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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. HUKUM PIDANA TERORIS 

1. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia 

Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut telah ditetapkan sebagai 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme.  

Prinsip pengaturan sanksi lebih menekankan kepada kepastian, 

dengan sanksi pembalasan (absolut), akan tetapi penulis ingin mengkritisi 

mengenai sanksi dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana 

terorisme. Penulis berpendapat  bahwa sanksi yang harus diterapkan adalah 

sanksi yang lebih menekankan kepada keadilan yaitu sanksi yang berbasis 

keadilan bermartabat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Akan 

diuraikan secara mendalam dalam pembahasan pada bab ini. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai sanksi untuk 

pelaku tindak pidana terorisme yang berbasis Keadilan Bermartabat.  

 

 

2. Pengertian Teroris  
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Istilah teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin 

terrere yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. 

Kata terror juga dapat menimbulkan kengerian atau ketakutan.  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 115 Than 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memberi pengertian tindak 

pidana terorisme adalah : 

“Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.’’ 

Pada pasal berikutnya, Pasal 6 Undang-Undang 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan 

teroris adalah: 

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa 

takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 

korban yang bersifat masal, dengan cara merampas 

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang 

lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan 

hidup  atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.” 

Menurut Walter Reich terorisme adalah A staretegy of violence 

designed topromote desired outcomes by instilling fear in the public at 

large… (suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-

hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan 

masyarakat umum).1 Disamping itu Brian Jenkins juga berpendapat bahwa 

terorisme adalah the use or threaten use of force designed to bring about 

                                                           
1 Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 100. 
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political change… (penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan, yang 

bertujuan untuk mencapai terjadinya perubahan politik.2 

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa teroris adalah 

seseorang  atau kelompok yang menggunakan kekerasan dengan maksud 

menimbulkan rasa takut dan menyebabkan trauma pada korbanya untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

3.    Aksi Teroris 

Serangan terorisme pada 11 September 2001 yang terjadi di New 

York, Amerika Serikat dengan cara menabrakkan pesawat sipil dan bukan 

menggunakan pesawat tempur, sehingga tidak tertangkap oleh radar 

Amerika Serikat dengan sasaran dua gedung utama, World Trade Centre 

(WTC) dan Pentagon. Peristiwa ini, tak pelak menjadi tamparan keras bagi 

Amerika Serikat. Pasalnya Negara adidaya sekaliber Amerika  Serikat 

memiliki  teknologi yang canggih dan keamanan yang ketat. Akan tetapi 

para teroris mampu membajak sistem keamanan Amerika Serikat dengan 

cara membajak pesawat sipil yang digunakan untuk menghancurkan dua 

gedung kembar tersebut. Namun demikian, melalui tragedi 11 September 

2001 seakan menyadarkan untuk dikoreksi oleh Amerika Serikat bahkan 

negara-negara lain di seluruh dunia, bahwa kejahatan atau teroris bisa 

datang kapan saja dan dimana saja.  

Indonesia sendiri tak luput dari aksi teroris, tanggal 12 Oktober 

2002, menjadi perstiwa bersejarah bagi Indonesia, pasalnya terjadi aksi 

                                                           
2 Ibid. 
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teroris yang meledakkan Sari Club dan Paddys Café di Legian, Kuta, Bali 

yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa bom Bali. Peristiwa ini 

menewaskan banyak korban, korban yang paling banyak berasal dari luar 

negeri seperti Amerika Serikat, Eropa dan Australia, bahkan penduduk lokal 

tak luput dari aksi teroris tersebut. Serangan terorisme yang terjadi di Bali 

pada saat itu mendapat sorotan dunia Internasional, terutama negara yang 

warga negaranya menjadi korban.  

Pada saat peristiwa bom Bali terjadi, Kepolisian Republik Indonesia  

dibawah komando Jenderal  Da’i Bahtiar, mencari pelaku pengeboman di 

Legian, Bali.3 Tidak lama setelah kejadian itu Imam Samudra, Amrozi dan 

Ali Gufron ditetapkan sebagai tersangka pengeboman di Legian, Bali. 

Tragedi bom Bali di Sari Club dan Peddys Café merupakan serangan 

terorisme dibawah komando Amrozics. Amrozics dikenal sebagai 

kelompok garis keras Islam fundamentalis di Indonesia bahkan sampai ke 

Asia Tenggara, yang memiliki jaringan terstruktur dan terorganisir dengan 

kelompok Muslim Mindanao di Filipina dan Taliban di Afganistan.4  

Aksi teroris kembali mengguncang Indonesia. Pada 5 Agustus 2003 

Bom meledak di Hotel Rizt Carlton dan JW Marriot. Selain itu aksi teroris 

yang pernah terjadi di tanah air selain bom itu yaitu, bom di Atrium Senen, 

di Sarinah Jakarta, rumah ibadah Gereja Stasi Santo Yosep Medan, 

Pembakaran rumah ibadah Vihara Budha Shanti Labuhanbatu, Sumatera 

Utara, dan pelemparan bom molotov  di Gereja Oikumene Samarinda 

                                                           
3 Ibid., h. 98. 
4 Ibid. 
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Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi aksi teroris di tanah air, itu 

hanyalah sebagai contoh. Bahkan pada tahun 2016-2017 beberapa terduga 

teroris ditangkap dibeberapa daerah di Indonesia seperti Serpong, 

Tangerang Selatan, Banten, Solo, Jawa Tengah, dan Kendal, Jawa Tengah. 

Beberapa kelompok teroris di Indonesia yang berkembang biasanya 

menyiapkan pengantin-pengantin (pelaku bom bunuh diri). 

4. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Aksi Teroris 

Akibat dari aksi teroris beberapa bidang terkena dampak negatif. 

Seperti Bali yang dikenal dengan daya tariknya dalam bidang pariwisata 

membuat Bali banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dalam negeri 

maupun luar negeri. Pasca peristiwa bom Bali 2002 silam, banyak para 

wisatawan mengurungkan niatnya untuk berlibur ke Bali dengan alasan 

takut dan trauma. Dalam bidang pariwisata Indonesia mengalami 

kemerosotan pemasukan, bahkan mata pencarian penduduk setempat 

tergangu.  

Di bidang ekonomi akibat yang ditimbulkan, terjadi pengangguran, 

kemerosotan pada usaha-usaha yang dijalankan masyarakat yang 

mengakibatkan pengurangan jumlah pekerja atau karyawannya. Dari segi 

investasi, berkurangnya investor khususnya investor asing untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketakutan merugi 

dan rasa tidak aman.5 

                                                           
5http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9846/7385diaksestanggal1februari2017pu
kul01.01wib.  Luh Ashari Sumardewi, Upaya Indonesia Dalam Memberantas Terorisme Di Era 
Susilo Bambang Yudhoyono (Pendekatan Tentang Pengeboman di Wilayah Indonesia), Paper, 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9846/7385diaksestanggal1februari2017pukul01.01wib
http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/9846/7385diaksestanggal1februari2017pukul01.01wib
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Sedangkan dalam bidang keamanan sendiri Indonesia mendapat 

citra buruk dari dunia Internasional yang berdampak pada bidang-bidang 

lainnya yang merugikan Indonesia, dan timbul pemikiran di masyarakat 

Indonesia sendiri rasa takut dan tidak aman di negaranya sendiri. Aksi 

teroris ini juga berdampak pada keamanan wilayah Republik Indonesia 

dikarena aksi teroris merupakan pergerakan lintar batas Negara.6 Terakhir 

dilihat dari segi psikologis dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, 

mimpi buruk, dan trauma ini dapat dikarena karena tempat tinggal mereka 

yang berdekatan7 dengan tempat pengeboman atau bahkan mereka menjadi 

korban langsung dari aksi teroris. 

Ketika suatu negara mengalami aksi terorism, maka hal ini tidak 

hanya menjadi masalah negara yang menjadi korban, melainkan menjadi 

masalah seluruh negara-negara di dunia dan perjuangan bersama dalam 

memberantas teroris, karena ini menyangkut dengan kedaulatan nasional 

dan internasional, hubungan satu negara dengan negara lain serta terkait 

dengan hak asasi manusia. 

5. Kejahatan Terorisme Sebagai “Extra Ordinary Crime” 

Terorisme dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime karena telah 

memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan luar biasa, yaitu mengancam 

keamanan dan kedaulatan Negara, membahayakan nilai-nilai kemanusia, 

                                                           
Universitas Udayana, Denpasar, Desember 2012, h. 8. Diunduh tanggal 1 Februari 2017 Pukul 
01.01 WIB. 
6 Ibid. 
7 Ibid., h. 8. 
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hak manusia yang absolut (hak untuk hidup) yang diatur dalam UUD 1945 

dan UU No. 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia dimana aksi dari 

teroris ini bersifat random, indiscriminate, and non-selective yang dapat 

dimungkinkan menimpa orang-orang yang tidak bersalah, aksi teroris juga 

selalu mengandung unsur kekerasan, tergolong sebagai serangan yang 

terkoordinasi oleh para teroris sebagai kejahatan terorganisasi. Dalam 

aksinya para teroris juga menggunakan teknologi yang canggih seperti 

senjata kimia, biologi bahkan menggunakan nuklir sebagai pendukung 

untuk menjalankan aksinya.8 

Kejahatan secara etimologi adalah bentuk tingkah laku yang 

bertentangan dengan moral kemanusiaan serta merugikan masyarakat dan 

bersifat melanggar hukum serta undang-undang pidana.9 Dapat dilihat dari 

aksi para teroris yang sangat keji, tidak berperi kemanusian, menimbulkan 

ketakutan serta merampas kemerdekaan.  

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra 

Ordinary Crime) didasarkan karena hal tersebut. Hal ini dapat dikatakan 

tepat karena, mengingat aksi teroris dilakukan oleh mereka para penjahat 

yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan 

intelektual, terorganisasi, dan didukung dana yang tidak sedikit. Di samping 

itu, aksi dari teroris tidak hanya menjatuhkan wibawa negara dan bangsa, 

                                                           
8 http://www.google.com/amp/www.kompasiana.com/amp/jurnal83/terorisme-merupakan-
kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa_75e8c5e8ad7e61960f6aa35d.diakses-13-
februari-2017-pukul22:15wib. Sony Hertanta, Terorisme Merupakan Kejahtan Luar Biasa 
Terhadap Negara dan Bangsa.  
9 Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Op.Cit., h. 52. 

