
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini Terorisme bukan lagi hal yang baru melainkan hal atau aksi yang 

sudah berlangsung sangat lama, dalam ruang publik, wacana tentang Terorisme 

diberitakan dengan gencar oleh pemberitaan media baik itu cetak, elektronik, maupun 

media online, dengan menampilkan tayangan  berita dan gambar-gambar kekerasan 

yang dilakukan secara berani oleh para teroris. Pasca terjadi kejadian serangan 

terhadap gedung World Trade Center (WTC) yang merupakan pusat bisnis dan 

politik Amerika Serikat dan gedung pertahanan Pentagon pada tanggal 9 September 

2001 di Amerika Serikat, serangan tersebut diketahui dilakukan oleh kelompok 

teroris AL-Qaedah pimpinan Osama Bin Laden
1
. Dilanjutkan dengan terjadinya 

peledakan bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan kurang lebih 185 

jiwa, Bom Bali II tahun 2005 dan Bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tahun 

2009 di Indonesia. Pemahaman mengenai terorisme bergantung pada definisi teroris 

yang memiliki sifat multi disipliner,  terorisme dapat dipahami dari berbagai disiplin 
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ilmu seperti kriminologi, politik, hubungan internasional, keamanan (war and peace 

studies), komunikasi dan agama
2
.  

Mengenai peraturan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di 

Indonesia sebetulnya sejak tahun 1999, pemerintah telah membuat rancangan 

Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
3
. Tetapi karena 

terburu terjadinya peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, maka 

dengan adanya kepentingan yang mendesak, sedangkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas 

tindak pidana terorisme, akibatnya peraturan perundang-undangan yang dijadikan 

ketentuan yang berkaitan tentang pemberantasan terorisme terpaksa dituangkan 

dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2002 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 yang dimuat dalam lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 107, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut dinyatakan berlaku terhadap peristiwa 

peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 diberlakukan surut 
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(retroaktif) khusus untuk peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 2 

Oktober 2002
4
. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, 

peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan 

menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 memuat ketentuan tentang 

yuridiksi yang didasarkan kepada asas territorial, asas ekstrateritorial dan asas 

nasional aktif, yang diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap 

tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002.
5
  

Pada saat terjadinya aksi Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 

diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali 

menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 

2003 pelaku Bom Bali diputus bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan 

dijatuhi hukuman mati pada 7 Agustus 2003. Permasalahan muncul ketika dalam 

perkembangannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku 
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oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Juli 2004 berdasarkan putusan MK 

Nomor 13/PUU-1/2003 karena asas penerapan retroaktif. Hal ini karena Indonesia 

menganut asas legalitas dan karenanya tidak diperbolehkan diterapkan asas retroaktif 

dalam Undang-Undang. Dalam terminologi hukum, asas ini dikenal sebagai nullum 

crimen, nulla poena sine lege : a fundamental principle of criminal law is that there 

is no crime or ppunishment without law. Dalam KUHP asas ini diatur dalam Pasal 1 

ayat (1) yang intinya menyatakan, “tidak akan dijatuhkan pidana kecuali telah ada 

aturan pidana yang mengatur perbuatan tersebut sebelum perbuatan dilakukan”.
6
 

Secara etimologis “terror berarti suatu keadan ketakutan yang mendalam. 

Terorisme bukanlah sebuah fenomena yang baru, terorisme telah ada sejak lama dan 

memiliki sejarah yang panjang dan beragam dengan sebuah ideologi yang di percaya 

telah ada lebih dari ribuan tahun yang lalu. Sebagai sebuah fenomena kompleks, 

terorisme merangkum beragam aspek terorisme seperti pembunuhan terhadap para 

pemimpin politik, penyekapan individu dalam rangka menekan pemerintah untuk 

memenuhi tuntutan-tuntutan politik tertentu.
7
 

Perkembangan dinamis isu terorisme yang terjadi di tingkat internasional dan 

domestik tersebut menjadi titik tolak penting bagi Indonesia terlihat dari sejumlah 

langkah nyata melalui pembentukan berbagai peraturan perundang – undangan. 

                                                           
6
 Frassminggi Kamasa, Terorisme -  Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia, penerbit Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 226. 

7
Costantinus Fatlolon, Masalah Terorisme Global “Dalam konteks teori Habermas tentang 

klonisasi dunia kehidupan oleh sistem modern, PT Kanisius, 2016, Yogyakarta, hlm 59. 



5 
 

Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, 

dalam Pasal 6 mendefenisikan terorisme yaitu  

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasaan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang 

secara meluas atau menimbulakn korban yang bersifat massal, dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 

atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital 

yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

internasional”
8
. 

