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BAB II 

SERANGAN 9/11 SEBAGAI FAKTOR PEMICU UPAYA AS 

MEMBANGUN PANGKALAN MILITER DI KYRGYZSTAN 

 

Pola perilaku AS dalam politik internasional berubah sejak terjadinya 

peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut terjadi pada 11 September 2001 dimana 

sekelompok teroris menyerang dua symbol utama negara AS secara beruntun yaitu 

gedung World Trade Center (WTC) dan juga gedung Pentagon sebagai pusat 

militer AS. Pasca serangan tersebut, AS merespon dengan mengeluarkan 

pernyataan mengenai perang melawan terorisme dan bahwa teroris adalah musuh 

bersama dunia. Serangkain peristiwa inilah yang kemudian menjadi pemicu dari 

kebijakan AS dalam upayanya untuk mendirikan pangkalan militer di Asia Tengah. 

 

2.1 Serangan 9/11 

Peristiwa 9/11 dapat dikatakan sebagai pemicu dari perubahan dinamika 

politik internasional pasca Perang Dingin, yang awalnya negara-negara hanya 

berfokus pada persoalan mengenai perang dan armrace serta perebutan kekuasaan 

antarnegara super power, hingga meluas ke isu-isu yang baru seperti permasalahan 

mengani terorisme.  Serangan 9/11 merupakan salah satu peristiwa yang tercatat 

sebagai peristiwa yang sangat memilukan dalam sejarah pemerintahan AS yang 

menewaskan hingga ribuan orang, baik itu tentara, petugas keamanan, hingga 

masyarakat sipil. Dari peristiwa ini, Osama Bin Laden dijadikan tersangka oleh AS 

sebagai orang yang berada dibalik penyerangan ini.  
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Osama merupakan pengusaha kaya dan memiliki jaringan bisnis yang luas, 

dan ia mulai membenci AS ketika AS dan sekutunya membombardir Irak karena 

Saddam Husein menyerbu dan menduduki Kuwait pada tahun 1990.26 Pada 23 

Agustus 1996 Osama mengumumkan pertama kali jihad untuk menentang AS. Dua 

tahun kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1998 terjadi serangan bom yang 

mentargetkan Kedutaan Besar AS dengan korban 226 orang meninggal. Tim 

investigasi AS menuduh Osama sebagai pelaku yang bertanggungjawab dibalik 

serangan tersebut. Setelah peristiwa tersebut, AS mengumumkan bahwa suatu 

organisasi dibawah pimpinan Osama Bin Laden yang bernama Al-Qaeda, 

merupakan organisasi internasional dan wajib untuk dimusnahkan. Pada tanggal 22 

Agustus 1998, Presiden Clinton menyatakan kepada Departemen Keuangan untuk 

menutup semua transaksi yang berhubungan dengan transaksi atau bisnis yang 

dipimpin oleh Osama. Tahun 2001, pada tanggal 11 September, AS menyebutkan 

bahwa Osama merupakan pelaku dibalik serangan bom yang menghancurkan 

Pentagon dan WTC.  

Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan terpilihnya Presiden George W. Bush 

sebagai presiden 43 AS menggantikan Presiden sebelumnya yaitu Bill Clinton pada 

tahun 2001. Serangan 9/11 yang terjadi pada selasa, 11 September 2001 sekitar 

                                                             
26Osama menunjukkan ketidaksukaannya terhadap hubungan antara Kerajaan Saudi dan AS dan 

menganggap bahwa pemerintah Saudi merupakan agen AS yang berusaha untuk membuat 

perpecahan diantara negara-negara Islam. Atas dasar tersebut, Osama kemudian dituduh 

menggalang oposisi rakyat Saudi yang fundamentalis terhadap keluarga kerajaan. Saudi kemudian 

merespon dengan mencabut kewarganegaraan Osama. Lebih lanjut dapat dibaca dalam M. 

Jamiluddin Ritonga dan Bien Pasaribu, 2001, Perang Bush Memburu Osama, Jakarta, Penerbit 

Papas Sinar Sinanti, Hal. 14. 
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pukul 08.45 AM waktu setempat27 merupakan serangan bunuh diri dengan 

membajak empat pesawat sipil AS yaitu, American Airlines Flight 11, United 

Airlines Flight 175, United Airlines Flight 93, dan American Airlines Flight 77 

yang menyerang simbol-simbol penting negara AS seperti gedung kembar World 

Trade Center (WTC) di New York yang merupakan simbol pusat finansial  AS, dan 

gedung Pentagon yang merupakan gedung Departemen Keamanan AS di 

Airlington,  Virginia dekat Washington DC.28  

Gambar 2.1 Rute penerbangan pesawat AS selama pembajakan pada 9/11 

 

Sumber : Encyclopedia Britania, Inc. 

Kronologi kejadian pada saat itu bermula ketika pesawat American Airlines 

dengan nomor penerbangan 11 berangkat dari Bandara Logan di Boston menuju 

Los Angeles. Pesawat Boeing 767 tersebut  berisikan 92 orang penumpang dan 9 

awak kabin kemudian dibajak dan ditabrakkan ke Menara Utara World Trade 

                                                             
27 The 9/11 Commission Report, National Commission on Terrorist Attacks Upon The United States, 

diakses dalam https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf pada 24 April 2017 pukul. 