http://www.google.com/amp/www.kompasiana.com/amp/jurnal83/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa_75e8c5e8ad7e61960f6aa35d.diakses-13-februari-2017-pukul22:15wib
http://www.google.com/amp/www.kompasiana.com/amp/jurnal83/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa_75e8c5e8ad7e61960f6aa35d.diakses-13-februari-2017-pukul22:15wib
http://www.google.com/amp/www.kompasiana.com/amp/jurnal83/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa_75e8c5e8ad7e61960f6aa35d.diakses-13-februari-2017-pukul22:15wib
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tetapi juga merusak fasilitas negara dan menimbulkan korban jiwa yang 

tidak sedikit.10 

Kejahatan terorisme diibaratkan sebagai sebuah lingkaran 

kekerasan. Seperti pendapat dari Dom Helder Camara mengibaratkan 

bahwa terorisme melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya menjelma 

menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak 

bersuara dan mata hati.11 Para kelompok teroris dapat dikatakan telah 

menjelma menjadi pembunuh berdarah dingin karena dalam hati nuraninya 

telah hilang dan mati cinta dan kasih.12  

6. Faktor –Faktor Penyebab Terjadinya Terorisme di Indonesia 

a. Faktor Agama    

A. M Hendropriyono dalam bukunya yang berjudul Terorisme 

Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam mengatakan bahwa terorisme bukan 

persoalan pelaku. Terorisme lebih terkait pada keyakinan teologis. Artinya, 

pelakunya bisa ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi keyakinannya tidak 

mudah untuk ditaklukkan.13 

Faktor ideologi (kepercayaan) dapat menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya terorisme di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan 

sudut pandang yang diyakini oleh para teroris, seperti contoh pada zaman 

Nabi Muhammad SAW terdapat kelompok-kelompok yang taat beribadah, 

                                                           
10 Ibid. 
11 Ibid., h. 59. 
12 Ibid. 
13 A.M, Hendropriyona., Op.Cit., h. vii. 
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disatu sisi gemar melakukan aksi kekerasan, seperti yang dilakukan 

kalangan Khawarij, dengan perkembangan zaman muncul suatu faham 

wahabisme yang juga mengajarkan ketaatan agama di satu sisi dan di sisi 

lain kekerasan.14  

Wahabisme sendiri adalah faham dan gerakan yang didirikan oleh 

Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18. Faham ini mengembangkan 

puritanisme di satu sisi dan ektremisme di sisi lain.15 Para teroris 

terpengaruh dengan paham atau ajaran agama yang dipahami secara 

berlebihan dan kurang pantas sehingga dijadikan justifikasi untuk 

melakukan teror. Seperti contoh Jihad, jihad memiliki banyak makna dan 

luas, akan tetapi kerap disalahartikan dan dipersempit secara makna.  

b. Faktor Lingkungan 

Faktor ini terjadi bisa dikarena suatu daerah dilanda konflik antar 

etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin mencapai kemerdekaan diri, 

sehingga menebar teror untuk mencapai tujuannya. Dapat juga disebabkan 

karena rasa tidak adil seperti dalam faktor kemiskinan dari segi ekonomi. 

Beberapa kelompok menganggap pemerintah tidak dapat mensejahteraakan 

masyarakatnya dan kurangnya rasa sosial diantara kalangan masyarakat 

dapat menimbulkan aksi kekerasan sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang 

berupa teror dengan ancaman kekerasan dan menimbulkan aksi teroris. 

c. Faktor kemiskinan 

                                                           
14 Ibid., h. vii-viii.   
15 Ibid., h. x. 
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Kemiskinan dalam segala bentuknya merupkan ancaman terbesar 

dan satu-satunya bagi perdamaian, keamanan, demokrasi, hak asasi 

manusia dan lingkungan hidup.16 Faktor ini berkaitan dengan bidang 

ekonomi, akibat kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan 

masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada 

tindak pidana terorisme. Dengan alasan karena ada jaminan kehidupan yang 

lebih layak dan terbebas dari kemiskinan. 

d. Faktor ketidakadilan 

Perasaan diabaikan atau tidak dipedulikan oleh pemerintah 

khususnya. Belum maksimalnya penegakan hukum kepada masyarakat 

golongan bawah membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan 

perlawanan serta protes hal tersebut. Protes masyarakat golongan bawah 

tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat hukum tidak 

dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta tidak adanya 

keadilan dalam segi hukum. Keberpihakan aparat dan pemerintah kepada 

golongan atas. Ini yang menjadikan salah satu alasan terjadinya tindak 

perlawanan kelompok tersebut dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi 

teror kepada pemerintah. 

e. Kepentingan Politik 

                                                           
16 Pernyataan Presiden TWO Michael Moore pada United Nations Internasional Conference on 
Financing for Development, (dalam bukunya Sukawarsini Djelantik, Terorisme Tinjauan Psiko-
Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 
Jakarta, 2010, hlm. 255. 
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Disebabkan oleh adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi 

politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan 

tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan 

suatu Negara dalam menjalankan aksinya dengan tindakan kekerasan, 

ancaman yang menimbulkan suasana teror dengan sasaran penduduk sipil 

dan pemerintah, dengan tujuan mengubah ideologi Negara yang 

bersangkutan. Aksi teror itu yang kemudian membuat kecemasan dan 

ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait keamanan 

Negara sekaligus keraguan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah karena masyarakat menganggap pemerintah tidak mampu untuk 

melindungi warga negaranya dari aksi terorisme. 

Karl O. Christiansen berpendapat, “the characteristic of a rational 

criminal policy is nothing more than the application of rational methods”17. 

