara. Di antara kerjasama interregional 

terlihat dari kerjasama penanganan isu terorisme ASEAN dan India. Ada juga 

kerjasama ASEAN dengan Australia. Namun selain intervensi Amerika, upaya yang 

sifatnya domistik pada masing-masing negara anggota ASEAN jauh lebih terlihat. 

Meskipun demikian sebagai negara-negara yang bertetangga dan mempunyai misi 

untuk membangun APSC, masing-masing negara ASEAN tadi mempunyai komitmen 

untuk melakukan sharing inteligen, memperkuat network yang sudah berjalan dan 

kapasitas dari masing-masing negara. 

 
234

 Siddique, Sharon and Sree Kuma. 2003. The 2
nd

 ASEAN Reader. Singapore: ISEAS Page 511 
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Hasil dari berbagai upaya tersebut di atas sudah mulai terlihat. Di antaranya 

dengan keberhasilan negara-negara ASEAN tadi baik secara individu maupun dalam 

kerjasama regional untuk Mereka berhasil melakukan penangkapan 

terhadamenangkap beberapa tokoh serangan terorisme. Pada bulan Februari 2003, 

Polisi Indonesia bekerjasama dengan polisi Singapora berhasil menangkap Mas 

Selamat Kastari yang merupakan pimpinan jaringan Jama’ah Islamia Singapora. 

Demikian juga dengan penangkapan tokoh-tokoh lainnya seperti Abu Rusin, Abu 

Bakar Ba’asyir, Hambali, dst. Penangkapan beberapa tokoh ini dinilai mampu 

meredam isu terorisme yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. 

 

 

Tantangan Terorisme Dalam APSC 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka terlihat bahwa terorisme 

merupakan salah satu isu serius yang dihadapi oleh ASEAN dalam membangun 

APSC. Berbagai upaya pun sudah dilakukan baik yang sifatnya melalui kerjasama 

internasional, antarregional, regional, maupun secara individu pada masing-masing 

negara di kawasan ASEAN. Beberapa hasil pun sudah terlihat dengan ditangkapnya 

beberapa tokoh yang diindikasikan kuat terlibat dalam berbagai serangan terorisme. 

Namun demikian, berbagai persoalan masih dihadapi yang akhirnya membuat 

masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara belum sepenuhnya bisa diselesaikan. 

 
Di antara beberapa masalah yang banyak terlihat adalah bahwa penangan 

masalah ini masih lebih banyak sebatas pernyataan sikap organisasi, sementara 

dalam hal implementasi hal tersebut belum secara optimal di lakukan. Apalagi ketika 

ingin bergerak secara regional, masing-masing negara masih mempunyai ego yang 
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kuat karena perasaan nasionalisme dan kepentingan yang berbeda antara satu 

dengan lainnya. Negara-negara tadi terkadang masing bergerak sendiri atau 

bekerjasama secara bilateral dengan negara-negara yang berada di luar kawasan. 

Apalagi ada indikasi kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dari beberapa aktor 

yang terlibat dalam global war on terrorisme. 

Selain itu, meskipun masyarakat sebenarnya juga menentang segala macam 

bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, terkadang sikap yang 

dilakukan oleh para agen yang secara langsung memerangi terorisme kurang 

mampu menarik simpati masyarakat. Hal ini misalnya terlihat dari belum adanya 

transparansi dalam proses penangkapan atau penanganan pasca penangkapan 

yang selama ini dilakukan. Secara tiba-tiba misalnya para teroris tadi dibunuh. Hal ini 

akhirnya memunculkan banyak pandangan yang justru mulai menaruh 

ketidakpercayaan pada sebagian masyarakat berkaitan dengan perang melawan 

terorisme. 

 
Demikian juga dengan berbagai upaya yang terlihat belum dilakukan secara 

terorganisir pada level regionalisme tadi. Melihat berbagai upaya yang sudah 

dilakukan untuk melakukan perang melawan teroris sebagaimana di jelaskan di atas, 

ada kekhawatiran bahwa sikap yang masih berbeda antara satu dengan negara lain 

dalam penanganan isu terorisme justru akan menjadi bumerang bagi implementasi 

APSC. Padahal Alexander Wend jelas sudah mengatakan bahwa upaya 

penanganan isu ini perlu dilakukan berdasarkan kepentingan bersama235. Maknanya 

bahwa upaya tadi tidak hanya sekedar sikap politik, melainkan aksi  nyata. 

 
235

 Chow, Jonathan T. ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11. Asian Survey, Vol. 