14.25 WIB. 
28 Ibid. 

https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf
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Centre dengan kecepatan 440mil/jam (700km/jam).29 Pada saat yang sama, United 

Airlines dengan nomor penerbangan 175 yang juga berangkat dari Boston menuju 

Los Angeles dibajak dan ditabrakkan ke Menara Selatan WTC dan menghancurkan 

gedung di lantai 77 hingga 85 dengan kecepatan 540mil/jam (970km/jam).  Kedua 

serangan ini akhirnya membuat kedua gedung tersebut hancur dengan total korban 

sebanyak 2.606 orang.30 Kemudian serangan lainnya juga terjadi ketika American 

Airlines penerbangan 77 yang berangkat dari Bandara Internasional Dulles, 30 mil 

dari Washington DC menuju Los Angeles ditabrakkan ke gedung Pentagon dengan 

kecepatan 530mil/jam (850km/jam), serangan ini kemudian menewaskan 64 

penumpang beserta awak kabin, dan 125 warga sipil serta aparat militer yang 

sedang bertugas dan juga mengakibatkan seluruh komplek gedung pusat jaringan 

militer AS tersebut hancur.31 Sementara itu, United Airlines dengan nomor 

penerbangan 93 yang berangkat dari Newark menuju San Fransisco juga dibajak, 

dimana pesawat tersebut tiba-tiba saja dikabarkan membuat putaran 135 derajat 

menuju Tenggara dan menghilang dekat Cleveland, Ohio namun pesawat tersebut 

gagal diledakkan dan mengalami kecelakaan di Shanksville, Pennsylvania.32 

Serangan ini menjadi terror yang kemudian membuat pemerintah AS 

mengambil langkah untuk mengadakan investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, 

setelah serangkain serangan tersebut terjadi, FBI (Federal Beurau Investigation) 

                                                             
29 Kronologi 11 September, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110908_kronologiseptember.shtml#slides

how-ns pada 25 April 2017 pukul. 8:32 WIB. 
30 9/11 Death Statistic, diakses dalam https://www.statisticbrain.com/911-death-statistics/ pada 25 

April 2017 pukul 12:05 WIB 
31 Walter E. Davis, September 11th And The Bush Administration, diakses dalam 

http://www.informationclearinghouse.info/article4582.htm pada 25 April 2017 pukul. 9:01 WIB. 
32 Ibid. Hal. 2 

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110908_kronologiseptember.shtml#slideshow-ns
http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110908_kronologiseptember.shtml#slideshow-ns
https://www.statisticbrain.com/911-death-statistics/
http://www.informationclearinghouse.info/article4582.htm
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kemudian melakukan investigasi dengan sandi “PENTTBOM”33 yang melibatkan 

sekitar 4.000 agen khusus dan 3.000 anggota lainnya yang langsung diturunkan 

untuk melacak dan menangkap anggota sindikat teroris yang menyerang AS pada 

11 September, tidak hanya FBI, Gedung Putih dan juga Kongres AS mendukung 

investigasi ini dengan memberikan dana sekitar US40$ miliar.34 Selain itu, untuk 

mengawasi seluruh bandar udara dan pelabuhan di AS terdapat ratusan anggota FBI 

dan juga kepolisian yang ditugaskan untuk tugas tersebut, mereka juga mengawasi 

dan melakukan penjagaan ketat pada seluruh jalan masuk ke AS, termasuk jalur 

dari Mexico dan Kanada yang mengarah menuju AS. Sehingga, dapat dikatakan 

investigasi ini merupakan investigasi terbesar dalam sejarah AS.35 

Hasil dari investigasi ini akhirnya diumumkan dalam kurun waktu kurang 

dari satu minggu setelah investigasi ini dimulai, pada tanggal 14 September 2001 

investigasi ini berhasil melacak 19 tersangka pelaku serangan 9/11. FBI 

mempublikasikan foto-foto dari 19 pelaku dimana lima belas dari penyerang 

berasal dari Arab Saudi, dua dari Uni Emirat Arab, satu dari Mesir, dan satu dari 

Lebanon,36 dimana beberapa pelaku tersebut memiliki hubungan dengan Osama bin 

Laden. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS pada saat itu, Collin Powell  

 

                                                             
33 The 9/11 Commission Report, National Commission on Terrorist Attacks Upon The United States, 

diakses dalam https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf pada 25 April 2017 pukul. 

10:49 WIB. 
34 Perang Dunia Ketiga di Depan Mata ?, Liputan6, dikases dalam 

http://news.liputan6.com/read/20129/perang-dunia-ketiga-di-depan-mata pada 25 April 2017 

pukul. 10.53 WIB. 
35 Ibid.  
36 The 9/11 Commission Report, Op.Cit. 

https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf
http://news.liputan6.com/read/20129/perang-dunia-ketiga-di-depan-mata
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menetapkan Osama Bin Laden sebagai tersangka yang dianggap sebagai orang 

yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.37  

Pemerintah administrasi Bush percaya bahwa serangan 9/11 tersebut 

diorganisasikan oleh Osama Bin Laden dengan berdasarkan pada peristiwa yang 

pernah terjadi pada tahun 1993 ketika kelompok Osama juga pernah melakukan 

usaha yang serupa dengan meledakkan bom di basement WTC dan menewaskan 6 

orang serta seribu orang mengalami cedera ringan dan berat.38 Kecurigaan AS 

terhadap Osama juga semakin diperkuat dengan laporan khusus intelijen sebelum 

serangan 11 September 2001 terjadi yang menunjukkan beberapa keganjalan. Oleh 

karena itu, segera setelah terjadinya 9/11, Presiden George W. Bush dan penasihat 

militernya kemudian menyimpulkan empat hal, yaitu:39 

1. Pembajak yang telah diketahui tersebut adalah anggota organisasi teroris Al- Qaeda 

dan Osama bin Laden merupakan otak dari penyerangan tersebut; 

2. Al-Qaeda memiliki kekuasaan penuh untuk merekrut, melatih, merencanakan, dan 

bersembunyi di dalam dan memindahkan uang dan senjata masuk dan keluar dari 

Afghanistan; 

3. AS harus dengan cepat melumpuhkan dan menghancurkan Al-Qaeda, karena 

diperkirakan Osama Bin Lade tidak akan berhenti dengan satu serangan; dan 

                                                             
37 Ibid. 
38 M. Jamiluddin Ritonga dan Bien Pasaribu, 2001, Perang Bush Memburu Osama, Jakarta, Penerbit 

Papas Sinar Sinanti, Hal. 24. 
39 J.R Wilson, MEU(SOC)s in OEF-A – Special Operations Forces and Operation Enduring 

Freedom, DefenseMediaNetwork, October 1, 2001 diakses dalam 

https://www.defensemedianetwork.com/stories/operation-enduring-freedom-the-first-49-days-8/ 

pada 26 Apri 2017 pukul 11:37 WIB 

 

https://www.defensemedianetwork.com/stories/operation-enduring-freedom-the-first-49-days-8/
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4. Ini akan menjadi perang yang berbeda - sebuah perang di mana pasukan operasi 

khusus akan menjadi kunci. 

