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BAB III 

PENUTUP 

Berdasarkan judul Akomodasi Ketentuan-Ketentuan Konvensi 

ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on 

Counter Terrorism (ACCT) dalam Hukum Nasional Indonesia, dari latar 

belakang masalah sampai dengan tinjuan pustaka beserta analisis, di dalam 

Bab ini akan saya memberi kesimpulan serta saran dari hasil skripsi yang saya 

buat. 

A. Kesimpulan 

Bahwa di ketahui Indonesia sudah meratifikasi ASEAN Convention on 

Counter Terrorism (ACCT) oleh pemerintah indonesia pada tanggal 9 April 

2012 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengesahan 

konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme. Dalam lingkup 

internasional khususnya bagian Asia Tenggara terorisme dapat di awasi 

penyebarannya tentu dengan salah satu konvensi ASEAN yaitu ASEAN 

Convention on Counter Terrorism (ACCT) karena mempunyai kerangka 

kerjasama kawasan untuk memberantas, mencegah dan menghentikan 

terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. 

Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisasi dan kejahatan yang 

tergolong luar biasa (extra ordinary crime). Diketahui bahwa timbulnya aksi 

teroris atau terorisme ini dipengaruhi oleh paham radikalisme yang 

berpangkal pada ideology tertentu, inti dari radiklalisme berarti suatu paham 
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aliran yang menghendaki perubahan secara drastis dengan kecendrungan 

menggunakan kekerasan. Terorisme itu muncul dari kepercayaan (bukan 

agama) masing-masing orang yang timbul karena kurangnnya pendidikan, 

sarana kesehatan, ataupun di hilangkan atau di kesampingkan hak-haknya 

sebagai warga Negara Indonesia dan bisa muncul atas dasar sakit hati 

terhadap pemerintah.  

Setelah yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa menurut hemat 

saya bahwa maksud dari Rehabilitasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris  hanya mengedepankan 

program rehabilitasi bagi tersangka teroris yang di bawa kedalam pengadilan 

dan mendapat putusan pengadilan yaitu diputus lepas dari segala tuntutan 

hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya 

menurut saya yaitu Undang-Undang ini hanya memeberi Rehabilitasi hanya 

sebatas pemulihan nama baik orang tersebut serta jabatan dan kehormatan, 

bukanya lebih baik program rehabilitasi diterapkan kepada narapidana teroris 

agar setelah narapidana selesaikan proses hukumannya dan bebas yang 

bertujuan agas tidak kembali kepemikiran yang radikal lagi. 

Adanya Proses Deradikalisasi di Indonesia merupakan hal yang baik 

karena berfungsi untuk menetralisir paham-paham garis keras atau radikal 

melalui pendekatan yang bersifat interdisipliner. Program deradikalisasi 

kedepannya terus digiatkan secara lebih efektif dan komprehensif guna 

menciptakan situasi kondusif terbebas dari ancaman terorisme bagi di masa 

sekarang dan masa depan. 
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B. Saran 

Sebagai saran disini, dalam Perundang-undangan mengenai 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk ditinjau kembali atau direvisi 

agar lebih efektif dalam menangani Pemberantasan Terorisme di Negara kita 

Republik Indonesia. Dalam hal merevisi Undang-Undang tersebut dilihat 

nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat seperti Hak Asasi Manusia 

(HAM), dan menekan terhadap penyebaran aksi terorisme di Indonesia. Serta 

memberikan kejelasan mengenai Rehabilitasi Dalam Undang-Undang Nomor 

15 TAhun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar 

diterapkan program rehabilitasi kepada narapidana teroris juga, agar 

kedepannya tidak melakukan aksi teroris lagi. 
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