Disamping itu G. P. Hoefnagel juga berpendapat, menurutnya suatu politik 

criminal harus rasional karena kalau tidak demikian tidak sesuai dengan 

definisinya sebagai “a rational total of the responses  to crime”.18 

7. Subjek Tindak Pidana Terorisme 

 Subjek hukum/pelaku tindak pidana berdasarkan bunyi Pasal 55 

KUHP, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah: 

1. Orang yang melakukan (Pleger); 

2. Yang memberi perintah atau menyuruh melakukan (Doen pleger); 

                                                           
17 Ibid., h. 14. 
18 Ibid. 
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3. Orang yang turut serta melakukan (dader), dan 

4. Orang yang membujuk membujuk. 

Pertama, orang yang melakukan (Plegen), adalah seseorang yang 

secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Akan 

tetapi pada kenyataannya orang yang tidak berani secara langsung 

melakukan sendiri tindak pidana tetapi melibatkan orang lain untuk 

melakukannya, baik dengan cara membayar orang lain, maupun dengan cara 

mempengaruhnya ataupun dengan cara-cara lain sehingga orang lain 

melakukan apa yang dikehendaki.19  

 Kedua, orang yang menyuruh melakukan (Doen plegen). Paling 

sedikit dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang 

disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak 

melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, tetapi orang yang 

disuruhlah yang melakukan unsur-unsur suatu indak pidana tersebut. Orang 

yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat 

dipertnggungjawabkan, orang-orang yang dikecualikan dari hukuman yang 

dianggap sebagai alat semata (misalnya orang gila).20 Meskipun orang yang 

menyuruh tidak melakukan sendiri tindak pidana, tetapi dialah yang 

dianggap sebagai pelaku dan bertanggungjawab atas perbutan orang yang 

disuruh tersebut.21 

                                                           
19 Ibid. 
20 Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Op.Cit., h.  71. 
21 Ibid. 
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 Ketiga, orang yang turut serta melakukan (dader). Paling sedikit 

harus ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak 

pidana. Secara sadar mereka bersama-sama melakukan tindak pidana 

tertentu. Karena itu mereka secara bersama-sama dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. 

Menurut sistem hukum pidana Indonesia, dapat diketahui perihal 

siapa-siapa saja yang dapat membuat tindak pidana terorisme atau terlebih 

dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu: 

1. orang yang secara tunggal perbuaatannya mewujudkan tindak 

pidana, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (dader); 

2. orang yang disebut dengan para pembuat (mededader), yang 

dalam mewujudkan tindak pidananya melibatkan banyak orang, 

yang terdiri dari 4 bentuk sebagimana disebutkan dalam Pasal 55 

KUHP. 

3. orang yang disebut dengan pembuat pembantu (mede plichtige) 

sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa subjek hukum tersebut dapat 

merupakan pelaku (dader, matriele dader) atau peturut serta (deelnemer), 

dalam artian kualifikasi dari subjek tersebut dapat berupa sebagai pelaku, 

atau dikualifikasi sebagai pembantu, dan juga sebagi pelaku perencana. 

Mengenai pembuat tindak pidana di atas diatur dalam Pasl 55 dan Pasal 56 

KUHP.22 

                                                           
22 Lihat Pasal 55 dan Pasal 56 KItan Undang-Undang Hukum Pidana. 
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Dalam memberantas tindak pidana terorisme dan menerapkan rasa 

keadilan dalam masyarakat khususnya yang menajdi korban para teroris 

perlu dilakukan langkah-langkah hukum berupa penerapan sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana teroris, dan sanksi yang penulis maksud adalah sanksi 

yang berbasis keadilan bermartabat sebagai suatu solusi dalam 

memberantas teroris. 

B. HAKIKAT SANKSI 

Kelsen memberi definisi sanksi, yaitu: 

“Sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku 

manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap 

sistem norma dalam pandangan Kelsen selalu bersandar 

pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari 

kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang 

dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. 

Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk 

menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang 

melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan 

“legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus 

dilihat berbungan dengan norma yang lainnya.”23 

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan 

hukum pidana sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan.24 Khususnya dalam tindak pidana terorisme 

sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan terorisme. Sebaliknya sanksi yang kurang tepat 

dapat menjadi masalah baru atau pemicu kegagalan pemberantasan 

kejahatan terorisme.  

                                                           
23 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Cetakan ke- 2, 
Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, h. 84. 
24 Dini Dewi Heniarti, et.al., Op.Cit., h. 1. 
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Cicero berpendapat hukum itu adalah perintah dan larangan yang 

dikuti oleh suatu akibat yang disebut dengan sanksi.25 Dapat juga dikatakan 

bahwa sanksi adalah hukuman atas apa yang seseorang atau kelompok 

lakukan dimana tindakan tersebut melanggar peraturan yang dibuat oleh 

penguasa (pemerintah) dan norma atau kaidah yang ada di masyarakat yang 

berlaku di masyarakat sebagai budaya (kebiasaan) dalam hidup. 

Berangkat pada pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa 

sanksi adalah penjatuhan hukuman yang diberikan oleh pihak yang 

berwenang kepada seseorang atau kelompok yang terbukti bersalah 

melakukan tidak pidana dengan tujuan untuk memberi efek jera atau 

pelajaran kepada pelaku yang melanggar hukum, untuk terciptanya 

ketertiban dan keamanan, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan serta 

keadilan.  

Untuk memberantas tindak pidana terorisme terdapat usaha dalam 

penanggulangannya. Usaha dalam penanggulangan kejahatan dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu treatment (perlakuan) dan punishment 

