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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS 

A. Konsep Tentang Terorisme 

Dalam Black Law Dictionary, terorisme didefinisikan sebagai, “the use of 

threat of violence to intimidate or couse panic, esp.as a means of affecting 

political conduct”, sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia terorisme 

diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam 

usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik, jika dicermati maka 

definisi terorisme baik yang dijelaskan dalam Black Law Dictionary maupun 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki kesimpulan yang 

sama,  bahwa yang dikatakan terorisme itu adalah tindakan dengan kekerasan 

sehingga menimbulkan kepanikan atau ketakutan untuk mencapai tujuan 

tertentu
1
. 

Definisi lebih luas tentang terorisme, tetapi lebih bernuansa investigasi 

dikemukakan oleh FBI (Federal Bureau Investigation), yang menyebutkan 

terorisme sebagai “the unlawful use of force or violence against person or 

property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any 

segment there of, …in furtherance of political or social objectives” jadi 

terorisme dimata FBI adalah apabila terdapat penggunaan kekuatan atau 

kekerasan dengan cara melawan hukum yang ditujukan kepada seorang atau 

                                                           
1
 Hariman Satria, anatimi hukum pidana khusus, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 

100. 
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harta benda untuk manakut-nakuti suatu pemerintah, penduduk sipil atau 

bagian dari mereka, dengan sasaran yang lebih lanjut adalah menyangkut 

politik atau sosial
2
. Dalam terorisme memiliki beberapa bentuk dalam 

melakukan aksi teroris, antara lain : 

a. Peledakan Bom 

Taktik ini merupakan taktik teror yang paling banyak 

dilakukan para teroris di-era dewasa ini, karena memang taktik 

peledakan bom ditempat–tempat umum yang strategis bisa dipandang 

efektif untuk melahirkan suasana teror dalam sebuah masyarakat, 

b. Pembunuhan 

Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih 

digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali 

telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas 

pembunuhan yang dilaksanakan, 

c. Penghadangan  

Dimana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan 

terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan 

berbagai latihan–latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan 

waktu, 

d. Penculikan  
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Penculikan tersebut biasanya dilakukan dengan melakukan 

penghadangan pada korban yang ditargetkan, 

e. Penyanderaan  

Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia 

terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki 

pengertian yang sama. Penculikan biasanya menahan korbannya 

ditempat yang tersembunyi dan tuntutannya adalah berupa materi dan 

uang. Sedangkan penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat 

dengan menahan sandera ditempat umum, 

f. Perampokan  

Taktik perampokan biasanya dilakukan para teroris untuk 

mencari dana bagi setiap kegiatan aksi terornya, 

g. Sabotase dan Pembajakan  

Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris 

selama periode 1960–1970. Sebagai contoh adalah pembajakan 

terhadap kendaraan yang membawa bahan makanan adalah taktik yang 

digunakan oleh kelompok Tupamaros di Uruguay untuk mendapatkan 

kesan Robin Hood dan menghancurkan propaganda dari pemerintah, 

h. Ancaman / Intimidasi  
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Dimana para teroris berusaha melakukan tindakan–tindakan 

yang bisa menakut–nakuti atau mengancam masyarakat atau korban 

dengan menggunakan kekerasan
3
. 

Terorisme belum mempunyai definisi yang tetap dan oleh karenanya 

mempunyai bentuk yang luas, yang diketahui bahwa terorisme membawa 

implikasi yang berkonotasi buruk yang menyiratkan bahwa kelompok atau 

tindakan yang melekat dengannya tidak bermoral dan illegal. Dalam terorisme 

tercakup dalam 8 tipologi terorisme yang saling dapat dibedakan, antara lain : 

a. Terorisme Negara , terorisme yang terjadi ketika satu Negara 

menyerang Negara lain untuk kepentingannya sendiri tanpa ada 

justifikasi yang sah yang membenarkan penyerangan itu atau bisa juga 

dalam bentuk kebijakan represif Negara terhadap warganya, 

b. Terorisme Separatis Etno-Nasionalis , teroris yang berusaha untuk 

mencapai identitas nasional, tujuan utamanya yaitu untuk 

memobilisasi komunitas grup dengan menawarkan latar belakang 

nasionalistik bagi grup etnik tertentu, 

c. Terorisme Kaum Sosial Revosioner Kiri yang berdasarkan pada 

ideoligi kominisme revolusioner, bertujuan untuk mengobarkan 

revolusi komunisme dan merebut kekuasaan dari Negara untuk 

mendirikan Negara komunis, 

                                                           
3
Bentuk-bentuk Terorisme, 24 Juni 2015, http://www.kompasiana.com/riyantotimi/bentuk-

terorisme_553026546ea83446388b45bc, dikunjungi pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 12.57. 

http://www.kompasiana.com/riyantotimi/bentuk-terorisme_553026546ea83446388b45bc
http://www.kompasiana.com/riyantotimi/bentuk-terorisme_553026546ea83446388b45bc
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d. Terorisme Ekonomi dalam betuk kejahatan nasional dan transnasional 

kerah putih yakni kejahatan terorganisir yang melakukan ekonomika 

riba, berdasarkan penipuan yang menghasilkan laba atau keuntungan 

yang diperoleh secara tidak adil, 

e. Terorisme yang melibatkan bahan kimia, biologi, radiologi dan nuklir 

(CBRN), ancaman ini banyak terdapat dalam dunia kesehatan, 

mempunyai konsekuensi yang tinggi, 

f. Terorisme Dalam Bidang Pertanian, terorisme ini terjadi ketika 

rekayasa genetic diterapkan dalam benih-benih makanan pokok yang 

mengharuskan Negara-negara berkembang harus membeli dari 

Negara-negara maju atau injeksi hormon ke binatang ternak sehingga 

menyebabkan pertumbuhan yang tidak alami dan gangguan 

metabolisme tubuh bagi yang memakannya, 

g. Terorisme Elektronik, yakni kejahatan dunia maya dengan mencuri, 

menyadap, mengacaukan, dan menghilangkan data orang lain hingga 

mampu menghancurkan komputer itu sendiri sebagai hardware
4
.  

Terorisme mengacu pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan 

secara tak terduga dan direncanakan. Dalam hukum pidana, terorisme sering 

dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional. 

Namun terorisme memiliki banyak aspek dan berbeda dalam banyak hal dari 

                                                           
4
Frassminggi Kamasa, Terorisme – kebijakan kontra terorisme Indonesia, Penerbit Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 11. 
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bentuk kriminalitas biasa
5
. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang 

terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan 

bahan peledak, terorisme juga hanya dapat dipertahankan dengan dukungan 

politik tertentu.  

Semenjak terjadinya peristiwa 11 September 2001, Negara-negara barat 

yang dimotori oleh AS menjadikan organisasi transnasional al-Qaeda sebagai 

tersangka utuamanya. Di Indonesia sendiri, selama ini terorisme selalu 

dilekatkan kepada al-jama’ah al-Islamiyah (JI). Tudingan terhadap al-Qaeda 

dan JI sebagai basis terorisme memunculkan opini bahwa seakan-akan 

terosime identik dengan Islam. Terorisme memang dapat muncul karena 

ajaran agama atau motif agama, meskipun bukan satu-satunya. Namun 

demikian dalam sejarah tercatat berbagai aksi terorisme dilakukan oleh 

pemeluk agama lain, misalnya Gerakan Nasional Katholik Irlandia yang 

melakukan peledakan truk dan bis-bis di Inggris, para Ekstrimis agama 

Kristen di Amerika yang melakukan pengeboman klinik aborsi, dan 

serangkaian serangan yang membawa simbol agama
6
 

Terorisme dalam lingkungan sosial mempunyai beberapa pendekatan yang 

bisa dikategorikan sebagai pendekatan seseorang menjadi teroris, antara lain : 

                                                           
5
Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme “Kebijakan formulatif hukum pidana dalam 

penanggulangan tindak pidana Indonesia”, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 57. 