45, No. 2 (March/April 2005). USA: University of California Press. Page 308 
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Dengan cara ini maka kohesitas dan upaya untuk membangun APSC akan menjadi 

lebih mudah dilakukan. Paling tidak karena ada perasaan dan kesadaran bahwa 

persoalan yang muncul harus dan bisa diselesaikan secara bersama, tanpa 

bergerak sendiri-sendiri. 

Memang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sudah 

menandatangani persepsi yang sama tentang terorisme pada bulan November 2001 

yang mereka sebut sebagai ASEAN Declaration on Joint Action to Counter 

Terrorism. Namun nyatanya komitmen untuk mengimplementasikan aksi bersama 

tersebut belum sepenuhnya bisa diwujudkan, melainkan lebih banyak terpengaruh 

dengan kepentingan politik domistik atau pengaruh dari Amerika sebagai salah satu 

major power dunia. Selama ini yang terjadi adalah bahwa pada level regionalisme, 

perang melawan terorisme lebih banyak pada level pernyataan, dan belum turut 

pada level yang ril. 

 
Para pengamat menilai bahwa salah satu masalah mendasar yang melatar 

belakangi persoalan ini adalah karena masih kuatnya rasa nasionalisme pada 

masing-masing negara. Pada akhirnya mereka kesulitan untuk betul-betul 

membangun langka konkrit bersama. Apalagi beberapa negara seperti Indonesia 

sudah menerapkan sistem desentralisasi dalam politik domistiknya. Hal ini tentu 

akan memperkuat posisi opini publik dengan jangkauan yang lebih luas. Karena itu, 

sikap satu negara dalam regionalisme relatif membutuhkan proses yang panjang. 

 
Disamping itu, persoalan intervensi yang selama ini cukup kuat dilakukan oleh 

Amerika dalam perang melawan terorisme juga mendapat kritikan dari berbagai 

kalangan. Pemerintah Malaysia misalnya menilai bahwa upaya terbaik untuk 

menyelesaikan persoalan terorisme seharusnya dilakukan secara internal oleh 
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negara-negara yang berada dalam kawasan tanpa perlu adanya intervensi dari 

kekuatan di luar regional. Hal ini dikarenakan banyaknya internvensi Amerika dalam 

perang melawan teroris di kawasan, misalnya di Filipina dan Indonesia. Dalam 

pandangan Malaysia, keterlibatan Amerika justru akan mengundang berbagai 

gerakan Islam radikal untuk masuk ke kawasan ini.236
 

Fakta menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya tadi sudah dilakukan, 

nyatanya serangan terorisme masih banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara. Satu 

tahun setelah dikumandangkannya join action untuk perang melawan teroris bagi 

negara-negara ASEAN ternyata kembali terjadi serang di Bali pada tahun 2002. 

Belum termasuk berbagai serangan lainnya. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa 

sebenarnya perang melawan terorisme tidak cukup efektif dengan kekuatan militer, 

melainkan dengan membangun ketahanan nasional. Maksudnya adalah bahwa 

berbagai persoalan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang bisa 

menyebabkan munculnya gerakan terorisme perlu segera diselesaikan. 

 
Inilah makna pemahamanan bahwa terorisme sebenarnya bukan sekedar 

tindak kriminal, melainkan mempunyai motif politik. Setiap serangan yang mereka 

lakukan sebenarnya bukan merupakan tujuan, melainkan hanya sebagai cara untuk 

meraih kepentingan mereka. Ketika mereka melakukan berbagai tindak kekerasan 

sebenarnya mereka sedang menyampaikan pesan kepada publik dan pemerintah   

 

10.1 
236

 Ciorciari, John D. 2010. The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great 

Powers Since 1975. USA: Georgetown University Press. Page 150 
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untuk menangkap kepentingan politik yang mereka sampaikan
237

. Tanpa 

kepentingan politik ini bisa diartikulasikan atau diagregasi dalam kebijakan 

pemerintah domistik atau regional, maka ancaman ini akan tetap berlangsung. Pada 

akhirnya, keinginan untuk membangun APSC akan semakin sulit untuk diwujudkan. 

