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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemajuan zaman yang semakin pesat membuat orang dapat 

berpindah dengan cepat dari satu tempat ketempat lain dan dari kemajuan 

zaman tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan yang memberi 

dampak positif dalam kehidupan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya 

dan mencapai tujuan nasional. Disamping itu juga dapat menimbulkan 

dampak negatif, terutama menyangkut masalah meningkatnya tindak pidana 

yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat 

dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana terorisme. Indonesia 

sendiri semakin maju dalam perkembangan teknologi dan transportasi, hal 

ini juga dapat menyebabkan dengan mudahnya para teroris untuk masuk ke 

wilayah Republik Indonesia.  

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum menetapkan apa yang 

harus dilakukan dan atau apa yang tidak harus dilakukan (dilarang). Karena 

itu setiap tindakan atau perilaku warga negara wajib tunduk kepada hukum 

guna tercapainya keamanan dan tujuan nasional.  

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa tindak pidana terorisme 

cukup menjadi fenomenal dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, 

tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar 
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biasa (Extra Ordinary Crime)1 yang telah hadir dan menjelma dalam 

kehidupan manusia sebagai momok yang menakutkan yang sewaktu-waktu 

dan tidak terduga dapat menjelma2 sebagai ancaman keamanan dan 

kedaulatan bangsa serta negara baik nasional dan internasional yang dapat 

merusak perdamaian dunia.  

Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan Negara Republik Indonesia 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alinea keempat yaitu, ikut melaksanakan ketertiban dunia, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Indonesia sendiri tidak luput dari aksi teroris yang menewaskan 

ratusan nyawa manusia. Tragedi bom di Sari Club dan Peddy’s Cafe Kuta, 

Legian, Bali 12 Oktober 2002 ini merupakan kejahatan terbesar di Indonesia 

dari banyaknya aksi teroris yang ada. Pelaku peledakan bom di Bali 

memiliki alasan mengapa memilih Sari Club dan Peddy’s Cafe sebagai 

target peledakan karena gaya hidup yang dipertunjukkan oleh orang-orang 

asing di Bali, seperti yang dapat mereka lihat secara langsung dari 

persepektif kaca mata adat Timur bukanlah sesuatu yang wajar.3 Bukan 

sekali ini saja Indonesia terancam keamanan, kedaulatan serta 

perdamaiannya. Kasus ledakan bom di Hotel Rizt Carlton dan JW Marriot 

pada 5 Agustus 2003, bom di Atrium Senen Jakarta, bom di Sarinah Jakarta, 

rumah ibadah Gereja Stasi Santo Yosep Medan, Pembakaran rumah ibadah 

                                                           
1 Lihat BAB II nomor  5 halaman 32. 
2 Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, 
HAM, Dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 1. 
3 Mirra Noor, Mengapa Memilih Jalan Teror Analisis Psikologi Pelaku Teror, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakata, 2010, h. 1. 
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Vihara Budha Shanti Labuhanbatu, Sumatera Utara, bom molotov di rumah 

ibadah Gereja Oukumene Samarinda juga pernah di alami oleh Indonesia. 

Itu merupakan beberapa contoh kasus dari banyaknya aksi teroris yang 

pernah terjadi di Indonesia. 

Walaupun peristiwa itu telah berlalu, akan tetapi tetap dan terus 

dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari kejahatan di tingkat dunia (global 

crime).4 Terorisme tergolong serangan terkoordinasi dengan tujuan untuk 

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Tragedi 

itu adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang 

tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh 

mengabaikan nilai-nilai kemanusian5 atau dapat juga dikatakan aksi 

terorisme juga mengandung makna bahwa serangan teroris yang dilakukan 

tidak berperi kemanusian dan tidak memiliki justifikasi.  

Akibat yang ditimbulkan dari aksi para teroris tersebut perlu 

dilakukan langkah-langkah hukum dalam pemberantasan tindak pidana 

terorisme terhadap pelakunya yaitu memberikan sanksi berdasarkan 

undang-undang terorisme dan memahami subjek tindak pidana terorisme 

dalam penerapan sanksinya. Pengaturan tindak pidana terorisme diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

                                                           
4 Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Op.Cit., h. 5 
5 Ibid., h. 2. 