6
 Ibid., hlm 68 
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a) Pendekatan Organisasional, Grenshaw melakukan pendekatan 

organisasional yang menganalisis terorisme dan melihatnya 

sebagai suatu strategi rasional suatu kelompok. Dalam 

pandangannya, terorisme bukanlah komitmen individu tetapi 

dilakukan oleh kelompok, yang ingin mecapai keputusan kolektif 

berdasarkan kesamaan keyakinan. Tingkat komitment individu 

terhadap kelompok dan keyakinannya sangat bervariasi, 

b) Pendekatan Psikologis, mengatakan bahwa peran media dalam 

mempromosikan penyebaran terorisme tidak dapat diabaikan 

dalam semua diskusi penyebab terorisme. Berkat pemberitaan 

media, metode, tuntutan dan tujuan teroris dengan cepat diketahui 

oleh para calon teroris. Maka mereka dapat terinspirasi untuk 

meniru karena terdorong pemberitaan media
7
. 

Penyebab aksi terorisme tidaklah gampang untuk ditebak. Akar 

penyebabnya tentu tidak bersifat tunggal, melainkan relatif beragam dan 

umumnya bersifat domestik. Realita ini tercermin antara lain dalam 

persidangan Majelis Umum PBB pada bulan Oktober 2001, perwakilan 

negara-negara anggota PBB telah memberikan peryataan mengenai penyebab 

timbulnya serangan terorisme non-negara yang menghancurkan menara WTC.  

                                                           
7
 Sukarwarsini Djelantik, Terorisme “Tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan 

keamanan nasinal”, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 27.  
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Dari Armenia, misalnya menyatakan penyebab terorisme adalah 

kemiskinan. Sementara Negara lain seperti Benin, Kosta Rika, Republik 

Dominina, Finlandia, Malysia, Palestina dan Namibia menyatakan bahwa 

terorisme muncul karena adanya ketimpangan sosial, marjinisasi, penindasan, 

pelanggaran hak dasar, ketidakadilan, kesengsaraan, kelaparan, narkoba, 

prasangka sosial, aliensasi kaum muda ditengah situasi keterpurukan ekonomi 

dan instabilitas politik, penolakan terhadap barat dengan segala aspek 

budayanya, ketakutan dan keputusasaan
8
. 

Dalam terorisme juga melahirkan isu seperti Terorisme Negara yang 

awal mulanya timbul karena praktek kekuasaan Eropa. Isu terorisme Negara 

menjadi signifikan untuk dipersoalkan ketika penggunaan kekerasan 

digunakan kelompok minoritas yang bertujuan sebagai upaya 

mempertahankan harga diri atau martabat ideologinya masing-masing. 

Terorisme Negara termasuk dalam ruang lingkup Hukum Pidana Internasinal 

dan tidak termasuk pada jurisdiksi kejahatan lintas Negara terorganisir 

(Transnational Organized Crime)
9
. 

Aksi terorisme juga terdiri dari kelompok teroris yang memiliki tujuan 

atau aktifitas untuk menfasilitasi atau melaksanakan tindak pidana terorisme. 

                                                           
8
 Genewati Wuryandari, et.al., Politik luar negeri Indonesia dan isu terorisme internasional, 

Penerbit Graha Ilmu, 2014, Yogyakarta, 2014, hlm 8.  

9
 Jawahir Thontowi, Terorisme Negara “kerjasama konspiratif menjinakan islam 

fundamentalis”, Penerbit UII Press, 2013, Yogyakarta, hlm 213. 
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Suatu kelompok dapat dikatakan sebagai Kelompok Teroris apabila 

memenuhi unsur-unsur, antara lain : 

a) Mengekploitasi kelemahan manusia secara sistematik yaitu 

kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan, 

b) Adanya penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan 

fisik, 

c) Adanya tujuan politik yang ingin dicapai, 

d) Adanya sasaran yang umumnya masyarakat sipil, 

e) Dilakukannya perencanaan dan persiapan secara rasional
10

. 

Aksi Terorisme sudah menjadi sorotan dunia internasional, yang 

dimaksud disini yaitu terorisme internasional, kecendrungan ini muncul 

terutama sejak dekade 1960an ketika aktivitas terorisme internasional mulai 

marak diberbagai belahan dunia. Terorisme internasional menjalankan 

aksinya di lebih satu Negara. Sehingga perbatasan Negara merupakan cara 

efektif operasional mereka, selain menjadi tempat perlindungan yang aman. 

Aktivitas terorisme digolongkan dalam kategori internasional bila 

terjadi serangan secara langsung oleh fraksi atau golongan terhadap warga 

Negara dan milik Negara lain, selain itu terorisme juga dapat diartikan jika 

suatu Negara mempergunakan tindakan koersif atau represif dalam 
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 Sukarwarsini Djelantik, Terorisme “Tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan 

keamanan nasinal”, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 75. 
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menjalankan perang di luar negeri, misalnya melalui penjajahan, aneksasi, 

ataupun kolonisasi
11

.  

Sifat lain terorisme internasional adalah adanya kerjasama 

internasional. Negara-negara seperti Afganistan, Libya, Suriah, Yaman 

Selatan mengizinkan terorisme dari berbagai Negara untuk mengikuti 

pelatihan di Negara-negara tersebut. kerjasama tersebut menyebabkan 

munculnya hubungan-hubungan paternalistic yang erat diantara para pelaku, 

selain sebagai ajang untuk saling tukar menukar informasi, data-data intelijen, 

bantuan dana, termasuk kerjasama dalam oprasional aksi-aksi terorisme 

internasional
12

. 

Dalam terorisme ada dikenal dengan istilah kekerasan politisi 

(political violence) yang tidak menjadikan korban sebagai tujuan, melainkan 

sarana untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan 

penanggulangan yang lebih komprehensif dan sistematik dibandingkan 

penanggulangan terhadap kejahatan biasa (konvensional). Salah satu 

kebijakan dalam kejahatan politis seperti terorisme adalah kebijakan pidana 

(criminal policy)
13

. Terorisme merupakan bentuk aksi kejahatan dengan 
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 Aprilia Restuning, Ilmu hubungan internasional “Politik,ekonomi,keamanan dan isu global 

kontemporer”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 65. 

12
 Ibid.,66 

13
Mardenis, Pemberantasan Terorisme “Politik Internasional dan Politik hukum nasional 

Indonesia”, Penerbit Fajar Interpratama Mandiri Offset, Jakarta, 2013, hlm 76. 
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menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun 

harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. 

 Criminal Policy sering juga diartikan dengan “politik kriminal” 

adalah sebagian dari kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah 

kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun nonpenal 

untuk mencapai tujuannya yaitu kesehjateraan masyarakat. Terorisme dapat 

digolongkan sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa atau “extra ordinary 

crime”, penempatan demikian ini logis, mengingat terorisme dilakukan olhe 

penjahat-penjahat yang tergolong professional, produk rekayasa dan 

pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang 

tidak sedikit, selain itu, kejahatn ini bukan hanya menjatuhkan kewibaan 

Negara dan Bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa 

yang tidak sedikit
14

. 