(penghukuman).26 Treatment (perlakuan) tidak hanya bermaksud untuk 

diperuntukan bagi si pelanggar hukum atau si penjahat, tetapi lebih 

menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam 

bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang 

ditimbulkannya. Perlakuan ini dimaksudkan sebagai salah satu penerapan 

                                                           
25 Teguh Prasetyo., Op.Cit, h. 143. 
26 Ibid. 
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hukumnya terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.27 Sedangkan 

perlakuan punishment (penghukuman) dimaksud sebagai suatu rangkaian 

pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum, penghukuman merupakan 

tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang 

sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh 

perbuatan kejahatan tersebut, baik itu berupa bentuk hukuman pemenjaraan 

ataupun hukuman yang bersifat penderaan.28 

Pada hakikatnya sanksi pidana terkait dengan kebijakan hukum 

pidana, di mana masalah ini bukanlah semata-mata terkait pekerjaan teknik 

perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan 

sistemik-dogmatik. Tetapi kebijakan hukum pidana juga memerlukan 

pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, 

historis, dan komparatif.29 

1. Jenis Sanksi  

Dalam praktik penegakan hukum pidana biasanya ditemukan lebih 

dari satu pasal dalam KUHP yang mengatur satu perbuatan pidana. Namun 

disamping itu, terdapat pula perundang-undangan di luar KUHP yang 

mengatur perbuatan pidana tertentu yang sebelumnya telah diatur dalam 

KUHP yang bersifat umum (lex generalis) dan ada pula yang bersifat 

khusus (lex specialis). Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana terorisme pasal yang diterapkan yaitu pasal yang terdapat 

                                                           
27 Ibid., h. 2. 
28 Ibid. 
29 Barda Nawawi Arief., Op.Cit., h.24. 
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disalam UU Terorisme, ini biasanya disebut sebagai lex specialis derogat 

legi generalis. 

1.1 Sanksi Umum 

Terdapat dari dua jenis sanksi yang diatur dalam KUHP Pasal 10 

terdiri atas:30 

1.2 Sanksi Khusus 

Berdasarkan sanksi umum yang disebutkan di atas, sekurangnya 

terdapat tiga jenis yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pidana mati, pidana penjara, 

dan pidana denda. Dari ketiga jenis sanksi yang terdapat dalam Perpu No. 1 

Tahun 2002 Jo UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme dapat dilihat dari kategorinya dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara tergolong dalam sanksi 

pidana dan sanksi denda tergolong dalam sanksi administrasi.  

Pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana terorisme, dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo UU No. 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu: 

Tindak pidana terorisme dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

yang dikualifikasikan sebagai Delik Materiil, yang berbunyi bahwa: 

                                                           
30 Dalam Pasal 10 KUHP sebagai pengantar klasifikasi jenis sanksi sebagai penjelasan jenis-jenis 
sanksi. terdapat dua jenis sanksi yaitu pertama pidana pokok yang terdiri dari lima jenis pidana 
mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Kedua, pidana 
tambahan  yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu 
dan pengumuman putusan. 
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“Setiap orang yang dengan sengaja menggunkaan 

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana 

teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta 

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau 

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

internasional, dam dipidana dengan pidana mati atau 

pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini menitikberatkan pada akibat 

yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan 

kehancuran.    

Sedangkan mengenai delik formil Tindak Pidana Terorisme terdapat 

dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah: 

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal 

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa 

atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan 

kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang 

strategis, atau lingkungn hidup, atau fasilitas publik, atau 

fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama seumur hidup”. 

Delik formil lainnya, terdapat dalam Pasal 8 yang menyangkut suatu 

kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam pesawat udara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: 
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a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau 

merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara 

atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan 

tersebut; 

b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau 

rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, 

atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan 

tersebut; 

c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 

merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat 

untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan 

bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang 

tanda atau alat yang keliru; 

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk 

pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau 

pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat 

untuk pengamanan penerbangn yang keliru; 

e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan 

atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara 

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 

f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, 

menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau 

merusak pesawat udara; 

g. karena kealpaanya menyebabkan pesawat udara celaka, 

hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; 

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengaan melawan hukum, atas 

penanggungan asurnsi menimbulkan kebakaran atau 

ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan ataau 

membuat tidak dapat dipakinya pesawat udara yang 

dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan 

diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk 

kepentingan muatan tersebut telah diterima uang 

tanggungan; 

i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan 

hukum, merampas atau mempertahankan perampasan 

atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; 

j. dalam pesawat udara kekerasan atau ancaman 

kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, 

merampas atu mempertahnkan perampasan atu 

menguasai pengendalian pesawat udara dalam 

penerbangan; 

k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan 

permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan 

terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, 

mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara 

sehingga, dilakukan dengan maksud untuk merampas 
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kemerdekan atau meneruskan merampas kemerdekaan 

seseorang; 

l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan 

perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam 

pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu 

dapat membahyakan keselamatan pesawat udara 

tersebut; 

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak  pesawat 

udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan tas 

pesawat  udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat 

terbang atau membahayakan keamanan penerbangan; 

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau 

menyebakan ditempatkannya di dalam pesawat udara 

dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang 

dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya 

tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan 

pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan 

keamanan dalam penerbangan; 

o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) atau lebih, 

sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan 

dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan 

luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana 

dimakud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; 

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu 

dan    k arena perbuatan itu membahayakan keamanan 

pesawat udara dalam penerbangan; 

q. di dalam pesawat uadara melakukan yang dapat 

membahayakan kemanan dalam peaswat udara dlam 

penerbangan; 

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatn-perbuatan 

yang dapat menganggu ketertiban dan tata tertib di 

dalam pesawat udara dalam penerbangan. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas mengatur tentang tindak 

pidana terorisme yang dilakukan terhadap fasilitas umum yaitu fasilitas 

penerbangan. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 479 e sampai dengan Pasal 

479 h,31 yaitu sebagai tindak pidana menghancurkan, mencelakakan, 

membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dilakukan karena 

sengaja maupun kealpaan: menimbulkan kebakaran, ledakan, kecelakaan, 

                                                           
31 Lihat Pasal 479 e sampai dengan Pasal 479 h Kitan Undang-Undang Hukum Pidana. 
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kehancuran dan lain sebagainya. Terhadap pesawat udara ataupun fasilitas 

penerbangan dengan maksud mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atas 

kerugian penanggung asuransi. 

