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ABSTRAK 

Pada 21 Desember 1988, terjadi sebuah tragedi meledaknya pesawat Pan Am 

Penerbangan 103, setelah lepas landas dari London, tepat di udara Lockerbie, sebuah kota 

di bagian barat laut Skotlandia. Penerbangan itu merupakan penerbangan harian Pan 

American World Airways dari Bandara Internasional Heathrow, London ke Bandara 

Internasional John F. Kennedy, New York. Pesawat tersebut meledak akibat dari bom 

yang telah diselundupkan. Bom tersebut menyebabkan ledakan yang menyebabkan 270 

orang tewas, di antaranya 189 warga Amerika Serikat. Peristiwa ini tentu saja menjadi 

perhatian seluruh dunia. Meskipun yang meledak adalah pesawat Amerika Serikat, 

namun menurut tempat kejadiannya, kasus ini ditangani oleh pemerintahan Skotlandia. 

Setelah melakukan investigasi dan memeriksa ribuan saksi, akhirnya pada tahun 1991, 

pengadilan Skotlandia menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas peristiwa 

Lockerbie adalah seorang warga negara Libya bernama Abdelbaset Ali Mohammed Al-

Megrahi, seorang agen dinas intelijen Libya dan kepala keamanan untuk Libyan Arab 

Airlines (LAA). Pemerintah Libya sendiri berusaha melindungi warga negaranya. Hal ini 

menyebabkan penangkapan Al-Meghari menjadi terkendala. Akhirnya, setelah tertunda 

hampir satu dekade, Libya akhirnya bersedia menyerahkan tersangka pada April 1999. 

Pada Januari 2001, Al-Megrahi dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan 

Skotlandia. Hukuman itu dirasa sepadan dengan tindakan Al-Meghari. Namun, pada 

Agustus 2009, dalam sebuah putusan pengadilan Skotlandia terbaru, Al-Meghari diputus 

bebas dengan alasan kemanusiaan karena menderita penyakit kanker stadium akhir. 

Dalam putusan ini, mengindikasikan terdapat campur tangan pemerintah Inggris dalam 

upaya pembebasan Al-Meghari  Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis menggunakan 

konsep kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Inggris. Selain itu konsep 

mengenai Interdependency juga digunakan guna membedah lebih dalam mengenai 
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analisis kasus pembebasan tersangka pengeboman Lockerbie tersebut. Melalui analisis 

terhadap kebijakan Inggris tersebut maka akan coba dibuktikan bahwa kebijakan Inggris 

terkait pembebasan AL-Megrahi diambil karena adanya tarik menarik kepentingan 

ekonomi, utamanya mengenai akses minyak mereka di wilayah Timur Tengah. 
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