Terorisme melalui kerja sama internasional, seperti adanya ancaman 

terorisme internasional merupakan ancaman bagi masyarakat umum, 

mengingat korban dipilih secara acak, tidak pandang bulu, sehingga seluruh 

lapisan masyarakat berpotensi menjadi korban. Keamanan masyarakat 

(societal security) terkait dengan ancaman politik terhadap stabilitas 

organisional suatu Negara. Sementara itu, keamanan politik (political 
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 Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, kejahatan terorisme perspektik Agama, 

HAM, dan Hukum, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59 
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security) berhubungan dengan stabilitas organisasi dari tatanan sosial yang 

berintikan adanya ancaman terhadap kedaulatan Negara
15

.  

B. Pengaturan tentang Terorisme  

a. Terorisme dalam Garis Internasional 

Meski baru dikenal pada akhir abad ke-18, namun terorisme 

sebenarnya telah ada berabad-abad yang lalu dalam bentuk kejahatan 

murni, yaitu berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Terorisme bermula dari fanatisme aliran 

kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang 

dilakukan oleh perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap 

penguasa yang dianggap tiran
16

. 

Terorisme Negara (state terrorism) yang timbul dari pernyataan 

Presiden Amerika Serikat pada saat itu George .W. Bush paska terjadi 

peristiwa 11 september 2001. Terorisme Negara merupakan suatu 

kejahatan kontemporer sebagai bentuk atas dasar alasan pembebasan 

atau kemerdekaan identitas suku, agama dan budaya dan juga suatu 

tuntutan perubahan revolusioner. 
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 Frassminggi Kamasa, Terorisme “Kebijakan kontra terorisme Indonesia”, Penerbit Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm 78. 

16
 Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme “Kebijakan formulatif hukum pidana dalam 

penanggulangan tindak pidana Indonesia”, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 71. 
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Setiap Negara yang bertujuan untuk memerangi terorisme, 

upaya pertama untuk mencantumkan definisi aksi teroris dalam 

konteks hukum internasional pertama kali dilakukan dalam Konvensi 

Jenewa tentang Pencegahan dan Penindakan Terorisme (Geneva 

Convention on the Prevention and Punishment of Terrorism) konvensi 

atas inisiatif Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ini di maklumatkan pada 

tanggal 16 November 1937, PBB sebagai lembaga dunia yang dapat 

dikatakan menggantikan LBB pada era sebelum peristiwa 9 September 

2001 telah merumuskan konvensi dan resolusi terkait terorisme
17

. 

 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang 

secara teori wajib untuk diikuti sebagai anggota dari PBB seperti yang 

tercantum pasal 25 dari piagam PBB. Salah satu resolusi DK PBB 

adalah resolusi nomor 1368 tanggal 12 September 2001 yang berisikan 

“call those state to work together urgently to bring justice the 

perpetrators, organizers and sponsors of these terrorist attacks and 

stresses that those responsible for aiding, supporting or harbouring 

the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held 

accountable”
18

.Resolusi DK (dewan keamanan) PBB tersebut 
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 Genewati Wuryandari, et.al., Politik luar negeri Indonesia dan isu terorisme internasional, 

Penerbit Graha Ilmu, 2014, Yogyakarta, 2014, hlm 105. 

18
 Ibid., hlm 109 
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merupakan resolusi tercepat dalam sejarah yang pernah dikeluarkan 

oleh PBB.  

Resolusi 1373 menegaskan segala upaya dengan mewajibkan 

setiap Negara untuk terlibat dalam upaya pemberantasan terorisme 

dengan menerapkan kebijakan anti-terorisme di bidang regulasi 

keuangan, kontrol imigrasi dan kepabeaan, keamanan dokumentasi 

imigrasi, pengangkutan senjata, bahan material peledak dan nuklir, 

material kimia dan biologi, dan penggunaan teknologi komunikasi. 

Resolusi ini juga mewajibkan setiap Negara untuk memberikan 

laporan kepada DK PBB tidak lebih dari tanggal diadopsinya resolusi 

ini, untuk evaluasi laporan tersebut, DK PBB membentuk Komite Anti 

Terorisme (Counter-Terrorism Committee) atau (CTC) yang terdiri 

dari seluruh anggota DK PBB
19

. 

PBB sangat berperan aktif dalam melindungi masyarakat-

masyarakat internasional yang berada dalam Negara, dengan 

menciptakan perdamaian dan mencegah peperangan, dengan melalui 

kerjasama antara negara-negara di dunia
20

. Aktivitas terorisme 

digolongkan dalam kategori internasional bila terjadi serangan secara 

                                                           
19

 Ibid. 

20
 Aprilia Restuning Tunggal, Ilmu Hubungan Internasional “politik, ekonomi, keamanan, da 

nisi Global Kontemporer”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 70. 
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langsung oleh suatu fraksi atau golongan terhadap warga Negara lain 

dan milik Negara lain
21

.  

Para anggota terorisme di luar negeri berperan sebagai aktivis, 

kurir, maupun petugas penghubung, terorisme internasional sifatnya 

lebih fleksibel dan memiliki mobilitas tinggi, dengan aksi-aksi 

berskala internasional. Perkembangan konstelasi politik internasional 

dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme ini sangat 

didominasi oleh kepentingan politik, ekonomi dan ideology AS baik 

dalam regulasinya dalam berbagai konvensi internasional, resolusi DK 

PBB dan MU (Majelis Umum) PBB, begitu juga dalam penerapan dan 

penegakkan hukumnya, kondisi ini dirasakan tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis kerana sering 

menggunakan standard ganda dan tidak menghormati HAM
22

. 

b. Terorisme Dalam Regional ASEAN 

Sebelum ASEAN terbentuk, situasi politik dan keamanan 

Negara-negara kawasan Asia Tenggara masih dipengaruhi 

perkembangan politik dan keamanan pada tingkat regional-

internasional, di tingkat regional hubungan diantara calon Negara 

                                                           
21

 Ibid., hlm 72 

22
Frassminggi Kamasa, Terorisme “Kebijakan kontra terorisme Indonesia”, Penerbit Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2015,  hlm 221.  
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anggota ASEAN dicekam rasa kecurigaan dan permusuhan
23

. 

Association of South East Asian Nations (ASEAN) dibentuk pada 8 

Agustus 1967 oleh Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan 

Singapura. Terbentuknya ASEAN berkaitan dengan peristiwa yang 

terjadi di Asia Tenggara sekitar tahun 1965-1966, dan yang erat 

kaitannya dengan terbentuknya ASEAN adalah peristiwa munculnya 

Orde Baru di Indonesia menggantikan Orde Lama, oleh karena itu, 

pembentukan ASEAN tidak lepas dari peran Indonesia sebagai 

pemrakarsanya dan Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru dalam 

menerapkan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
24

. 

Sepanjang Sembilan tahun pertama sejak dibentuk merupakan 

saat yang penting dan menentukan karena sepanjang waktu itulah 

interaksi antarnegara menjadi sumber nilai bagi pembentukan norma-

norma yang kelak menjadi pondasi untuk keberlangsungan hubungan 

antar Negara
25

. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of 

Amity and Cooperation) yang ditandatangani pada pertemuan puncak 

ASEAN pertama di Bali tahun 1976 sering disebut sebagai wujud dari 

                                                           
23

 Zainuddin Djafar, Moon Young Ju dan Anissa Farha Mariana, Peran strategis Indonesia 

dalam pembentukan asean dan dinamikanya, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 3. 
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nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional. 

Terdapat paling tidak empat norma dan prinsip yang melandasi 

kehidupan ASEAN, antara lain : 

a) Menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi 

damai 

b) Otonomi regional 

c) Prinsip tidak mencampuri urusan Negara lain 

d) Menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan 

kerjasama pertanahan bilateral
26

. 