 

 

Penutup 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka jelas terlihat bahwa APSC yang akan 

segera diimplementasikan pada Desember 2015 merupakan perubahan penting 

dalam struktur regionalisme di kawasan ASEAN. Upaya untuk membangun 

kohesitas dengan nilai dan norma bersama ini perlu dipersiapkan dengan baik, 

termasuk di dalamnya adalah dengan menyelesaikan berbagai tantangan yang 

muncul, seperti halnya isu terorisme. Apalagi di kawasan ASEAN dimana terorisme 

telah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu basis penting pasca invasi Amerika 

di Afghanistan. Paling tidak ada beberapa negara yang dinilai rawan dengan 

gerakan terorisme, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand Selatan. 

 
Para pemimpin ASEAN sebenarnya juga sudah melakukan berbagai upaya 

untuk menyelesaikan masalah ini, baik secara regional, bilateral, maupun domistik 

pada masing-masing negara. Berbagai kesepakatan dan joint action juga sudah 

dikumandangkan. Namun sayang dalam implementasinya beberapa hal tersebut 

belum sepenuhnya sukses dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya intervensi yang 

kuat dari Amerika, struktur ASEAN yang belum cukup kuat secara organisasi, dan 

 
237
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nasionalisme serta kepentingan masing-masing negara yang melemahkan 

upaya regional dalam penyelesaian masalah teroris. 

Akhirnya, persoalan terorisme yang masih menjadi isu penting di kawasan 

ini dikhawatirkan akan menghambat implementasi APSC. Oleh karena itu perlu 

dilakukan optimalisasi berbagai upaya yang telah direncanakan dan 

diimplementasikan tadi sehingga kohesitas sebagai satu kesatuan di wilayah 

ASEAN utamanya pada bidang politik keamanan akan bisa diwujudkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mataram, 24 – 28 November 2015 



PROSIDING KONVENAS AIHII VI 
 
 
 

Daftar Pustaka 
 
 
Berman, Evan and M. Shamsul Haque. 2015. Asian Leadership in Policy and 

Governance. UK: Emerald Group Publishing Limited. Page 74 

Caballero, Mely and Anthony.2005. Regional Security in Southeast Asia: 

Beyond The ASEAN way. Singapore: ISEAS. Page 218 

Castro, Renato Croz De. 2004. Adressing International Terrorism in Southeast Asia: 

A Matter of Strategic or Functional Approach?. Contemporary Southeast 

Asia. Vol 26 no 2. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Page 195 

 
Chow, Jonathan T. ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11. Asian 

Survey, Vol. 45, No. 2 (March/April 2005). USA: University of California 

Press. Page 308 

Ciorciari, John D. 2010. The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great 

Powers Since 1975. USA: Georgetown University Press. Page 150 

 
Dillon, Dana R. 2007. The China Challenge: Standing Strong Against the 

Military, Economic, and Political Threats That Imperil America. USA: 

Rowman and Littlefield Publisher. Page 47 

German, Mike. 2007. Thinking Like a Terrorist: Insights of a Former FBI 

Undercover Agent. Washington: Potomomac Books 

Gershman, John. 2002. Is Southeast Asia the Second Front?. Foreign Affairs, Vol. 

81, No. 4 (Jul. - Aug). Published by: Council on Foreign Relations Page 63 

 
Kohm, Kheng-Lian. 2009. Asean Environmental Law, Policy and Governance: 

Selected Documents. Singapore: World Scientific Publishing. Page 594 

 

Mataram, 24 – 28 November 2015 



PROSIDING KONVENAS AIHII VI 
 
 
 

Ramakrishna, Kumar. 2004. Terrorism In Southeast Asia: The Ideological and 

Political Dimensions. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies 

(ISEAS). Page 55 

Rose, Gregory And Diana Nestorovska. 2005. Towards An Asean Counter-

Terrorism Treaty. Singapore: Syibil. 

 

Siddique, Sharon and Sree Kuma. 2003. The 2
nd

 ASEAN Reader. Singapore: 

ISEAS Page 511 
 
Smith, Paul J. Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational 

Challenges to States. 

Tellis, Ashley J.and Michael Will. 2005. Military Modernization in an Era of 

Uncertainty. UK: The National Bureau of Asian Research. 

Wah, Chin Kin. 2004. Southeast Asian Affairs 20014. Singapore: Institute of 

Southeast Asian Studies. 

 
http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community 

https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/169254/michael-wesley- 

 
paper.pdf http://thediplomat.com/2015/03/asean-is-not-a-security 

community-yet/ 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/05/building-asean-political-

security community.html 

http://thediplomat.com/2015/03/asean-is-not-a-security%20community-yet/
http://thediplomat.com/2015/03/asean-is-not-a-security%20community-yet/
http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/05/building-asean-political-security
http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/05/building-asean-political-security


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