4 
 

Unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

terdapat dalam Pasal 6 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

secara sistematis. Pasal ini termasuk dalam delik materiil yaitu yang 

menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa, 

hilangnya harta benda atau kerusakan dan kehancuran. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28A telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  Disamping itu, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur 

mengenai  hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup yang di atur dalam 

dalam Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan ayat (2) Setiap orang 

berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 

Akibat dari aksi para teroris tersebut banyak hak manusia yang dilanggar. 

 Aksi teroris mengakibatkan negara dan masyarakat terancam 

mengalami kriminalitas besar dan berat, yakni bom dengan mudahnya 

diledakkan dengan dalih jihad6 baik di pusat keramaian dan bahkan rumah 

ibadah juga turut terancam keamanan dan kenyamanannya. Jihad, 

merupakan salah satu ajaran pokok dalam ajaran Islam yang ditunjukkan 

dalam Al-Qur’an. Jihad dalam Al-Qur’an di samping digunakan untuk 

menjelaskan subtansi jihad sebagai ajaran Islam, juga secara sistematis 

                                                           
6 Ibid., h. 6. 
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masih digunakan dalam pengertian jihad menurut (etimologi) yang berarti 

kesungguhan mencapai tujuan7. 

Istilah jihad dalam Al-Qur’an menunjukkan pada beberapa makna, 

di antaranya  

“Memerangi kaum kafir dan orang-orang munafik dengan 

bukti-bukti dan argumentasi, memerangi orang-orang yang 

sesat dengan pedang dan perang, memerangi diri sendiri, 

memerangi setan dengan cara tidak mengikutinya karena 

mengharapkan hidayah, dan memerangi hati agar dapat 

berhubungan dengan Allah dan mendekatkan diri kepada-

Nya”.8  

Persoalan teroris bukan pada pelaku.9 Teroris lebih terkait pada 

keyakinan teologis.10 Disamping itu penulis ingin menyampaikan bahwa 

ada persoalan lain yang menjadi  faktor terjadinya tindak pidana terorisme 

seperti, kemiskinan, perasaan/rasa ketidakadilan dan kepentingan politik 

tertentu yang memunculkan para teroris.  

Terdapat tiga unsur yang harus dipahami dalam aksi para teroris. 

Pertama, faham dan ideologi terorisme. Unsur ini menempati posisi pertama 

karena tidak mungkin seseorang akan melakukan aksi bom bunuh diri tanpa 

didasarkan ideologi yang kuat.11 Kedua, gerakan dan jaringan yang 

mengembangkan faham keagamaan yang dapat melahirkan para teroris12 

guna melakukan tindakan terorisme. Ketiga, tindakan atau aksi terorisme ini 

merupakan eksekusi terorisme. Setiap pengantin (pelaku bom bunuh diri) 

                                                           
7 Mirra Noor Milla,Op.Cit, h. 21. 
8Ibid. 
9 A.M. Hendropriyono, Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, Kompas, Jakarta, 2009, h. 
vii. 
10 Ibid. 
11 11 A.M. Hendropriyono, Op.Cit., h. xviii. 
12 Ibid. 
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mereka adalah orang-orang yang ditempa khusus melalui pencucian otak 

dan keterlibatan yang aktif dalam gerakan-gerakan yang mempunyai 

kecenderungan pada terorisme.13 

Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan sebagai Undang-

Undang  No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, pada prinsipnya pengaturan tindak pidana terorisme ini lebih 

menekankan pada kepastian. Penulis berpendapat bahwa pengaturan 

mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme haruslah adil, 

yaitu yang berbasis keadilan bermartabat yang bertujuan untuk 

memanusiakan manusia. Sanksi yang proporsional dalam arti tidak sebesar-

besarnya atau sekecil-kecilnya, melainkan proporsional yang dimaksud 

adalah seimbang tidak berat sebelah agar keadilan yang dimaksud tercapai.  

Menurut Rahman Amin dalam menerapkan sanksi terdapat 

pendekatan teori-teori pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu: teori absolut 

(retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan 

(integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). 

1. Teori absolut (retributif), teori ini memandang bahwa pemidanaan 

merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi 

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. 

2. Teori relatif (deterrence/utilitarian) teori ini memandang pemidanaan 

bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana 

                                                           
13 Ibid., h. xix. 
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mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju 

kesejahteraan. 

3. Teori penggabungan (integratif) teori ini mendasarkan pidana pada asas 

pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata 

lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 

4. Teori treatment, bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku 

kejahatan, bukan kepada perbuatannya. 