Investigasi resmi pemerintahan AS menyebutkan bahwa Osama Bin Laden 

bertanggung jawab atas serangan beruntun pada 11 September 2001 yang 

menghancurkan dua symbol utama AS yaitu gedung Pentagon dan WTC. Hal 

tersebut disimpulkan oleh pemerintah dengan berdasar kepada informasi yang 

didapatkan dari interlijen AS mengenai berita-berita yang mereka kumpulkan 

beberapa jam setelah terjadi penabrakan pesawat ke WTC dan Pentagon. Bagi AS, 

Osama adalah ancaman yang besar karena dia memiliki power dan dia membenci 

AS dengan mengatakan secara terbuka tentang keinginannya untuk perang jihad 

melawan AS. 

Keseriusan Pemerintah AS dalam menangani serangan teroris ini tidak 

hanya berhenti pada hasil penemuan para tersangka pembajakan pesawat yang 

menghancurkan WTC dan Pentagon, namun dapat dilihat juga dari usaha 

penangkapan Osama yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini. FBI kemudian 

mencari dan mendapatkan lebih dari 36 ribu petunjuk dalam investigasi dan 

mengecek sekitar 2.500 data untuk membuktikan keterlibatan orang-orang dalam 

daftar yang diduga sebagai tersangka. Selain FBI, agen CIA (Central Intelligence 

Agency) juga ikut andil dalam menyelidiki kasus penyerangan terorisme ini. 

Ratusan intelijen CIA melacak tersangka dengan menjalin kontak secara langsung 

dengan para pihak yang dapat membantu di negara lain. Pada intinya, setiap gerakan 
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yang menimbulkan kecurigaan akan diawasi dan setiap celah teroris akan 

diselidiki.40 

Serangakain serangan teroris yang terjadi tersebut membuat AS geram. AS 

selama ini mengira ancaman terbesar adalah perang nuklir yang memang  bisa saja 

terjadi kapanpun, namun AS sama sekali tidak menyangka jika ancaman terorislah 

yang justru menjadi musuh baru bagi AS. Serangan terorisme ini kemudian  

membawa perubahan pada fokus politik dan pemerintahan serta kebijakan luar 

negeri AS. Langkah tegas kemudian diambil oleh AS untuk melacak dan 

memusnahkan orang-orang serta kelompok yang terlibat pada penyerangan 9/11 

tersebut. Melalui pernyataan Presiden Bush mengenai Global War on Terrorism 

maka isu mengenai terorisme kemudian dijadikan sebagai isu internasional. Hal ini 

dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat internasional agar isu ini menjadi 

perhatian global. 

 

2.2 Upaya AS Memerangi Terorisme 

 Setelah serangkain serangan pada 11 September 2001, masalah terosrisme 

menjadi fokus kebijakan pemerintah AS karena masalah terorisme tidak hanya 

membuat trauma yang besar pada negara tetapi hal ini juga bersangkutan dengan 

masalah keamanan AS. Oleh karena itu, merespon hal tersebut Pemerintah AS 

mulai mencari jalan untuk mengatasi dan menuntaskan ancaman terorisme. AS 

                                                             
40 Menurut hasil investigasi, aksi penyerangan terorisme pada 9/11 melibatkan sedikitnya 50 orang. 

Dimana sebagian besar pembajak tidak saling mengenal satu sama lain. Sietem kerja yang digunakan 

adalah bekerja secara individu. Sehingga dengan jaringan sistem sel yang dikembangkan, akan 
mencegah atau menghindari diketahuinya identitas dari pembajak atau teroris lainnya jika salah satu 

dari mereka berhasil ditangkap atau dibekuk AS. Sehingga dengan kata lain, cara kerja dari 

penyerangan ini berdasarkan standar profesionalisme yang tinggi.  
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kemudian mulai menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi masalah terorisme 

ini. Dengan segala sumberdaya yang dimiliki dan menggunakan segala instrumen 

yang dinilai dapat mendukung efektifnya strategi yang akan dijalankan, AS 

berusaha untuk menghentikan segala aksi teror yang masih mungkin terjadi. 

Bersamaan dengan itu, lewat kampanye Global War on Terrorism, AS mulai 

menggalang kerjasama dalam berbagai bentuk dengan semua negara di dunia.41 

 Presiden Bush yang  merupakan prseiden AS saat serangan terorisme itu 

terjadi yaitu pada tahun 2001, kemudian mulai menjadikan isu terorisme ini sebagai 

fokus kebijakan dan politik luar negeri AS yang baru berdasarkan kepentingan 

nasional AS yang berusaha untuk melindungi serta menciptakan rasa aman bagi 

seluruh warga dan kepentingan-kepentingan AS baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri,. Dihadapan kongres Amerika Serikat tanggal 20 September 2001, Bush 

mengeluarkan ancaman kepada dunia internasional, “Either you with us or you are 

with the terrorist”. Bush juga mengatakan, “If you are not with us, you are against 

us”.42 Pernyataan Bush ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa jika terdapat 

suatu negara yang tidak mendukung AS maka artinya negara tersebut mendukung 

terorisme, sehingga disini AS seakan-akan membagi dunia menjadi dua kubu yang 

jelas. Hal inilah yang seakan melegitimasi setiap tindakan yang diambil AS untuk 

melawan terorisme, termasuk ketika AS memutuskan untuk melakukan 

penyerangan ke Afgahnistan, dimana Afghanistan merupakan negara yang dinilai 

                                                             
41 Jana Milla, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kelompok Terorisme Al-Qaeda 

pada Masa Pemerintahan Barack Obama, JOM FISIP, Vol. 02, No.02, Riau: Universitas Riau, hal. 