 Perkembangan terorisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika 

politik domestik. Pada awalnya, aktifitas terorisme di Indonesia dikaitkan dengan 

kemunculan radikalisme Islam dalam politik Indonesia. Munculnya radikalisme Islam 

di Indonesia disebabkan oleh dua faktor yaitu dilektika sejarah dan kesenjangan 

kelas
9
. 

Dalam Black’s Law Dictionary mendefinisikan Terrorism “act of terrorism” 

means an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is 

a violation of the criminal laws of the United State or of an State, or that would be a 
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criminal violation if committed within the jurisdiction of the United State or of any 

State; and appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) 

to influence to policy of a government by assassination or kidnapping
10

. Yang intinya 

yaitu terorisme "aksi terorisme" adalah kegiatan yang melibatkan tindakan kekerasan 

atau tindakan berbahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana 

Negara Serikat atau dari suatu Negara, atau yang akan menjadi pelanggaran pidana 

jika dilakukan dalam yurisdiksi Negara Serikat atau Negara manapun. 

 Istilah terorisme, teroris dan terror berasal dari bahasa latin terror, yang 

diturunkan dari kata kerja terrere, artinya “menakut-nakuti” (to frighten). Istilah ini 

berhubungan dengan bahasa Yunani trein, yang artinya “melepaskan diri dari 

ketakutan” (to flee from fear).  

Teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan manusia, justru telah 

menjadi hal yang ditakuti sewaktu-waktu dapat mengakibatkan terjadinya tragedi 

kemanusiaan. Kehadiran teror telah menyebabkan HAM kehilangan eksistensinya di 

tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi yang brutal 

dalam lingkup sosial, politik, budaya dan ekonomi. Muladi dalam salah satu 

artikelnya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang 

melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan 

manusia yang melanggar hukum pidana dan jelas dimaksudkan untuk : 
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mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan 

memengaruhi penyelanggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.
11

 

Teror memang sebuah kata yang berarti upaya menciptakan ketakutan, 

kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Berbagai aksi 

teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-

norma agama. Akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme” yang 

mempunyai arti terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk 

menunjukkan potret lain dari dan diantara berbagai jenis dan ragam kejahatan, 

khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang 

tergolong luar biasa (exstra ordinary crime)
12

. Kejahatan terorganisasi merupakan 

usaha kriminal berkelanjutan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari 

aktivitas-aktivitas yang banyak dibutuhkan publik. Eksistensi kejahatan-kejahatan 

tersebut dijaga dengan menggunakan kekuatan, ancaman, monopoli, dan/atau korupsi 

pejabat publik
13

.  

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional turut serta dalam 

upaya penanggulangan terorisme baik secara bilateral, regional dan multilateral. 

Secara bilateral, Indonesia menggalang kerjasama dengan berbagai Negara, antara 
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lain Amerika Serikat (AS) dan Australia. Sementara dalam konteks regional 

Indonesia menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam kerja sama 

penanganan terorisme
14

. Hal ini dikarenakan terorisme di Indonesia diyakini memiliki 

jaringan Internasional, termasuk di beberapa Negara ASEAN. Peristiwa bom Bali I 

yang melibatkan jaringan teroris dari Malaysia memperkuat keyakinan 

tersebut.pentingnya kerja sama antar Negara ASEAN disampaikan dalam pidato 

Presiden RI Megawati pada ulang tahun ASEAN ke-36 di Jakarta pada tahun 2003.  

Dengan adanya hubungan internasional di bagian Asia Tenggara seperti 

ASEAN sangatlah baik. Keberadaan ASEAN memberikan arti yang penting bagi 

Indonesia. ASEAN merupakan salah satu kekuatan dunia dalam upaya menjaga serta 

mempertahankan perdamaian dan stabilitas wilayah yang dinamis. Selain itu ASEAN 

juga diharapkan mampu mengatasi berbagi tantangan serta memanfaatkan peluang 

yaitu sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di 

bidang ekonomi dan pembangunan, serta kerjasama dalam bidang sosial budaya, dan 

juga sebagai wahana guna mewujudkan kepentingan masyarakat. Dalam Bidang 

Pertahanan dan Keamanan melalui kerjasama yang lebih intensif diantara negara-

negara anggota ASEAN, maka potensi ancaman maupun tindak kejahatan lintas 

negara akan semakin berkurang. Hal tersebut akan menciptakan kondisi kawasan 
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yang lebih kondusif bagi Indonesia khususnya dalam mengkonsentrasikan sumber 

dayanya untuk meningkatkan pembangunan Nasional.
15

 

Salah satu contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota 

ASEAN dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan diadakannya latihan 

perang bersama  antara TNI Angkatan Laut Indonesia dengan tentara Singapura. 