Delik formil yang menyangkut perbuatan yang dilarang diatur dalam 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke 

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai atau mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persedian padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke 

dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata apai, amunisi, atau 

sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang 

berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana 

terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penajara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. 

Perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan membuat, 

menerima, menyerahkan, membawa, mempergunakan bahan-bahan yang 

dilarang penguasaannya kecuali dengan izin pemerintah seperti senjata api 

dan amunisi. Selanjutnya yang dimaksud dengan “bahan berbahaya 

lainnya” adalah yang termasuk gas beracun dan bahan kimia lainnya yang 

dimasukkan atau disediakan dengan melawan hukum dengan tujuan untuk 

digunakan kegiatan terorisme. Pasal ini diadopsi dari Pasal 1 Undang-

undang Darurat Nomor 12  Tahun 1951 tentang Senjata Api setelah 

ditambahkan elemen khusus dolus specialis dengan maksud untuk 

melakukan tindak pidana terorisme. 
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Bunyi Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12  Tahun 1951 

tentang Senjata Api sebagai berikut: 

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan 

atau mencoba menyerahkan, menguasi, membawa, 

mempunyai persedia padanya atau mempunyai dalam 

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 

senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum 

dengan hukuman penjara sementara selama-lemanya dua 

puluh tahun”. 

Dipertegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah: 

1. Setia orang (kelompok/korporasi); 

2. Melawan hukum; 

3. Memasukkan ke Indonesia; 

Membuat, menerima, mencoba memperoleh, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persedian padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan 

ke dan//atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, 

atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya 

yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak 

pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun. 

Pasal 10 ini merupakan delik baru yang dikategorikan ke dalam delik 

formil yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, berbunyi 

sebagai berikut: 

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang 

dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata 

biologis, radiologi, mikroorganisme, radioktif atau 

komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau 

rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan 

korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap 
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kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, 

keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, 

lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 

internasional”. 

Pasal 10 berkaitan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang 

berbunyi sebagai berikut:  

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan 

sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan 

dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan 

digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan”:  

a. tindakan melawan hukum menerima, memiliki, 

menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang 

bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, 

radiologi, mikroorganisme, radioktif atau komponen 

yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan 

kematian atau luka berat atau menimbulkan 

kerusakan harta benda; 

b. mencuri  atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, 

senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, 

radioaktif, atau komponennya; 

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah 

bahan nuklir, senjata kimia, seperti senjata biologis, 

radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau 

komponennya; 

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata 

biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau 

komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan 

atau dengan segala bentuk intimidasi; 

e. mengancam: 

1) menggunakan bahan bahan nuklir, senjata kimia, 

seperti senjata biologis, radiologi, 

mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya 

untuk menimbulkan kematian atau luka berat 

atau kerusakan harta benda; atau 

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa 

orang lain, organisasi internasional, atau negara 

lain untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. 
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f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan 

g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai 

dengan huruf f. 

Mengenai bantuan pendanaan terhadaap tindak pidana terorisme 

diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 jo UU 

No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

adapun bunyi  adalah: 

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang 

yang dengan senagaja menyediakan atau mengumpulkan 

dana dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan tindak 

pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10”. 

  Pasal 13 

“Setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau 

kemudahan terhaadap pelaku tindak pidana terorisme, 

dengan:” 

a. memberikan atau meminjamkan uang atau 

barang atau harta kekayaan lainnya kepada 

pelaku tindaak pidana terorisme; 

b. menyembunyikan pelaku tindak pidana 

terorisme; atau 

c. menyembunyikan informasi tentang tindak 

pidana terorisme, dipidana dengan pidana 

penjar paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun.  

Untuk pendanaan terorisme sendiri, selain diatur dalam Undang-

Undang No. 15 Tahun 2003, diatur juga dalam Undang-Undang No. 9 

Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme.  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme memberi pengertian pendanaan terorisme adalah: 
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“Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, 

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik 

langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk 

digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk 

melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau 

teroris”. 

Mengenai sanksi diatur dalam pasal 4 Undang-Undang  No. 9 Tahun 

2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme, yaitu: 

“Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, 

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik 

langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan 

seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana 

Terorisme, organisasi teroris, atau terorisdipidana karena 

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah)”. 

Pasal 5 

“Setiap Orang yang melakukan pemufakatan jahat, 

percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak 

pidana pendanaan terorisme dipidana karena melaukan 

tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”. 

Pasal 6 

“Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, 

mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana 

pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjar paling lama 20 (dua puluh) tahun”. 

Pasal 8 Ayat (1) 

Dalam hal tindak pendanaan terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dilakukan oleh 

Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau 

Personel Pengendali Korporasi. 
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Ayat (4)  

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa 

pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

Ayat (5) 

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (4), terhadap 

Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi; 

b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai 

Korporasi terlarang; 

c. pembubaran Korporasi; 

d. perampasan asset Koporasi untuk negara; 

e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau; 

f. pengumuman putusan pengadilan. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikualifikasikan sebagai berikut: 

1) Delik Materiil yang terdapat dalam Pasal 6; 

2) Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12; 

3) Delik Percobaan; 

4) Delik Pembantuan, dan 

5) Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15; 

6) Delik Perencanaan terdapat dalam Pasal 14. 