2 
42 Michael Byers, Terrorism: The Use of Force and International Law After 11 September, ICLQ, 

vol. 51 (April 2002) 
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mendukung dan melindungi Osama Bin Laden yang dianggap sebagai otak dari 

penyerangan peristiwa 9/11.  Selanjutnya, Bush juga mengeluarkan kebijakan yang 

merupakan strategi keamanan AS untuk menjaga kepentingan nasionalnya, 

kebijakan ini  dikenal dengan istilah Preemptive Military Strikes Doctrine. Dimana 

kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pertahanan diri AS yang dapat 

melegitimasi tindakan AS di bawah hukum internasional.43 

 Kemudian sebagai langkah nyata dari kebijakan-kebijakan AS terkait 

terorisme, dengan semangat Global War on Terrorism AS memutuskan untuk 

melakukan operasi penyerangan ke Afghanistan untuk memusnahkan kelompok 

teroris Al-Qaeda serta kelompok militant lainnya dan menangkap Osama Bin 

Laden. AS bersama dengan negara-negara NATO dan non-NATO lainnya seperti 

Pakistan kemudian berpartisipasi dalam konflik ini.44  

 Langkah awal dari dimulainya perang terhadap terorisme ditandai dengan 

pengguanaan kekuatan militer untuk melawan teroris atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Authorization for Use of Military Force (AUMF) yang disahkan oleh 

undang-undang AS pada tanggal 14 September 2001. Undang-undang ini 

                                                             
43 Johanis Steny Franco Peilouw, Alma Manuputty, Muhammad Ashri, dan Juajir Sumardi, Legal 

Doctrine Pre-Emptive Military Strike against the Existence of Principles of Self-Defence and 

NonIntervention in International Law, Journal International of Scientific and Research Publications, 

Vol.5, Issue 12 (Decemebr 2015).  

Preemptive Military Strikes Doctrine bersifat legal jika tindakan tersebut dianggap sebagai suatu 
langkah antisipasi untuk membela diri, maka hal tersebut dianggap sah menurut hukum 

internasional. Preemptive Military Strikes Doctrine  ini berlaku dengan syarat tertentu, sesuia 

dengan kebutuhan dan proporsionalitas pembelaan diri dan tingkat urgensi dari serangan yang 

dilakukan. Namun demikian, validitas Preemptive Military Strikes Doctrine sebagai pembelaan diri 

ini tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. 
44 S.M.Walt, America and the World, Debating the New Shape of International Politics, edisi Bahasa 

Indonesia Amerika dan Dunia: Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, diterjemahkan 

oleh Y.A. Pareanom & A.Z. Rofiqi, Yayasan Obor Indonesia, 2005, Jakarta,p. 373 dalam Ismah 

Rustam, Kebijakan Perancis dalam Penarikan Pasukan ISAF dari Afghanistan, Tesis, Yogyakarta: 

Universitas Gadjah Mada. 
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menjelaskan mengenai hak otoritas presiden AS untuk menggunakan seluruh 

kekuatan yang dipandang perlu untuk melawan negara, organisasi, atau orang yang 

dianggap telah merencanakan, memotorisasi, berkomitmen, atau membantu 

serangan teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 tersebut, dengan 

tujuan untuk mencegah serangan di masa depan.45 

 AS pada tahap selanjutnya kemudian melakukan Operation Enduring 

Freedom yang dinyatakan sebagai operasi militer melawan terorisme. Operasi ini 

resmi dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 yang bertujuan menghancurkan 

kelompok militant Al-Qaeda dan sekutunya.46 Untuk mendukung rencana tersebut, 

AS pada 9 Oktober 2001 mendapat komitmen baru dari NATO, dimana Panglima 

tertinggi NATO di Eropa, Jenderal Joseph Ralston, mengatakan bahwa NATO 

bersedia untuk menyediakan tambahan pesawat radar AWACS untuk mendukung 

upaya AS. NATO kemudian setuju untuk mengerahkan lima pesawat AWACS 18 

E-3A milik aliansi ini dari pangkalannya di Jerman ke AS.47 

Berbagai upaya yang dilakukan AS untuk menarik dukungan dunia 

internasional dengan tujuan melawan terorisme dapat dikatakan berhasil. Setelah 

serangkaian deklarasi yang disampaikan, AS kemudian dengan leluasa melakukan 

berbagi operasi penyerangan ke negara-negara yang dianggap sebagai negara yang 

mendukung tumbuh dan berkembangnya jaringan terorisme, salah satunya adalah 

Afghanistan.  

                                                             
45 K. Mustarom, Perang yang Salah: Setelah Satu Dekade Lebih Deklarasi Perang Global Melawan 

Teror, Lembaga Kajian Syamina (LKS), Edisi X/ Maret 2014. 
46 U.S.-Led Attack on Afghanistan Begins, HISTORY, dikases dalam http://www.history.com/this-

day-in-history/u-s-led-attack-on-afghanistan-begins pada 26 April 2017 pukul. 5:50 WIB 
47 M. Jamiluddin Ritonga dan Bien Pasaribu, Op. Cit., hal.94 

http://www.history.com/this-day-in-history/u-s-led-attack-on-afghanistan-begins
http://www.history.com/this-day-in-history/u-s-led-attack-on-afghanistan-begins
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2.3 Pembangunan Pangkalan Militer 

 Pasca peristiwa 9/11, AS menetapkan keterlibatan Osama bin Laden yang 

merupakan pemimpin Al Qaeda, sebuah kelompok Islam yang memiliki tujuan 

menetapkan dasar-dasar agama yang konservatif sebagai dasar untuk menjalankan 

dunia. Sebelumnya, Osama pernah melakukan penyerangan terhadap warga AS 

baik didalam maupun di luar negeri. Berbagai peristiwa tersebut menguatkan 

tuduhan AS mengenai keterlibatan Osama dan Al-Qaeda dalam peristiwa 9/11.  

Selain itu, kelompok Taliban di Afghanistan juga masuk dalam daftar 

bidikan karena diyakini melindungi keberadaan Osama bin Laden. Merespon isu 

terorisme, AS melancarkan aksi militer ke Afghanistan, yang disebut sebagai 

negara sarang teroris dan markas utama pelatihan jaringan terorisme. Untuk itu, AS 

kemudian melakukan berbagai upaya untuk memerangi  terorisme dengan  

menggalang dukungan dari seluruh negara serta masyarakat internasional, salah 

satunya dengan membangun pangkalan militer untuk mendukung operasi 

pemberantasan terorisme yang diusung AS. 