ASEAN benar-benar merupakan organisasi regional pertama 

yang berhasil dibentuk oleh lima Negara yang merupakan awal 

berdirinya ASEAN. Bisa jadi ASEAN merupakan titik awal 

berhentinya pergulatan kekuasaan yang selama ratusan tahun bahkan 

hingga dekade 70-an abad ke 20 merupakan bentuk paling dominan 

dari hubungan internasional di kawasan tersebut khususnya di daratan 

Asia Tenggara. Organisasi Regional ini juga unik karena 

menggabungkan Negara-negara dengan latar belakang agama, 

wilayah, bahasa, etnis, budaya, dan pengalaman colonial yang 

berlainan satu sama lain
27

. Salah satu norma terpenting yang terdapat 

dalam ASEAN tersebut adalah Deklarasi Kuala Lumpur yang 
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disepakati oleh kelima Negara anggota, dalam Deklarasi tersebut 

antara lain disepakati bahwa ASEAN menentang penggunaan 

kekerasan dan mengutamakan jalan damai dalam mencegah dan 

menyelesaikan konflik yang timbul diantara Negara anggota. 

Upaya mencegah dan menyelesaikan konflik lewat jalan damai 

menjadi penting mengingat pengalaman sebelum dan sesudah 

pembentukan ASEAN. Politik konfrontasi yang dilancarkan Soekarno 

sebelum ASEAN terbentuk sering dijadikan contoh betapa pentingnya 

menjadikan anti kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di 

Asia Tenggara
28

. ASEAN juga berusaha meneguhkan posisi mereka 

sebagai organisasi regional dengan mengembangkan apa yang 

kemudian dikenal sebagai Zona Perdamaian, Kebebasan, dan 

Netralitas atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN). 

Pernyataan tentang netralitas ASEAN ini didasari pada 

keinginan Negara-negara anggota, yang diprakarsai oleh Malaysia, 

untuk menjaga netralitas ASEAN dari campur tangan Negara-negara 

luar. ZOPFAN juga didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan 

otonominya sebagai organisasi regional yang mandiri dan tidak 

dikendalikan oleh kekuatan luar
29

. Dengan adanya kepercayaan 

diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, ikatan 
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solidaritas pun menguat, pelan dan pasti, setiap Negara dikawasan ini 

pun mempunyai rasa percaya diri bahwa setiap permarsalahan di Asia, 

khususnya di Asia Tenggara, dapat diselesaikan oleh bangsa Asia dan 

dengan cara Asia
30

. 

Setelah ASEAN terbentuk, Negara-negara anggota ASEAN 

sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan tujuan dan sasaran ASEAN, 

seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN, antara lain : 

a) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial 

dan kebudayaan melalui kerja sama dan berusaha keras 

dalam semangat persamaan dan persahabatan untuk 

memperkuat dasar demi tercapainya masyarakat yang 

makmur dan damai di Negara-negara Asia Tenggara, 

b) Memajukan perdamaian dan stabilitas regional, 

menghormati keadilan dan aturan hukum dalam 

menjalin hubungan antara negara-negara di kawasan 

Asia Tenggara, sesuai dengan prinsip piagam PBB, 

c) Menjalin kerja sama yang menguntungkan dengan 

organisasi regional dan internasional dengan tujuan dan 

sasaran yang sama, dan menyelidiki secara seksama 
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dalam menjalin kerja sama secara lebih terbuka dengan 

organisasi-organisasi tersebut
31

. 

Berdasarkan tujuan dan sasaran terbentuknya ASEAN ini, hal 

itu dapat berarti bahwa ASEAN bersifat terbuka untuk semua Negara 

di kawasan Asia Tenggara yang berjanji akan menaati maksud, 

prinsip-prinsip dan tujuan yang ditetapkan. Semua itu demi 

mengamankan rakyat rakyat Negara anggota ASEAN dan demi 

kerukunan warga ASEAN dengan bebas, damai dan makmur. 

Stabilitas keamanan dan ketahanan regional di kawasan Asia 

Tenggara merupakan kebijaksanaan yang diambil oleh Negara-negara 

di kawasan tersebut dalam upayanya mencapai tujuan nasional 

masing-masing. Berbicara tentang aksi terorisme atau pemberantasan 

terorisme ASEAN meresponnya dengan, sebelumnya dalam sebuah 

survey pernah mencatat bahwa sepanjang tahun 1984 hingga 1996, 

kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan paling sedikit mengalami 

aksi terorisme, totalnya sekitar 186 insiden relative kecil bila 

dibandingkan dengan 2.073 insiden terjadi dikawasan Eropa Barat
32

. 
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 Ini menunjukan bahwa ASEAN dipandang sebagai organisasi 

kerja sama regional yang sukses karena mengedepankan konsep 

confidence building measure, constructive engagement, and dialog
33

. 

Negara-negara ASEAN dalam menghadapi perang global melawan 

terorisme, yang dimulai dari konflik Afganistan, adapun inisiatif 

regional untuk melawan terorisme telah dituangkan melalui pernyataan 

para pemimpin ASEAN untuk melakukan aksi bersama melawan 

tereorisme antara lain : 

a. Meninjau kembali dan memperkuat kerja sama internasional 

untuk melawan terorisme 

b. Menginformasikan adanya ratifikasi atau akses terhadap semua 

konvensi anti terror termasuk konvensi internasional untuk 

menahan laju keuangan teroris 

c. Mengembangkan kerja sama di antara organisasi-organisasi 

penegakan hukum dalam melawan terorisme dan saling 

bertukar pikiran dalam oprasionalnya 

d. Mempelajari konvensi terorisme internasional dengan tujuan 

untuk mengintegrasikan dengan mekanisme ASEAN 

e. Tukar menukar informasi intelijendan menfalitasi arus 

informasi teroris dan organisasi internasionalnya, pergerakan, 

sumber dana dan informasi-informasi lain untuk melindungi 
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korban, milik dan sistem keamanan pada semua alat 

transportasi 

f. Mengembangkan program pembangunan kapasitas regional 

untuk meningkatkan kapasitas ASEAN dalam menginvestigasi, 

mendeteksi, memonitor, dan melaporkan aksi-aksi terror 

g. Mendiskusikan dan mengeksplorasi ide-ide praktis dan 

berinisiatif untuk meningkatkan peran ASEAN dalam 

keterlibatannya dengan masyarakat internasional sehingga aksi 

melawan terorisme dapat lebih efektif 

h. Memperkuat kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan 

internasional dalam melawan terorisme dengan cara yang 

komprehensif sambil melibatkan PBB sebagai organisasi dunia 

untuk memainkan peran penting
34

. 

Terorisme sebenarnya bukan merupakan persoalan baru bagi 

negara-negara di Asia Tenggara atau Negara anggota ASEAN, sejak 

masa kolonial, sejumlah Negara ASEAN telah menghadapi persoalan 

tersebut dalam beragam corak. Seperti dinyatakan oleh Balakrishnan 

bahwa perkembangan aktivitas terorisme di Asia Tenggara mengalami 

evolusi yang dibagi dalam tiga tahap, yaitu pada saat perang dingin, 

setelah perang dingin dan setelah tragedy 9/11, antara lain : 
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a. Pada saat Perang Dingin , aktivitas terorisme yang berkembang 

bercorak separatis dan terkait dengan komunisme 

b. Perkembangan aktivitas terorisme setelah Perang Dingin 

terkait dengan berkembangnya gerakan-gerakan yang dianggap 

menyimpang seperti Al-Arqam 

c. Setelah tragedi 9/11 terorisme seringkali dikaitkan dengan 

islam, sejak peristiwa 9/11 itulah terorisme telah menjadi 

ancaman dan agenda keamanan utama sejumlah Negara di Asia 

Tenggara
35

. 