Dengan kerjasama tersebut maka Indonesia dapat menunjukkan pada dunia 

internasional bahwa kekuatan militer yang dimilikinya masih kuat dan mampu 

disandingkan dengan tentara dari negara yang lain 

 ASEAN berdiri pada tahun 1967 ditengah situasi regional dan internasional 

yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya berdiri dari lima 

Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, singapura, dan philipina. Walaupun 

masing-masing Negara anggota berbeda dalam hal budaya, bahasa, agama, geografis, 

etnisitas dan pengalaman sejarah, namun perlahan secara bertahap menumbuhkan 

rasa kebersamaan. ASEAN dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama (Treaty of 

Amity and Cooperation) yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN 

pertama di Bali tahun 1976, Negara-negara ASEAN sepakat untuk saling 

menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa, setiap 

Negara berhak memelihara keberadaannya dari campur tangan, subversi, kekerasan 

dari kekuatan luar, tidak mencampuri urusan dalam Negara lain, menyelesaikan 
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perbedaan pendapat dan pertikaian dalam jalan damai, menolak ancaman penggunaan 

kekerasan
16

.  

Kerjasama ASEAN dalam rangka pemberantasan kejahatan lintas Negara 

(transnational crime) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri dalam 

Negara ASEAN di Manila Tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN Declaration on 

Transnational Crime. Melalui pembentukan pertemuan para menteri ASEAN terkait 

dengan pemberantasan kejahatan lintas Negara menghasilkan beberapa perjanjian 

antara lain : 

a. ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime yang 

mencangkup kerja sama pemberantasan terorisme, perdagangan obat 

terlarang, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan senjata 

ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan 

ekonomi internasional, 

b. Convention for The Suppression Of Unlawful Acts Against The 

Safety Of Maritime Navigation (konvensi tentang pemberantasan 

perbuatan melawan hukum terhadap keslamatan pelayaran), 

disepakati di Roma, tanggal 10 maret 1988, 
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c. Convention on The Physical Protection Of Nuclear Material 

(konvensi tentang perlindungan fisik bahan Nuklir), disepakati di 

Wina, tanggal 26 0ktober 1979 

d. Internatioan Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings 

(konvensi Internasional tentang pemberantasan Pengeboman Teroris) 

, disepakati di new york, tanggal 15 desember 1997, 

e. International Convention For The Suppression Of The Financing Of 

Terrorism,  disepakati di New York, tanggal 9 desember 1999, 

f. Amendment to the Convention On The Physical Protection Of 

Nuclear Material, disepakati di Wina, tanggal 13 april 2005, 

g. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLAT) 

Ditandatangani tahun 2006, 

h. Agreement of Information Exchange and Establishment of 

Communication procedures ditandatangani tahun 2002,  merupakan 

peejanjian di tingkat subregional guna penanganan kejahatan lintas 

batas melalui pertukaran informasi, 

i. ASEAN Declaration on joint action to Counter Terrorism 

ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme, 

j. ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) ditandatangani 

tahun 2007 sebagai instrument hukum dalam penanganan terorisme. 

Dengan ASEAN sebagai organisasi regional diKawasan Asia Tenggara 

bertugas sebagai wadah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh semua 
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anggotanya. ASEAN dalam mengatasi masalah terorisme yang mengancam Negara-

negara anggotanya telah membuat beberapa forum kerjasama dengan Negara luar 

kawasan, pertemuan tingkat tinggi, dan membuat sebuah konvensi mengenai 

pemberantasan terorisme yaitu Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT) 

yang ditandatangani di Cebu, Filipina 13 Januari 2007 dimana Indonesia sebagai 

Lead Shepperd di bidang Pemberantasan Terorisme telah memelopori proses 

pembentukan ACCT dan konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna 

peningkatan kerjasama ASEAN dibidang pemberantasan terorisme. Konvensi ini 

akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan 

menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk 

mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari 

para pihak dalam memberantas terorisme. 

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 

April 2012 melalui Undang-Undang no. 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi 

ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme. 

Dalam Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN 

Convention On Counter Terrorism (ACCT) memiliki prinsip antara lain memuat 

menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak 

campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya 

bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian 

perselisihan secara damai. selain itu, di dalam konvensi ASEAN ini secara khusus 

terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh konvensi yang 
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lain serupa yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka 

terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi, serta penghormatan terhadap hak asasi 

manusia dalam proses penanganannya. 

Mengenai Rehabilitasi itu sendiri mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

mengembalikan nilai-nilai serta citra kehormatan pada diri secara individu agar dapat 

diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi 

serta tidak mengulanginya kembali. Menurut KUHAP pasal 1 butir 22 memuat 

pengertian Rehabilitasi sebagai berikut : 

“Rehabilitasi adalah hak orang untuk mendapat pemulihan haknya dalam 

kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada 

tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan 

dituntut ataupun diadili tanpa alas an yang berdasarkan undang-undang atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut 

cara yang ditaur dalam undang-undang ini.” 