 

2.3.1 Afghanistan sebagai Pusat Terorisme 

 Sepekan setelah serangan 9/11 terjadi, pada 20 September 2001 AS 

memberikan ultimatum kepada kelompok Taliban di Afghanistan berupa ancaman 

akan menyerang Afghanistan jika mereka berusaha melindungi dan 

menyembunyikan kehadiran Osama Bin Laden dan pemimpin Al-Qaeda yang 

lainnya yang berada di Afghanistan. Taliban sendiri lahir di Afghanistan pada tahun 
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1996 sebagai sebuah kekuatan baru yang beranggotakan lulusan sekolah-sekolah 

Islam tradisional dan menginginkan Afghanistan berdiri sebagai negara Islam. Pada 

awalnya Taliban disambut baik oleh rakyat Afghanistan karena telah berhasil 

mengakhiri kekerasan dan konflik pasca invasi Uni Soviet, tetapi paham 

“fundamentalis”nya kemudian telah mengasingkan dia dari banyak warga suku 

tradisional di negara tersebut.48 Rezim Taliban dianggap membantu dan mendukung 

usaha Osama Bin Laden dalam misi penyerangan pada peristiwa 9/11. 

Hal ini didasarkan pada pernyataan Bush mengenai bukti-bukti yang telah 

dikumpulkan menunjuk pada keterlibatan Osama dan kelompok Al-Qaeda yang 

dipimpinnya serta  Taliban yang dinilai melindungi Osama. Paul Wolforwitz, Wakil 

Menteri Pertahanan AS bahkan menyatakan bahwa militer AS akan terus 

melakukan aksi balas dendam untuk menghancurkan akar terorisme dunia, yang 

dirujuk pada pemerintahan Taliban. Dalam konferensi pers yang berlangsung di 

ruang rapat Pentagon, ia mengatakan “Memang tidak bisa dikatakan menangkap 

orang atau meminta mereka bertanggungjawab adalah pekerjaan yang mudah. 

Tapi menghancurkan tempat persembunyian, sistem yang mendukung, dan negara 

asal terorisme, masih bisa dilakukan”.49 

Merespon hal tersebut, AS kemudian melancarkan aksi militer ke 

Afghanistan yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 dengan melakukan 

serangan dari darat, udara, dan laut meliputi gabungan serangan udara dari pesawat 

pelempar bom B-1, B-2, B52 berbasis darat, pesawat tempur F-14 dan F/A18 

                                                             
48 M. Jamiluddin Ritonga dan Bien Pasaribu, 2001, Perang Bush Memburu Osama, Jakarta, Penerbit 

Papas Sinar Sinanti, hal.93 
49 Ibid. 
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berbasis operator, dan rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal dan 

kapal selam AS dan Inggris.50 

Selanjutnya, tanggal 9 November 2001, Mazar-e-Sharif menjadi kota 

pertama yang berhasil terlepas dari genggaman Taliban dan dikuasai oleh AS dan 

sekutu. Pada hari berikutnya, kota-kota lain seperti Taloqan, Herat, dan Shindand 

juga berhasil dikuasasi, diikuti dengan menjatuhkan 5 rudal jelajah di Kabul, Ibu 

Kota Afganistan pada 13 November 2001 dan Jalalabad pada 14 November 2001.51 

Penyerangan ini bertujuan untuk menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa di 

Afghanistan saat itu, sehingga dapat digantikan oleh rezim baru yang dapat 

mendukung tujuan Afghanistan.  

Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di bagian utara Afghanistan, 

AS menambah pasukan dengan mengirimkan pasukan Task Force-58 (TF-58) 

untuk bergabung dalam penyerangan tersebut. Pada tanggal 25 November 2001, 

mereka berhasil mengambil alih Objectivo Rhino, yaitu sebuah landasan udara yang 

berada di gurun selatan Qandahar, dan kemudian mendirikan Forward Operating 

Base (FOB).52 Setelah berhasil mendirikan basis tersebut, bertambahnya pasukan 

militer ini juga bertujuan untuk menekan pasukan Taliban di Afghanistan dan 

membatasi gerak langkah teroris Taliban dan Al-Qaeda di negara tersebut.53 Pada 4 

Desember 2001, AS mengirim unit angkatan darat pertama ke Mazar-e-Sharif dan 

                                                             
50 Global Security.org, Operation Enduring Freedom-Operations, diakses dalam 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom-ops.htm pada 26 April 2017 pukul. 

6.36 WIB 
51 A.H. Mahally, Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

2003, dalam Ismah Rustam, Kebijakan Perancis dalam Penarikan Pasukan ISAF dari Afghanistan, 

Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 
52 Col Vincent Goulding, Task Force 58: A Higher Level of Naval Operation, Marine Corps Gazette: 

Profesional Journal of U.S Marine, Vol.95, Issue 8 (Agustus 2011). 
53 Ibid. 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom-ops.htm
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pada 7 Desember 2001 Taliban akhirnya menyerahkan markas besarnya, Qandahar, 

dibawah komando Hamid Karzai, yamg merupakan pasukan anti-Taliban dan 

merupakan koalisi AS. Markas besar tersebut kemudian diamankan oleh TF-58 

pada tanggal 13 Desember 2001.54 Hal tersebut menandai telah dikuasainya 

Afghanistan bagian utara.  

Sisa-sisa pasukan Al Qaidah dan Taliban yang masih bertahan berada di 

pegunungan terjal wilayah timur Afghanistan, terutama Tora Bora dan Zawar Kili. 