Setelah serangan teroris tahun 2001 di AS telah menjadi 

momentum bagi ASEAN unntuk semakin memfokuskan agenda 

pembahasan tentang terorisme, khususnya kaitan antara jaringan 

terorisme regional dan internasional. Keseriusan ASEAN Nampak 

terlihat tidak lama setelah tragedi 11 September 2001. Selain 

menyatakan duka cita dan simpati mendalam atas tragedy tersebut, 

Negara-negara ASEAN juga berjanji untuk “seek closer cooperation 

with the US” untuk memberantas terorisme. Penegasan sikap ASEAN 

semakin terlihat dengan dimasukkannya agenda terorisme pada KTT 

ASEAN ke-7 di Brunei Darussalam pada 5 November 2001, KTT 
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tersebut menghasilkan ASEAN Declaration on Joint Action to Counter 

Terrorism
36

.  

Deklarasi tersebut juga menyepakati perlunya mengadopsi ASEAN 

Convention on Counter Terrorism dalam ASEAN Security Community 

Plan of Action, sehingga menjadikan komitmen tersebut mengikat 

secara hukum. Pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja 3 

November 2002 dikeluarkan Declaration on Terrorism. Deklarasi ini 

memuat peryataan Negara-negara ASEAN yang mengutuk aksi 

terorisme di Bali, Indonesia dan di kota Zamboanga dan Quezon, 

Filipina
37

. Dalam upaya menangani isu terorisme, ASEAN juga 

bekerjsama dengan Negara lain, khusunya Negara-negara mitra dialog. 

ASEAN telah menandatangani sejumlah kesepakatan dalam kontra 

terorisme, kejahatan transnasional atau ancaman keamanan non 

tradisional dengan beberapa Negara, diantaranya AS pada Agustus 

2002, China pada November 2002 dan Januari 2004, Uni Eropa pada 

Januari 2003, India pada Oktober 2003, Australia pada Juni 2004, 

Rusia pada Juli 2004,  Jepang pada November 2004, Selandia BAru 

pada Juli 2005, Korea pada Juli 2005, Pakistan pada Juli 2005, dan 

Kanada pada Juli 2006
38

. 
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Dalam penanganan kasus terorisme ASEAN bekerjasama dengan 

negara-negara lain yang tergabung dalam forum kerjasama ARF 

(ASEAN Regional Forum). ASEAN dan ARF merasa perlu 

menangani masalah teroris, karena terorisme kini telah menjadi 

permasalahan bersama. ARF adalah forum dialog resmi antar 

pemerintah dan juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun 

kepercayaan dikalangan negara-negara Asia Pasifik
39

. Hal ini 

digunakan oleh negara-negara anggota untuk membicarakan 

permasalahan intern maupun eksteren secara terbuka dan transparasi. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan keamanan yang 

lebih luas, sehingga kemajuan dari ASEAN menjadi salah satu pusat 

perhatian dunia. Jumlah negara yang tergabung dalam ARF ini 

sekarang sekitar 21 negara, yaitu seluruh negara anggota ASEAN 

(Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, 

Singapura, Thailand, Vietnam) sepuluh negara mitra dialog ASEAN 

(Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, India, Kanada, Korea 

Selatan, New Zealand, Rusia, Uni Eropa). 

Tidak bisa dipungkiri AS menjadi patron dan role model bagi 

Negara-negara ASEAN, sebagai contoh, dalam kesepakatan para 

Menlu yang bergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF) pada 2 

Juli 2004, ARF telah menyepakati kerja sama di bidang keamanan 
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tranportasi barang dan orang untuk menanggulangi ancaman 

terorisme. Upaya yang dilakukan tersebut mengikuti contoh dari AS 

yaitu pengamanan angkutan barang, meningkatkan sistem 

pengamanan di bandara, penempatan polisi diatas pesawat terbang dan 

sistem pengamanan di setiap Bandara Udara
40

.  

KTT ASEAN ke-12 di Cebu pada januari 2007 telah menghasilkan 

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), konvensi ini 

merupakan pelengkap bagi 13 Resolusi PBB dan strategi Global PBB 

untuk kontra Terorisme (UN Global Strategy on Counter Terrorism – 

ACCT) merupakan pencapaian signifikan dari upaya kontra terorisme 

ASEAN, hal ini karena dokumen tersebut berfungsi sebagai kerangka 

bagi kerjasama regional untuk melawan, mencegah dan menekan 

terorisme dan meningkatkan kerjasama kontra terorisme. ACCT 

dijalankan berlandaskan pada sejumlah prinsip, yang tercantum pada 

pasal 3 konvensi yaitu “Sovereign equality, Territorial integrity and 

non-interference.” Saat ini ACCT telah menyelesaikan proses 

ratifikasinya
41

. 
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Prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai 

Pemberantasan Terorisme 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 serupa 

yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka 

terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi, serta penghormatan 

terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya. 

Konvensi ini memberikan kekuatan dasar hukum dalam kerjasama 

pemberantasan terorisme. Selain itu, ACCT bersifat komprehensif  

meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, sehingga 

memiliki nilai lebih dibanding konvensi ASEAN lainnya. Keuntungan 

yang didapat apabila suatu negara meratifikasi ACCT adalah 

mempermudah dalam mendapatkan pertukaran informasi antar 

intelejen, informasi yang berkaitan dengan tersangka informasi dan 

organisasi terkait terorisme. Yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam 

konvensi ini tertuang dalam pasal 11 “para pihak wajib berupaya 

untuk memajukan tukar-menukar pengalaman-pengalaman terbaik 

mengenai program-program rehabilitasi termasuk, apabila tepat, 
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reintegrasi sosial orang-orang yang terlibat dalam melakukan setiap 

tindak kejahatan yang tercangkupi dalam pasal 2 konvensi ini dengan 

tujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan terorisme
42

.” 

c. Terorisme Dalam Hukum Nasional Indonesia  

Pada era globalisasi sekarang ini ancaman-ancaman keamanan 

bukan lagi berasal dari perang antar Negara atau perang militer, 

melainkan ancaman tersebut datang dari intra-state atau dalam negeri 

itu sendiri seperti munculnya Separatis, Terorisme, Konflik Etnis Dan 

Pemberontakan. Sebenarnya di Negara mana pun senantiasa ada 

perundang-undangan yang dapat digolongkan sebagai internal security 

act (ISA), yaitu seperangkat ketentuan hukum yang mengatur tentang 

pelaksanaan keamanan dalam negeri
43

. Ketentuan ini bisa dalam 

bentuk satu perundang-undangan, atau tersebar dalam berbagai 

peraturan seperti tertuang dalam Undang-Undang Antiterorisme, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 3 

Tentang Pertahanan Negara, KUHP, KUHAP, dan berbagai ketentuan 

lainnya yang terkait dengan keamanan dalam negeri
44

. 
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 Di indoensia yang di maksud dengan tindak pidana terorisme 

terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 yang menentukan bahwa tindak pidana terorisme adalah 

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
45

. 

Namun menurut Romli Atmasasmita Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 tidak memuat definisi tentang terorisme kecuali 

hanya memasukkan definisi terorisme sebagai suatu tindak pidana 

yang steril dari pengaruh politik, tujuan strerilisasi politik sebagai 

suatu tindak pidana adalah mencegah terjadinya konflik etnis dan 

konflik yang beraspek sara di  antara anak Bangsa Indonesia
46

. 

Sebelum dijadikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, 

awalnya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 

Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Khusus 

pada saat terjadinya Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 

diterbitkan pula perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang dijadikan Undang-
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Undang Nomor 16 Tahun 2003 mulai berlaku pada Tanggal 18 

Oktober 2002 diberlakukan surut (retroaktif) khusus untuk peristiwa 

peledakan Bom yang terjadi di Bali Pada Tanggal 12 Oktober 2002, 

dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 

dinyatakan tidak berlaku oleh MK pada tanggal 23 Juli 2004 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-

1?2003 karena penerapan asas Retroaktif. 