Rehabilitasi ini pada mulanya diatur oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970, yang merumuskan orang yang berhak mengajukan rehabilitasi yakni : 

yang ditangkap, yang ditahan, serta yang dituntut/diadili
17

. Program Rehabilitasi 

dalam Konvensi ASEAN atau ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT) 

termuat dalam pasal 11 mengenai program rehabilitasi yang dimana para pihak wajib 
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berupaya untuk memajukan tukar-menukar pengalaman-pengalaman terbaik 

mengenai program-program Rehabilitasi. Upaya Rehabilitasi terkait tindak pidana 

terorisme ini salah satunya melalui program deradikalisasi, yang bertujuan untuk 

melepaskan ideology radikal dari diri si pelaku. Program deradekalisasi di Indonesia 

dijalnkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja 

sama dengan lembaga pemasyarakatan dengan melakukan rehabilitasi 

(mengembalikan ke keadaan semula), reintegrasi dengan lingkunngan atau 

masyarakat, dan reeduksi (mendidik atau membina kembali pelaku tindak pidana 

terorisme terutama mengenai keagamaan dan moral pancasila), ada pula keterlibatan 

pihak-pihak lain yang terkait seperti densus 88, Direktorat Jendral Pemasyarakatan 

yang bekerja sama dengan LSM Common Ground. 

Dengan adanya konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme ini adalah 

hal yang sangat bagus dan juga sebuah kemajuan yang dimana Indonesia termasuk 

didalamnya sebagai anggota yang sudah diratifikasi. Dalam penanganannya untuk 

menghadapai aksi atau pergerakan terorisme ini diperlukan adanya perlakuan khusus 

dari berbagai Negara sesuai pokok penulis khususnya bagian Asia Tenggara yang 

dimana terdiri dari beberapa Negara yang membentuk suatu kesatuan yang 

dinamakan ASEAN yang dimana bertujuan agar mencegah ataupun memberantas 

tindak pidana terorisme.  

Sebagai hal dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang 

pemberantasan terorisme ini di muat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan konvensi ASEAN tentang 
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pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT), 

dalam sistem penerapan dan pelaksanaan dari kedua peraturan di atas dapat memberi 

kesesuaian yang pantas dalam penanganan pemberantasan terorisme yang tentu tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan ASEAN Convention 

On Counter Terrorism (ACCT) 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah program rehabilitasi dalam konvensi Asean tentang 

Pemberantasan Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 tentang 

pemberantasan tindak pidana terorisme ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah kesesuaian antara konvensi Asean 

tentang pemberantasan terorisme dalam hukum nasional indonesia, yang 

dimaksudkan agar terjalin kerja sama yang baik dalam konteks pemberantasan 

terorisme dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

I. Manfaat akedemis 

Hasil penelitian hukum ini semoga dapat memberikan manfaat bagi 

dunia akedemis yang berkaitan tentang pemberantasan terorisme. 

II. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

massyarakat Indonesia pada umumnya, serta memberikan kontribusi 
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pemikiran bagi praktis hukum dan pembuat kebijakan terkait, 

khususnya sebagai tambahan referensi bagi kajian hukum terorisme di 

Indonesia dalam menghadapi aksi terorisme. 

 

E. Metode peneelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan 

data atau bahan dalam rencana penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

bahan pustaka.  

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasrarkan penelitian yang bersifat normatif diatas, 

penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Pendekatan dalam 

aspek hukum internasional dalam kesesuaian antara konvensi Asean 

tentang pemberantasan terorisme yang dibuat di Bali pada tanggal 24 

Februari 2007 dengan hukum nasional Indonesia seperti Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2003 jo. Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Menggunakan pendekatan Komparatif yang dimana 

pendekatan ini dilakukan dengan melihat peraturan hukum ataupun 

putusan pengadilan di suatu Negara dengan peraturan hukum di 
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Negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama, dilakukan agar 

memperoleh kesesuaian di antara peraturan hukum atau putusan 

pengadilan tersebut. 

2. Bahan hukum 

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa 

ketentuan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan 

hakim dan bahan-bahan yang memberikan informasi atau berupa 

semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumem resmi, meliputi 

makalah hukum, jurnal, buku-buku dan kamus hukum. 

Bahan hukum primer seperti hukum yang mengikat dalam hal 

ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Terorisme, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau 

ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT). Bahan hukum 

sekunder, yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum 

primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum dan seterusnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam 3 bab, antara lain : 

Bab 1. Pendahuluan 
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Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan dan daftar bacaan. 

Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Analisis 

Bab ini akan dijabarkan mengenai tinjauan pustaka dan analisis dari 

pelaksanaan dan penerapan konvensi Asean tentang pemberantasan 

terorisme dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia 

mengenai Pemberantasan Terorisme. 

Bab 3. Penutup 

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan penulis berdasarkan 

rumusan permasalahan dan analisis data serta saran. 

 

 

 

 

 

 

 