Pada bulan Desember 2001, pasukan koalisi bertempur di wilayah tersebut, namun 

Osama Bin Laden berhasil melarikan diri ke Pakistan saat pertempuran 

berlangsung.55 Pada bulan Januari 2002, saat pesawat AS dan koalisinya mengebom 

kompleks Al-Qaeda di Zawar Kili, jumlah tahanan Taliban dan Al-Qaeda yang 

ditangkap oleh AS terus meningkat. Pada tanggal 10 Januari 2002, kelompok 

pertama tahanan ini diterbangkan dari Bandara Qandahar ke Guantanamo, Kuba, di 

mana terapat sebuah fasilitas yang telah disiapkan untuk menampung mereka dan 

dikenal sebagai Camp X-Ray.56 

Pada bulan Maret 2002, AS dan pasukan koalisi dari Australia, Kanada, 

Denmark, Prancis, Jerman dan Norwegia meluncurkan Operasi Anaconda dengan 

tujuan menghancurkan seluruh sisa-sisa pasukan Al Qaidah dan Taliban di bukit 

Shah-i-Kot dan Pegunungan Arma, Afghanistan Tenggara. Banyak anggota Taliban 

yang menjadi korban dan akhirnya memaksa mereka untuk melakukan evakuasi 

                                                             
54 Major David W. Kummer, U.S Marines in Afghanistan, 2001-2009 Anthology and Annotated 

Bibliography: U.S Marines in the Global War on Terrorism, History Division United States Marine 

Corps, 2014, Quantico, Virginia. 
55Ibid.  
56 Ibid.  
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dari wilayah tersebut. Taliban bergabung kembali di wilayah barat Pakistan dan 

mulai melepaskan serangan ala pemberontakan melawan pasukan AS dan koalisi 

pada akhir tahun 2002. Sepanjang Afghanistan selatan dan timur, serangan demi 

serangan terus terjadi antara Taliban dan pasukan koalisi. Pasukan koalisi merespon 

dengan serangkaian serangan militer dan peningkatan jumlah pasukan di 

Afghanistan. Pada bulan Februari 2010, Pasukan koalisi melancarkan Operasi 

Moshtarak di Afghanistan selatan bersama dengan serangan militer lainnya dengan 

harapan bahwa mereka akan mampu menghancurkan pemberontakan Taliban 

secara total.57 

 Usaha AS dalam memerangi terorisme terlihat sangat jelas dari serangkaian 

upaya yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk serangan. Hal ini menjadikan 

tujuan AS jelas untuk menginvasi Afghanistan dengan alasan Global War on 

Terrorism. Kebijakannya untuk membangun pangkalan militer di Kyrgyzstan 

dirasa perlu untuk mendukung upaya AS. Hal inilah yang kemudian menjadi bentuk 

langkah nyata dari rencana AS dalam memerangi terorisme dan semua jaringan 

yang terlibat. 

 

2.3.2 Kyrgyzstan sebagai Pangkalan Militer AS 

Awal mula kehadiran AS di wilayah Asia Tengah dalam hal keamanan militer 

dimulai sejak tahun 1995. Dimana saat itu AS melibatkan negara-negara di wilayah 

Asia Tengah untuk ikut berpartisipasi dalam salah satu program NATO yaitu 

NATO Partnership for Peace (NATO PfP) bersama dengan negara Kazakhstan, 

                                                             
57 Global Security, Op. Cit., hal.12 
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Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Selanjutnya, pada Agustus 1995 AS dan ketiga negara 

ini melakukan latihan pertama di FortPolk, Lousiana yang disebut Cooperative 

Nugget.58 

Pada bulan Desember 1995, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Uzbekistan 

membentuk Central Asia Batalyon, atau Centrazbat, dengan tujuan menjaga 

perdamaian regional. Pada 1997 pasukan dari beberapa negara yaitu Amerika 

Serikat, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Georgia, Rusia, Turki dan Uzbekistan ikut 

berpartisipasi dalam latihan pertama yang diselenggarakn oleh Centrazbat di 

Uzbekistan dan Kazakhstan.59 Program lain NATO PfP, yang melibatkan Asia 

Tengah, adalah Cooperative Osprey, dimana program tersebut melakukan latihan 

pertama pada bulan Agustus 1996 di North Carolina yang melibatkan 16 negara 

NATO dan Pfp termasuk AS, Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Kemudian, pada bulan 

Maret 2001 AS juga ikut berpartisipasi dalam Operation Balance Night untuk 

melatih 150 prajurit Kyrgyzstan dalam rangka membendung serangan bersenjata 

fundamentalis islam dengan melakukan perjanjian bilateral mengenai Operation 

Enduring Freedom yang ditandatangani oleh Kyrgyzstan dan AS CENTCOM pada 

Juni 2000.60 

                                                             
58 John C K. Daly, Kyrgyzstan's Manas Airbase: A Key Asset in the War on Terrorism, Terrorism 

Monitor Volume: 5 Issue: 1 diakses dalam 

http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1002&tx_ttnews%5
BbackPid%5D=182&no_cache=1#.VzGMWPl97IX pada 26  April 2017 pukul.14:27 WIB. 
59 Ibid.  
60 United State Central Command (USCENTCOM atau CENTCOM) adalah pasukan persatuan 

tempur dari Departemen Pertahanan AS , yang didirikan pada tahun 1983. Adapun 

CENTCOM Area Responsibility (AOR) mencakup negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, 

dan Asia Tengah, terutama Afghanistan dan Irak. Peran CENTCOM  dapat dikatakan cukup 

signifikan dalam beberapa operasi militer, termasuk Perang Teluk Persia (Operasi Badai Gurun, 

1991), Perang di Afghanistan (Operation Enduring Freedom, 2001-2014), dan Perang 

Irak(Operation Iraqi Freedom, 2003- 2011). Pada tahun 2015 kehadiran pasukan CENTCOM masih 

berperan  terutama di Afghanistan ( Operation Resolute Support , 2015-sekarang) dan Irak 

http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1002&tx_ttnews%5BbackPid%5D=182&no_cache=1#.VzGMWPl97IX
http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1002&tx_ttnews%5BbackPid%5D=182&no_cache=1#.VzGMWPl97IX
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Defense&usg=ALkJrhhlH6nf_3omQDJ0ATPFyIVwLRf6Zw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Area_of_Responsibility&usg=ALkJrhicMMe7yRVdjDve7QiU60kiUcfBnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf_War&usg=ALkJrhjZRjN9fstgGNRXpPZaKYMhBipUkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War&usg=ALkJrhhWrFf6Zbn2wd54kUpmaHKhxc8LZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War&usg=ALkJrhhWrFf6Zbn2wd54kUpmaHKhxc8LZw
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Setelah serangan teroris yang terjadi pada 11 September 2001, kebijakan AS di 

Asia Tengah merupakan misi perang melawan terosrisme. Hal ini kemudian 

membuat AS membangun pangkalan militer di beberapa titik wilayah di Asia 

Tengah. Berbagai pertimbangan kemudian dipikirkan oleh AS sehingga pada 

akhirnya memilih Kyrgyzstan sebagai wilayah penempatan basis militer di Asia 

Tengah. 