Timbul pendapat bahwa maraknya terorisme secara pesat 

antara lain disebabkan oleh berkembangnya jaringan pendukung 

tersebut antara lain adalah pencucian uang, pendanaan dan 

penyeludupan senjata, seperti halnya perdagangan gelap narkoba, oleh 

karena itu, upaya untuk memerangi terorisme dapat dilakukan dengan 

menghancurkan jaringan pendukungnya tersebut
47

. Terorisme pada 

zaman sekarang sedikit berbeda dengan terorisme pada zaman yang 

dulu-dulu terletak pada jaringan penyebarannya, jaringan dan 

penyebaran terorisme ini tentu didukung oleh faktor globalisasi. 

Dalam lingkup keamanan nasional terorisme sangat mengancam, hal 

ini dibuktikan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk pasukan 

Detasmen Khusus 88 untuk memerangi terorisme
48

. 
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Mengenai pengaturan tindak pidana atau kejahatan terorisme di 

Indonesia, secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan 

hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, antara lain perbuatan 

yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan 

pidana yang diancam terhadap pelanggar itu
49

. 

Pada umunya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh 

manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini 

hanya mengenai orang, seorang atau kelompok orang sebagai subjek 

hukum. Subjek hukum atau pelaku pencemaran lingkungan hidup 

berdasarkan bunyi pasal 55 KUHP yang di maksud dengan pelaku 

tindak pidana antara lain : 

a) Orang yang melakukan (pleger) 

b) Yang menyuruh melakukan (doen Pleger) 

c) Orang yang turut serta melakukan (dader) 

d) Orang yang membujuk melakukan
50

. 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bawasannya tindak pidana 

terorisme dikualifikasikan sebagai berikut : 
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a) Delik Materil yang terdapat dalam pasal 6, 

b) Delik Formil yang terdapat dalam pasal 7 sampai 

dengan pasal 12 

c) Delik Percobaan 

d) Delik Pembantuan 

e) Delik Penyertaan terdapat dalam pasal 13 dan 15 

f) Delik Perencanaan terdapat dalam pasal 14
51

. 

Dapat diketahui perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak 

pidana dalam tindak pidana terorisme atau terlebih dalam mewujudkan 

tindak pidana tersebut, yaitu : 

a) Orang yang secara tunggla perbuatannya mewujudkan 

tindak pidana, dan yang disebut dengan pembuat 

tunggal (dader) 

b) Orang yang disebut dengan para pembuat, yang dalam 

mewujudkan tindak pidananya melibatkan banyak 

orang, yang terdiri dari 4 bentuk sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 55 KUHP 

c) Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (mede 

plichtige), sebagaimana disebut dalam pasal 56 

KUHP
52

. 
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Di Indonesia sering kali terorisme di kaitkan dengan sebuah 

ideology seperti Radikalisme yang mempunyai arti paham radikal 

yang menghendaki perubahan dengan kecndrungan menggunakan 

kekerasan, paham ini sebebarnya paham politik yang menghendaki 

perubahan yang ekstrem. Radikalisme pada dasarnya mempunyai 

makna netral bahkan dalam studi filsafat jika seseorang mencari 

kebenaran harus sampai akarnya, namun ketika Radikalisme dibawa 

ke wilayah terorisme, maka radikalisme memiliki konotasi negatif. 

Radikalisme memiliki makna militansi yang dikaitkan dengan 

kekerasan yang kemudian dianggap antisosial
53

. 

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang 

untuk melakukan penyidikan, padahal masalah penyelidikan ini 

merupakan masalah krusial yang menjadi pijakan awal pemberantasan 

terorisme, Penyidikan tidak diatur secara khusu mengenai siapa yang 

berwenang melakukan penyidikan, karena berbagai keterbatasan yang 

dimiliki oleh polri dan banyaknya kasus-kasus yang mesti di tangani 

oleh porli, sebaiknya penyelidikan untuk kasus terorisme dilakukan 
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oleh jaksa sedangkan polisi berwenang sebagai penyelidik/pembatu 

saja, ini juga dikarenakan terorisme memiliki elemen-elemen yang 

unik
54

.  

Memang masih terdapat berbagai masalah dan tantangan 

mengenai penyelenggara upaya penanggulangan terorisme Indonesia, 

misalnya dilema penguatan mekanisme hukum yang represif versus 

kebebasan sipil dan hak asasi manusia, perdebatan mengenai 

keterlibatan dan peran militer dalam kontra terorisme di Indonesia dan 

skeptisisme terhadap program deradikalisasi yang saat ini menjadi 

fokus strategi anti terorisme di Indonesia
55

.  Deradikalisasi merupakan 

suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi 

paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya 

serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal 

terorisme. 

Dibandingkan dengan model deradikalisasi terhadap 

narapidana terorisme yang ada di beberapa Negara, model 

deradikalisasi di Indonesia memiliki pendekatan yang komprehensif, 

persuasive, penuh kelembutan dan kasih sayang. Dari sisi 

kelembagaan yang menangani deradikalisasi, di Indonesia telah di 

bentuk BNPT sebagai lembaga yang secara khusus merancang dan 
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mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi, mekanisme koordinasi 

mencakup dua komponen utama yaitu koordinasi antar kementrian 

atau lembaga Negara, koordinasi lembaga non-pemerintah
56

. Program 

deradikalisasi tidak hanya berorientasi pendampingan didalam lapas, 

tetapi juga hingga para narapidana bebas dan mampu bersosialisasi 

dengan masyarakat dan mandiri secara ekonomi. 

Desain deradikalisasi di Indonesia memiliki enam pendekatan 

yaitu rehabilitasi, reeduksi, resosialisasi, pembinaan wawasan 

kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat dan kewirausahaan. 

Rehabilitasi memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan 

pembinaan kepribadian
57

. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, 

rehabilitasi wajib dilakukan di lembaga pemasyarakatan sedangkan 

reintegrasi sosial dapat dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan 

maupun diluar lembaga pemasyarakatan.  

Reintegrasi sosial mempunyai arti yaitu sebagian upaya untuk 

membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial. 

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan 
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untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai 

yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan
58

. 

Oleh karena itu konteks deradikalisasi terhadap mereka yang 

terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan 

hukum, rehabilitasi, reeduksi, resosialisasi (reintegrasi sosial), yang 

senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip supremasi hukum, hak asasi 

manusia (HAM), kesetaraan serta pembinaan dan pemberdayaan. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan agama, psikologis, 

politik, sosial-budaya, ekonomi, hukum dan teknologi. 