5. Teori perlindungan sosial (social defence), merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica, tujuan 

utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial 

dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. 

Teori yang diterapkan dalam prinsip pengaturan tindak pidana 

teroris adalah teori absolut yang lebih menitikberatkan kepada pembalasan 

atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Karena perbuatan pelaku 

menimbulkan penderitaan bagi korban, maka pelaku juga harus merasakan 

penderitaan seperti yang dialami oleh korban. Inilah yang dimaksud dengan 

pembalasan.  

Teori yang ingin penulis sampaikan disini dalam penerapan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah sebuah teori, yaitu 

Teori Keadilan Bermartabat yang digali dari bumi Indonesia sendiri yaitu 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Teori ini merupakan 
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teori dari Profesor Teguh Prasetyo Guru Besar di Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Satya Wacana.  

Teori keadilan bermartabat memiliki ajakan untuk mendekati 

hukum secara filosofis. Memiliki ajakan untuk memahami hukum dengan 

cinta kepada kebijaksanaan14. Hal ini yang mendasari penulis untuk 

memakai teori keadilan bermartabat dalam sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana terorisme pada Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan 

sebagai Undang-Undang  Nomor 15 Tahun  2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme. Tujuan skripsi ini bermaksud untuk melakukan 

penelitian dan menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas 

Kristen Satya Wacana dengan judul : “SANKSI PIDANA TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS KEADILAN 

BERMARTABAT.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana terorisme? 

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme 

berbasis keadilan bermartabat? 

C. Tujuan Penelitian 

                                                           
14Ibid., h.23. 
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1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai prinsip 

pengaturan sanksi pidana terorisme yang lebih menekankan kepada 

kepastian, dengan sanksi pembalasan (absolut) dalam pengaturan sanksi 

pidana teroris. 

2. Untuk memberi pengetahuan mengenai penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan bermartabat. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dari segi 

teoritis adalah dapat memberikan bahan refrensi, dan sumber informasi 

mengenai prinsip pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan bermartabat. Sementara 

itu, pada segi praktis  adalah diharapkan mampu memberikan pemahaman 

agar membantu pihak yang terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum 

dan masyarakat dapat memahami penerapan sanksi tindak pidana terorisme 

berbasis keadilan bermartabat dalam menjawab permasalahan hukum yang 

terkait dengan tindak pidana terorisme yang menjadi masalah nasional dan 

internasional. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

normatif. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan 

dengan cara menggunakan data primer, sekunder, dan tersier fakta hukum, 

doktrin, asas-asas hukum dan pendapat para ahli hukum dalam literatur, 

jurnal, hasil penelitian dokumen, surat kabar, internet, kamus serta unit 
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amatan Perpu Nomor 1 Tahun 2002  yang telah disahkan sebagai Undang-

Undamg  No. 15 Tahun 2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme dalam kaitan sanksi. Metode analisis dengan penafsiran hukum 

dan penalaran deduktif  yang ditujukan pada konsep pengaturan dan 

penerapan sanksi tindak pidana teroris berbasis keadilan bermartabat di 

Indonesia.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan 

dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan karena bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer 

yang terdiri UUD 1945, KUHP, UU No. 1 Tahun 2002 tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,  UU No. 9 Tahun 2013 tentang 

Pendanaan Pemberantas Terorisme, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pendekatan konseptual, karena penulis akan merujuk pada pandangan 

sarjana dan doktrin hukum. Pendekatan perbandingan karena penelitian ini 

akan merujuk pada berbagai teori mengenai ketentuan pengaturan dan 

sanksi tindak pidana teroris. Sedangkan pendekatan kasus dikarenakan 

penulis dalam memberikan gagasannya berdasarkan pada Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 1400/PID.B/2012/PN.JKT.PST. dan  Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor Putusan Nomor 1397/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.. 

Penulis menggunakan pendekatan ini guna meletakkan secara tepat konsep 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana teroris berbasis keadilan 

bermartabat.  
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai arah dan tujuan penulisan  

ini, secara sistematis tulisan ini terbagi menjadi 3 bab, secara garis besar 

meliputi. BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan dan BAB II  PEMBAHASAN, Bab ini berisi 

pembahasan mengenai  prinsip pengaturan tindak pidana teroris dan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana teroris berbasis keadilan bermartabat. 

BAB III PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang dilakukan. 

   

 