Saat pertama kali didirikan, pangkalan militer ini disebut Ganci Air Base. 

Penamaan ini sesuai dengan kejadian mengharukan dan bentuk apresiasi 

pemerintah AS terhadap kejadian yang menewaskan seorang Kepala Pemadam 

Kebakaran New York bernama Peter J Ganci Jr. saat penyerangan teroris yang 

menghantam gedung WTC dan Pentagon AS pada 11 September 2001. Namun, 

nama tersebut tidak begitu lama digunakan karena AFI  (Air Force Instruction) 

tidak mengijinkan penamaan pangkalan militer sesuai dengan nama pahlawan dari 

negara asal mereka, sehingga pangkalan terbut berubah nama menjadi Manas Air 

Base.61 

Pada 28 November 2001 Komandan Jenderal CENTCOM Tommy R. Franks 

menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengerimkan pesawat tambahan ke Asia 

Tengah pada awal Desember.62 Saat itu, Kyrgyzstan dianggap  sebagai negara yang 

paling memungkinkan untuk diajak kerjasama dalam bidang militer. Hal tersebut 

                                                             
( Operastion Inherent Resolve , 2014-sekarang) dalam mendukung dan memberikan nasihat pada 

negara yang masih berkonflik. Dalam http://www.centcom.mil/#&panel1-1 diakses pada 26 April 

2017 pukul. 15.48 WIB 
61Manas AirBase Kyrgyzstan diakses dalam 

http://www.mapsofworld.com/kyrgyzstan/information/manas-air-base-kyrgyzstan.html pada 26 

April 2017 pukul. 19:43 WIB 
62 Global Security.org, Manas International Airport Ganci Air Base Bishkek, Kyrgyzstan dalam 

http://www.globalsecurity.org/military/facility/manas.htm diakses pada  26 April pukul.16:53 WIB. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Inherent_Resolve&usg=ALkJrhhPk77S44K0Qnt34iyWeyAwb2obmA
http://www.centcom.mil/#&panel1-1
http://www.mapsofworld.com/kyrgyzstan/information/manas-air-base-kyrgyzstan.html
http://www.globalsecurity.org/military/facility/manas.htm
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dikarenakan Kyrgyzstan merupakan satu-satunya negara di Asia Tengah yang 

memberikan hak penerbangan bagi pesawat pesawat militer guna melaksanakan 

aksi penyerangan melalui udara maupun misi-misi kemanusiaan ataupun 

penyelamatan lainnya AS kemudian menyewa Bandara Internasional Manas untuk 

dijadikan sebagai basis militer dalam misi perang di Afghanistan dengan jangka 

waktu selama satu tahun pada kesepakatan awal.63 

Pada akhir Desember 2001, AS mengirimkan teknisi ke bandara internasional 

Manas di Bishkek, untuk meninjau lapangan udara yang akan digunakan sebagai 

basis penyerangan militer AS ke Afghanistan tersebut. Mulai dari saat itulah 

kemudian, AS mulai mendirikan pangkalan militer di Kyrgyzstan sebagai 

manifestasi nyata dari kebijakan luar negerinya yang bertempat di bandara 

internasional Manas. Adapun pangkalan militer ini saat pertama didirikan, hanya 

dapat menampung 200 orang prajurit,  namun dalam perkembangannya jumlah 

prajurit yang dikirim terus meningkat hingga 3.000 prajurit. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah prajurit itu kemudian diikuti dengan peningkatan fasiltas dan 

alat tempur.64 Pada pertengahan Februari 2002, peningkatan demi peningkatan 

dilakukan untuk mendukung kebijakan AS dalam operasi yang dinamakan 

Operation Enduring Freedom.65 

                                                             
63 Ibid.  
64 Ibid.  
65 rencana pengoperasian 6 pesawat jenis Marine F/A-18, 6 pesawat Mirage 2000, 5 pesawat tanker 

KC-135 dan 4 pesawat jenis C-130 diupayakan untuk dapat beroperasi di pangkalan Manas, selain 

itu pangkalan ini juga diupayakan untuk dapat melayani pengisian bahan bakar bagi pesawat C-17 

yang beroperasi di Afghanistan. Aktifitas militer di pangkalan ini terus meningkat. Tercatat bahwa 

pada Juni 2002, sekitar 1.000 tentara Amerika ditempatkan, dan pengiriman kapal tanker dan kargo 

juga dilakukan di pangkalan militer tersebut untuk mendukung operasi tempur ke Afghanistan. 

Global Security.org, Ibid. 
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Begitulah perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan pembangunan 

pangkalan AS militer di Kyrgyzstan dan pada akhir bulan Maret 2007, pihak AS 

mengajukan sebuah permintaan kepada Kyrgyzstan dimana AS meminta izin 

kepada menteri luar negeri Kyrgyzstan untuk mengizinkan segala macam pesawat 

untuk terbang di kawasan pangkalan Manas, termasuk di dalamnya pesawat tempur 

maupun pesawat pengebom dan juga pendaratan pesawat antara bulan April sampai 

Juli sebagai upaya mendukung Operation Enduring Freedom (OEF) maupun 

operasi lainnya. 

Manas Air Base merupakan basis militer AS yang sangat penting dalam rangka 

mewujudkan kepentingan nasionalnya untuk menjalankan misi perang melawan 

terorisme. Pangkalan ini merupakan basis utama bagi pasukan AS dan juga pasukan 

bantuan keamanan dari NATO. Keberadaan pangkalan Manas juga sebagai bentuk 

kebijakan luar negeri AS dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya.  