C. Kewajiban Indonesia Berdasarkan ASEAN Convention on Counter 

Terrorism (ACCT) 

Indonesia merupakan pihak atau anggota dari ASEAN Convention on 

Counter Terrorism (ACCT) yang telah sah menjadi anggota pada saat di 

ratifikasinya oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 9 April 2012 melalui 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi ASEAN 

mengenai Pemberantasan Terorisme. Konvensi ini berlaku 30 hari setelah 

Negara-negara anggota ASEAN menyerahkan instrument Ratifikasinya 

kepada sekjen PBB. Berdasarkan faktanya diratifikasi pada tanggal 9 April 

2012 berarti konvensi ini berlaku mulai tanggal 2 Mei 2012.  
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 . Dalam konvensi ASEAN tentang ASEAN Convention on Counter 

Terrorism (ACCT) di muat dalam pasal 3 mengenai kewajiban para pihak, 

berbunyi “para pihak wajib melaksanakan kewajibannya dalam konvensi ini 

dengan cara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan berdaulat dan 

integritas wilayah Negara-Negara serta non-interferensi dalam urusan internal 

pihak-pihak lain”. Dalam hubungan kerja sama juga di atur dan di muat dalam 

pasal 6 ayat (1) dan (2) ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 

antara lain : 

Ayat (1) bidang-bidang kerja sama dalam konvensi ini dapat, selaras 

dengan hukum nasional dari pihak masing-masing, mencakupi upaya-upaya 

yang tepat, antara lain untuk :  

a) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah 

terjadinya tindakan teroris, termasuk pemberian peringatan dini 

kepada pihak-pihak lain melalui pertukaran informasi 

b) Mencegah siapapun yang mendanai, merencanakan, 

menfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris dari penggunaan 

wilayah masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan pihak-

pihak lain/warga Negara pihak-pihak lain 

c) Mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris 

d) Mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok 

teroris dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan 

pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-
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dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk 

mencegah pemalsuan, penjiplakan atau penyalahgunaan surat-

surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan 

e) Memajukan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan 

kerja sama teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan 

regional 

f) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

upaya untuk memberantas terorisme, serta mengembangkan 

dialog antar kepercayaan dan dalam satu kepercayaan serta 

dialog antarperadaban 

g) Meningkatkan kerja sama lintasbatas 

h) Meningkatkan pertukaran data intelijen dan tukar menukar 

informasi 

i) Meningkatkan kerja sama yang telah ada untuk pengembangan 

bank data kawasan dibawah lingkup badan-badan ASEAN 

yang relevan 

j) Memeprkuat kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menangani 

terorisme dengan bahan kimia, biologi, radiologi, nuklir, 

terorisme dunia maya dan setiap bentuk terorisme baru 

k) Melakukan penelitian dan pengembangan langkah-langkah 

untuk memberantas terorisme 
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l) Mendorong penggunaan fasilitas video-konferensi atau 

telekonferensi untuk proses peradilan, apabila dimungkinkan, 

dan  

m) Memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam pendanaan, 

perencanaan, persiapan atau yang melakukan tindakan teroris 

atau membantu tindakan teroris akan diajukan ke persidangan. 

Pada ayat (2) tunduk pada persetujuan para pihak terkait, pihak-pihak 

wajib bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahan terorisme dan kondisi 

yang kondusif untuk penyebaran terorisme guna mencegah terjadinya 

tindakan teoris dan perluasan sel-sel teroris. 
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D. ANALIS  

Terorisme merupakan ancaman yang serius yang setiap saat dapat 

membahayakan keselamatan bangsa dan Negara serta kepentingan nasional, ancaman 

terorisme perlu dicegah dengan salah satu program yaitu deradekalisasi. Program 

deradekalisasi (pembinaan) dengan sasaran narapidana terorisme yang berada di 

dalam lapas dengan melakukan identifikasi, Rehabilitasi, Reeduksi dan Resosialisasi. 

Dalam tulisan ini lebih mendalami mengenai program Rehabilitasi terhadap teroris. 

Dalam  ASEAN Convention on Counter 

Terrorism (ACCT) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme 

Proses Rehabilitasi atau program 

Rehabilitasi pada konvensi ini terdapat pada 

Pasal 11 yang berbunyi para pihak wajib 

berupaya untuk memajukan tukar-menukar 

pengalaman-pengalaman terbaik mengenai 

program rehabilitasi termasuk, apabila tepat, 

reintegrasi sosial orang-orang yang terlibat 

dalam melakukan setiap tindak kejahatan 

yang tercakupi dalam pasal II Konvensi ini 

dengan tujuan mencegah terjadinya tindak 

kejahatan teroris. 

Proses Rehabilitasi yang terdapat 

pada Bab VI pasal 37 ayat (1) dan (2), ayat 

(1) berbunyi setiap orang berhak 

memperoleh rehabilitasi apabila oleh 

pengadilan diputus bebas atau diputus lepas 

dari segala tuntutan hukum yang 

putusannya telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, ayat (2) berbunyi Rehabilitas 

tersebut diberikan dan dicantumkan 

sekaligus dalam putusan pengadilan 

sebagaimana di maksud dalam ayat (1). 
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Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan ada perbedaan yang terjadi 

dimana Proses Rehabilitasi antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan  ASEAN Convention on Counter 

Terrorism (ACCT), saya akan jabarkan mengenai perbedaan tersebut, antara lain : 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme  

Mengatakan setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh 

pengadilan di putus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum 

yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan 

Pasal 37 ayat (1), ayat (2) berbunyi rehabilitasi tersebut di berikan dan 

dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). Penjelasan pasal 37 menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan “rehabilitasi” dalam pasal 37 ayat (1) adalah pemulihan pada 

kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak 

lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta 

perbaikan harta benda
59

. 

Yang dimaksud dengan rehabilitasi juga terdapat pada pasal 1 angka 

23 KUHAP, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya 

dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang 

diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan, karena 
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ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan 

Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum 

yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1981
60

. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (2) adalah 

sama dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP. 

Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) 

adalah rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa yang oleh pengadilan 

diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Rehabilitasi ini 

dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan dengan kalimat 

“memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat 

martabatnya” (pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
61

. 

Soeharto mengemukakan “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tidak memberikan secara konkret dan jelas batasan mengenai rehabilitasi, 

khususnya tentang pengertian hal-hal lain yang dengan Undang-Undang 

tersebut termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik dan psikis serta 

perbaikan harta benda, tetapi apakah hilangnya harta benda dan kerugian 

materil termasuk kedalam pengertian hak yang bisa dituntut oleh 

tersangka yang telah dibebaskan dan/atau telah dilepas dari segala tuntutan 

hukum, tidak terjawab oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akibat 
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tidak sempurnanya pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan 

rehabilitasi, termasuk hak-hak dari tersangka yang bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum”
62

. 

Dalam hukum di Indonesia ada di kenal dengan nama Deradikalisasi, 

deradikalisasi di Indonesia memiliki enam pendekatan yaitu Rehabilitasi, 

Reeduksi, Resosialisasi, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembinaan 

Keagamaan Moderat, Dan Kewirausahaan. Rehabilitasi memiliki dua 

makna, yakni Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Kepribadian. 

Pembinaan Kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi 

mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah 

mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki 

keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan
63

. 

Sedangkan Pembinaan Kepribadian adalah melakukan pendekatan 

dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa 

diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat 

menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses Rehabilitasi 

dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Polisi, Lembaga 

Pemasyarakatan, Kementrian Agama, Kemenkokesra, Ormas, dan lain 

sebagainya, diharapkan  program ini akan memberikan bekal bagi mereka 
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dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan 

(LP). Dalam Deradikalisasi juga dilakukan dalam Moderasi Ideologi 

dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif dengan 

mengembangkan metode dan pendekatan sesuai tingkat keradikalannya. 

Moderasi ideologi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

kontraideologi yaitu upaya diskusi ataupun dialog untuk mengubah cara 

pandang dan keyakinan atas ideologi radikal yang dianutnya. Selain itu 

moderasi juga dapat dilakukan melalui kontranarasi, yaitu menyampaikan 

ajaran agama secara intensif melalui berbagai sarana dan sumber yang 

menekankan pesan keagamaan inklusif, damai, dan toleran
64

. 