Subjek hukum yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana 

terorisme menurut Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilakukan oleh 

manusia/perseorangan. Dalam rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa 

subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme adalah setiap orang, yang 
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didefinisikan sebagai orang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok 

tersebut yang terdiri dari orang sipil ataupun militer maupun polisi yang 

bertanggungjawab secara individual atau korporasi (badan hukum, 

perseroan, perserikatan, organisasi, yayasan, dan lain-lain organisasi).32  

Termasuk juga orang yang memberikan kemudahan atau tindakan 

memberi bantuan. Setelah tindak pidana dilakukan, dan disebutkan juga 

mengenai aktor intelektual ialah orang yang dimaksud dengan 

merencanakan. 

Pasal 15 

“Setiap oraang yang melakukan pemufaktan jahat, 

percobaan, atau bantuan untuk melakukan tindak pidana 

terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana 

dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindaak 

pidananya”. 

Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 termasuk dalam delik percobaan, 

pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan 

pemufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna 

pembantuan dan penyertaan. Dalam hukum pidana disebut dengan 

percobaan selesai (disebut dengan delik manqué) adalah melakukan 

perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang 

pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, oleh 

karena sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. 

                                                           
32 Abdul Wahid, Op.it., h. 87. 
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Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam delik Perencanaan yang 

dimaksud dengan perencanaan dalam pasal ini adalah orang yang 

merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawasan dari sebuah 

organisasi teroris. Pasal 14 menggolongkan aktor intelektualis tindak pidana 

terorisme dan dipidana tersendiri/secara khusus berdasarkan Pasal 14 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, yang rumusan Pasalnya menyatakan: 

“Setiap orang yang merencankan dan/atau menggerakkan 

orang lain melakukan tindak pidana terorisme sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 

10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidan mati atau 

pidana penjara seumur hidup”. 

Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya 

manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum (korporasi) 

menyangkut sumber keuangan dan pengaturan perekonomian. Dalam hal 

menyangkut dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh 

Korporasi/perkumpulan, korporasi sebagai subjek tindak pidana terorisme 

diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana jika suatu tindak pidana 

terorisme itu dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan 

pidananya dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri, atau korporasi dan 

pengurusnya, atau pengurusnya saja. 

Bunyi Pasal 17 Ayat (1) 

“Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau 

atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan 
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pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau 

pengurusnya”. 

Pasal 18 Ayat (2) 

“Pidana pokok yang dapat dijatuhakan terhadap korporasi 

hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 

1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)”. 

Ayat (3)  

“Korporasi yang terlibat pidana terorisme dapat dibekukan 

atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang 

terlarang”.  

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana untuk pertanggungjawaban 

unsur yang paling mendasar adalah unsur kesalahan, sebab seorang atau 

kelompok tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban kalau tanpa 

adanya suatu kesahalan. Kaitannya dengan dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 

Jo UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

berarti perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana terorisme. 

 Dari jenis-jenis pasal di atas yang mengatur sanksi, jika 

diidentifikasi berdasarkan jenis sanksi di dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo 

UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

mengatur tiga jenis sanksi, yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda.   

C. KEADILAN BERMARTABAT 

1. Pengertian Keadilan 

Thomas Aquinas filsuf Hukum Alam membedakan keadilan 

menjadi dua kelompok, yaitu keadilan umum (justitia generalis) dan 

keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak 
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undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan 

khusus dibagikan menjadi (1) Keadilan distributive (justitia distributive), 

(2) keadilan komutatif (justitia commutative), dan (3) keadilan vindikatif 

(justitia vindicativa).  

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional 

diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komutatif 

adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. 

Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau 

ganti kerugian dalam tindak pidana.  

Ulpianus berpendapat keadilan adalah: 

“Kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk 

memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, 

untuknya. (Iustitia est constants et perpetua voluntas ius 

suum cuique tribuendi)”. 

Di lain sisi, Herbert Spencer berpendapat keadilan yaitu: 

“Kebebasan setiap orang untuk menentukan apa yang akan 

dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama 

dari orang lain. Justnian berpendapat bahwa keadilan 

adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap 

orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.  

Berkaitan dengan Teori Keadilan Bermartabat, yang menjadi atau 

keistimewaannya dari Teori Keadilan Bermartabat karena teori ini tidak 

mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, 

yaitu Pancasila. Konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh Pancasila, 

sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang telah dijelaskan diatas 

bahwa keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap sistem 

hukum. Teori Keadilan Bermartabat menempatkan keadilan itu wajib 
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disediakan oleh setiap sistem hukum adalah keadilan yang dimensinya 

spiritual, yang berada di kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri. 

Keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia keadilan 

berdasarkan sila kedua Pancasila dapat disebut sebagai keadilan 

bermartabat. Keadilan yang bermartabat yaitu bahwa meskipun seseorang 

bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia 

yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan 

Teori Keadilan Bermartabat yaitu memanusiakan manusia. 

2. Prinsip Keadilan Bermartabat 

Sebagai legal theory atau teori hukum, Teori Keadilan Bermartabat 

adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi 

tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah  dan asas substantive legal 

disciplines. Di dalam substantive legal disciplines yang termasuk menjadi 

bagiannya yaitu jejaring nilai (values) yang saling terkait, mengikat satu 

dengan yang lain dan ini bisa ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas 

atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nili serta yang 

kait-mengkait satu sama yang lain.33 

3.  Pancasila Sebagai Dasar Teori Keadilan Bermartabat 

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan norma 

fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang dijadikan sebagai 

                                                           
33 Ibid. 
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sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia.34 

Inilah yang menjadi falsafah atau cara pandang bangsa dan negara Indonesia 

dalam kehidupan serta dalam menjalankan suatu sistem hukum. Falsafah 

hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku etika, yang 

mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain filsafat hukum adalah ilmu 

yang mempelajari hukum secara filosofis.35 

Pancasila sebagai dasar teori keadilan bermartabat secara filosofis 

karena digali dari bumi Indonesia sendiri yang merupakan kekayaan dan 

keistimewaan yang dimiliki Pancasila, yaitu sila kedua kemanusian yang 

adil dan beradab. Maka dalam kasus ini sanksi pidana tindak pidana teroris 

yang diatur dalam UU Terorisme sebagai hukum positif haruslah berbasis 

keadilan bermartabat yang berdasarkan Pancasila.  