Pembangunan pangkalan militer Manas Air Force Base ini dapat menjamin 

stabilitas jalur pengangkutan materiil dari bagian utara Afghanistan untuk tentara 

AS dan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO di Afghanistan melalui 

negara Asia Tengah. 

Kemudian, sisi lain yang membuat pangkalan militer ini menjadi penting adalah 

tidak berhasilnya pangkalan militer AS yang lain di Asia Tengah. Awalnya AS 

memilik pangkalan militer di Pakistan yaitu Khyber-Pass yang dapat digunakan 

sebagai jalur alternatif terkait dengan misi AS ke Afghanistan, namun jalur 

alternatif ini sering mengalami kendala akan ancaman teror dari tentara misil 

Taliban, akibatnya jalur pengiriman pasok ke Afghanistan lewat Pakistan 
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diberhentikan dan membuat AS mencari rute cadangan baru. Selanjutnya, 

pangkalan militer AS yaitu Karshi-Khanabad Air Base yang awalnya dimiliki AS 

di Uzbekistan juga ditutup pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan pemerintah 

Uzbekistan tidak menyetujui adanya aktifitas militer di wilayah mereka, adapun 

pemerintah mungkin saja memberikan ijin terkait dengan pengguanan pengakalan 

udara asalkan pangkalan udara tersebut hanya digunakan sebagai jalur pengiriman 

barang non-militer. Berbagai faktor ini kemudian membuat peran pangkalan militer 

Manas Air Base di Kyrgyzstan semakin penting.66 

Keputusan AS mendirikan pangkalan militer di negara Kyrgyzstan tentu 

mempunyai motif dan kepentingan tersendiri terkait dengan kepentigan 

nasionalnya. Kebijakan yang dikeluarkan AS merupakan suatu keputusan yang 

berdasarkan pada variabel nasional, dimana setelah penyerangan teroris yang 

mengahancurkan dua gedung utama di negaranya menjadikan AS menilai bahwa 

perang melawan aksi terorisme merupakan salah satu  hal urgent yang harus 

dilakukan. Maka dari itu, AS menjadikan bandara udara internasional Manas 

menjadi basis militer sebagai  wujud dari kebijakan luar negeri AS yang dituangkan 

dalam Operation Enduring Freedom.  

Dalam perkembangannya, pangkalan militer yang berdiri pada Desember 2001 

ini memang mengalami kesuksesan terkait dengan meningkatnya jumlah pasukan 

dan semakin memadainya fasilitas dan alat tempur di pangkalan militer tersebut 

hingga tahun 2007. Namun, hal yang mengejutkan ketika pada tahun 2009, 

                                                             
66 BBC, DPR Kyrgyzstan Tutup Markas AS, 2009, dalam 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/02/090219_kyrgysztan.shtml diakses pada 26 

April 2017 pukul. 22:35 WIB 
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pemerintah Kyrgyzstan mengatakan bahwa tidak akan lagi mendukung kehadiran 

pangkalan militer ini, sehingga dilakukanlah reevaluasi dan revisi perjanjian 

dengan cara AS menaikkan jumlah biaya kontrak sebagai syarat yaitu pada 2009, 

AS setuju membayar uang sewa sebesar 60 juta dollar AS (Rp 549,6 miliar) per 

tahun, yang berarti harga sewa ini naik lebih dari tiga kali lipat dari harga sewa 

sebelumnya, yang hanya sekitar 17 juta dollar AS per tahun.  Reevaluasi dan revisi 

perjanjian yang dilakukan pada tahun 2009 ini kemudian membuat AS dapat 

melanjutkan misinya hingga tahun 2014. Pada tahun 2010, pergerakan pasukan di 

pangkalan tersebut mencapai 580.000 orang dan pada 2011 data Pentagon mencatat 

bahwa aktifitas penerbangan pesawat tanker untuk misi Afghanistan berjumlah 

sekitar 4.800. Diperkirakan, padatnya aktifitas di pangkalan udara ini akan semakin 

meningkat di tahun 2014 jika perjanjian AS dan Kyrgyzstan mengenai pangkalan 

militer ini dihentikan.67  

 Serangan 9/11 serta isu mengenai terorisme menjadi faktor pemicu dari 

upaya AS untuk masuk dan membangun pangkalan militer di wilayah Asia Tengah. 

Upaya AS dalam memerangi terorisme tertuang dalam kebijakannya mendirikan 

pangakaln militer Manas AirForce Base, pada tahun 2001 tepat setelah 9/11 terjadi. 

Pada saat itu, isu mengenai terorisme diperkenalkan AS ke seluruh dunia dengan 

membagi dunia menjadi dua kubu yang jelas, yaitu ketika negara tidak mendukung 

rencana AS  dalam memerangi terorisme, walaupun dengan cara menginvasi suatu 

negara yaitu dalam hal ini Afghanistan maka pada saat itu negara tersebut telah 

                                                             
67 Bangka Pos, 2012, Perpanjang Kontrak, AS Rayu Kyrgyzstan untuk Pangkalan Udara, dalam 

http://bangka.tribunnews.com/2012/03/13/perpanjang-kontrak-as-rayu-kyrgyzstan-untuk-

pangkalan-udara diakses pada 27 April 2017 pukul 06:19 WIB. 
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dianggap sebagai “lawan” yang mendukung terorisme, dan sebaliknya, ketika suatu 

negara bersedia mendukung AS dalam upayanya maka negara tersebut dianggap 

“kawan”. Melalui pernyataan Bush saat itu, Bush mengajak seluruh masyarakat AS 

untuk melawan terorisme dengan sekuat tenaga, tidak hanya itu melalui 

pernyataannya maka secara langsung Bush menyatakan bahwa hadirnya aktor non-

negara yaitu terorisme yang dijadikan sebagai musuh bersama, harus diperangi 

bersama pula, dengan kata lain Bush berusaha untuk menggalang dukungan dunia 

internasional dengan mengglobalkan isu mengenai terorisme. 