Peran Negara tidak berhenti ketika napi keluar penjara,  dalam konteks 

kejahatan terorisme setiap napi haruslah dipantau, tentu melalui kerja 

sama dengan pihak yang memiliki kewenangan sehingga tidak 

mengurangi rasa aman sebagai warga Negara. Integrasi kebijakan di 

lingkup internal pemerintahan adalah kebutuhan, bagaimana masing-

masing kementrian memilki beban untuk menelurkan program kementrian 

dalam upaya deradikalisasii. Deradikalisasi diluar lapas, dibutuhkan 

sebagai wahana mengembalikan ke dalam cara berfikir normal kehidupan 

masyarakat. 

Langkah-langkah proses deradikalisasi yang sudah dirancang dan 

dilaksanakan sejauh ini. Proses deradikalisasi tidak hanya dimulai ketika 
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seorang ditetapkan sebagai narapidana. Sejak awal tertangkap, proses 

penyidikan, hingga proses pengadilan, proses deradikalisasii sudah 

dilakukan dengan melakukan tahapan identifikasi. Apabila sudah 

mendapatkan putusan pengadilan, tahapan berikutnya adalah program 

rehabilitasi dengan penekanan perubahan paham ajaran keras menjadi 

pemahaman yang damai, kemudian tahapan melaksanakan program 

reeduksi dengan menekankan pada penguatan wawasan kebangsaan dan 

keagamaan
65

. 

Apabila proses tersebut bisa dilalui, narapidana terorisme yang sudah 

kooperatif dan menunjukkan kecintaan terhadap NKRI akan ditempatkan 

di pusat Deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme) dengan melaksanakan program resosialisasi sebagai tahap 

akhir untuk menyiapkan narapidana terorisme agar mampu berintegrasi 

ketengah masyarakat, setelah narapidana bebas mereka juga terus 

mendapatkan pendampingan. Hal ini sangat diperlukan untuk 

mengantisipasi kembalinya mantan narapidana ke paham dan lingkungan 

kelompok radikal Terorisme. Pendampingan ini yang disebut pembinaan 

diluar lapas. 

Berdasarkan pasal 37 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan yang 

dipaparkan, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 37 menurut hemat 
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penulis bahwa maksud dari rehabilitasi diberikan kepada tersangka apabila 

oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau 

dengan kata lain seperti pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang disebutkan 

sebelumnya bahwa seorang mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi 

haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang 

diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan, karena 

ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan 

Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum 

yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1981. 

Maksud Rehabilitasi dalam pasal 37 tersebut sedikit berbeda dengan 

Deradikalisasi Dalam proses Rehabilitasi Apabila sudah mendapatkan 

putusan pengadilan, tahapan berikutnya adalah program rehabilitasi 

dengan penekanan perubahan paham ajaran keras menjadi pemahaman 

yang damai. Maksud dari proses Rehabilitasi ini yaitu supaya para 

narapidana dalam kejahatan teroris mempunyai bekal bagi mereka dalam 

menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. 

Terkait dengan program deradikalisasi dalam PP Nomor 99 Tahun 

2012, tenyata dalam pasal 34A dan pasal 38A dinyatakan bahwa untuk 

narapidana tindak pidana yang digolongkan sebagai high risk atau 

beresiko tinggi seperti narapidana tindak pidana narkoba dan terorisme 

misalnya, mereka wajib mengikuti program rehabilitasi yang diadakan 
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lembaga pemasyarakatan (LP) dan/atau BNPT, karena mengikuti program 

deradikalisasi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh asimilasi 

dan remisi sehingga apabila mereka menolak untuk mengikuti program 

deradikalisasi ini, mereka tidak mempunyai ha katas asimilasi dan remisi. 

Terkait dengan hukum pidana materil, maka deradikalisasi narapidana 

terorisme terkait dengan pilihan jenis pidana apa yang dirumuskan di 

dalam Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 

karena hanya jenis pidana penjara yang memungkinkan untuk nantinya 

dapat dilakukan deradikalisasi narapidana terorisme, sedangkan untuk 

jenis pidana lainnya tidak memungkinkan untuk adanya deradikalisasi 

narapidana terorisme. Demikian pula terkait dengan hukum pidana formil 

hanya dengan penjatuhan pidana penjara yang memungknkan untuk 

dilakukan deradikalisasi narapidana terorisme sedangkan apabila hakim 

menjatuhkan pidana selain pidana penjara maka tidak memungkinkan 

untuk adanya deradikalisasi narapidana terorisme selain itu adanya 

ketetapan dari pengadilan yang mengharuskan terpidana menjadi 

deradikalisasi juga dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan deradikalisasi. 

b. Menurut ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 

Mengenai proses atau program Rehabilitasi yang terdapat pada pasal 

11 yang berbunyi para pihak wajib berupaya untuk memajukan tukar-

menukar pengalaman-pengalaman terbaik mengenai program-program 
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rehabilitasi termasuk, apabila tepat, reintegrasi sosial orang-orang yang 

terlibat dalam melakukan setiap tindak kejahatan yang tercakupi dalam 

pasal 2 konvensi ini dengan tujuan mencegah tindak kejahatan teroris. 

ASEAN mempunyai tujuan salah satunya yaitu memelihara dan 

meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta lebih 

memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan, 

serta menjamin bahwa rakyat dan Negara-negara anggota ASEAN hidup 

damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, 

demokratis dan harmonis. 

Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat, bertujuan dalam 

peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan Terorisme, 

selain memiliki karakter regional, konvensi ini juga bersifat komprehensif 

sehingga memiliki nilai tambah. Program Rehabilitasi menurut hemat 

penulis merupakan program yang menghargai hidup seseorang atau tidak 

melanggar hak asasi manusia (HAM) secara internasional yang dimana 

tidak menghilangkan eksistensinya.  

Bahwa efek jerah bukan dengan dipidananya seseorang saja melainkan 

ada cara yang lain seperti Rehabilitasi yang bertujuan agar orang yang 

dimaksud dapat di bantu agar meninggalkan paham yang keras dan radikal 

itu guna mencapai tujuan yang baik dan mempersiapkan orang tersebut 

untuk berbaur kembali dalam lingkungan masyarakat. Inti dari program 
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Rehabilitasi yang di terapkan dalam ASEAN Convention on Counter 

Terrorism (ACCT)  yaitu bahwa seseorang atau orang yang melakukan 

tindak pidana teroris dapat di berikan program rehabilitasi karena ASEAN 

Convention on Counter Terrorism (ACCT) memiliki prinsip salah satunya 

mengendepankan penyelesaian secara damai, serta nilai tambahnya yaitu 

program rehabilitasi ini bagi tersangka terorisme, perlakuan yang adil 

serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses 

penanganannya. 

Mengenai deradikalisasi yang ditujukan pada tersangka teroris yang 

telah ditangkap, di Indonesia mempunyai badan atau instansi yang khusus 

yaitu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) bahwa 

pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk 

membuka dan merubah cara berpikir yang semula berpikir yang sempit 

menjadi berwawasan yang luas serta dapat menerima perbedaan.  

Dapat dilihat maksud dari rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2003 yaitu pemulihan hak-hak yang dimana sebelumnya orang 

yang diduga melakukan aksi teroris yang belum mendapat putusan 

pengadilan dan setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap dan memutuskan bahwa bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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 Dengan kata lain bahwa program rehabilitasi menurut Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu hanya menekankan program 

rehabilitasi terhadap orang yang sudah mendapat putusan pengadilan 

bahwa lepas dan berkekuatan hukum tetap, program rehabilitasinya seperti 

pemulihan hak-hak seperti kehormatan, nama baik, dan jabatan.Yang 

sebaiknya dapat dilakukan Indonesia mengenai rehabilitasi dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme yaitu dalam melakukan deradikalisasi ini dengan 

melibatkan banyak pihak mulai dari kementrian dan lembaga, TNI, Porli, 

hingga masyarakan sipil seperti ormas dan LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat).  

 

 

 

 

 

 

 

 