4. Fungsi Hukum Menurut Teori Keadilan Bermartabat 

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), seorang ahli hukum terbesar 

berasal dari Romawi, pernah mengatakan, bahwa di mana ada masyarakat 

disitu ada hukum (ubi societas, ibi ius).36 Selanjutnya, pengertian hukum 

juga tidak dapat dipisahkan dengan negara dalam arti luas (masyarakat 

bernegara).  

Dalam teori keadilan bermartabat  hukum memiliki empat fungsi. 

Pertama, hukum yang dalam hal ini dibatasi pada kaidah dan asas-asas 

                                                           
34 Teguh Prasetyo,  Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 
2013, h. 69.  
35 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2006, h. 11. 
36 Ibid., h. 208. 
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hukum yang saling berkaitan dalam sistem menjadi bagian dari sistem 

kontrol sosial mengatur perilaku manusia individual maupun masyarakat. 

Kedua, bahwa hukum yang dalam hal ini dibagi pada kaidah dan asas-asas 

hukum yang saling berkaitan dalam sistem adalah sebagai sarana untuk 

menyelesaikan sengketa. Ketiga, dibatasi pada kaidah-kaidah dan asas-asas 

hukum yang saling berkaitan dalam sistem menjadi bagian dari untuk 

merekayasa sosial. Keempat hukum sebagai pemeriharaan sosial. 

Selanjutnya, terdapat tiga unsur dalam perspektif teori keadilan 

bermartabat dalam hukum positif. Unsur pertama, unsur idil meliputi 

seluruh aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, unsur idiil secara singkat 

dapat disebut dengan kaidah atau asas hukum. Kedua, unsur operasional 

yang mencakup organisasi, lembaga dan pejabat. Ketiga, unsur aktual yang 

mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) baik itu perilaku 

para pejabat maupun warga negara masyarakat. 

Disamping fungsi, unsur yang telah disebutkan diatas, terdapat juga 

komponen yang dibagi menjadi tiga. Pertama, komponen struktur hukum 

yang meliputi lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan 

perundang-undang. Kedua, komponen subtansi hukum yang terdiri dari 

materi atu bentuk dari peraturan perundang-undangan. Ketiga, budaya 

hukum dibagi menjadi dua sub-komponen. Pertama bersifat internal 

(budaya hukum yang dianut para ahli hukum). Kedua bersifat eksternal 

(budaya hukum masyarakat pada umumnya). Teori keadilan bermartabat 

berpendiri bahwa, ketiga komponen tersebut dapat dipisahkan satu dengn 

yang lain. 
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D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Terorisme Berbasis Keadilan Bermartabat 

Penulis kembali mempertegas bahwa sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana terorisme haruslah berbasis keadilan bermartabat. Sebagai contoh 

sanksi yang berbasis keadilan bermartabat dan tidak berbasis keadilan 

bermartabat dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

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

Jakarta Pusat Nomor 1397/PID.B/2012/PN.JKT.PST. Dari kedua putusan 

tersebut  penulis akan memberi penjelasan untuk meletakkan sanki pidana 

terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berbasis keadilan 

bermartabat, yaitu  sanksi yang proporsional.  

1. Implementasi Putusan Pengadilan 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

1400/PID.B/2012/PN.JKT.PST. 

1. Kasus Posisi 

 Nama Lengkap  : Kamarudin Alias Mayor Alias Si Din Bin  

     Amin     

Tempat Lahir     : Aceh Utara 

 Kebangsaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Desa Muling Meucat Kec. Kuta Makmur     

      Kab. Aceh Utara, Prov. Nangroe Aceh  

      Darusalam 

Agama  :  Islam  
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Pekerjaan : Wiraswasta 

Pendidikan : SD Kelas V 

Dakwan  

Premair : 

Melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu No. Tahun 2002 

yang    telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. 

Subsidiair : 

Melanggar Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 340 KUHP jo 

Pasal 65 KUHP. 

Lebih Subsidiair Lagi : 

Melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 

2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. 

Lebih Subsidiair Lagi : 

Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat 

No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

 Bahwa ia terdakwa Kamarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin 

bersama-sama dengan Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta, Jamaludin alias 

Dugok, Mamsur  Alias Mancuk, Sulaiman alias Ule Bara dan Usri Alias Us 
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alias Uu (para tersangka dalam berkas perkara lain), atau bertindak untuk 

diri sendiri, setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2012 bertempat di kedai/warung Pak Sutiono alias Pak Tiok di areal 

Perkebunan PT. Satya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong, Kab. 

Aceh Utara, Toko Istana Boneka Jl. T. Iskandar No. 02 Kampong Doi Ulee 

Kareng, Kec. Ulee kareng Kab. Banda Aceh, Bendeng Pekerta di Desa 

Aneuk Galong Titi, Kec. Suka Makmur, Kec. Aceh Besar atau setidak-

tidaknya  di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Besar, yang 

berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonsia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 9 Juli 

2012, perihal  Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk 

memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Kamarudin 

Alias Mayor alias Si Din bin Amin, dkk, maka Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat berwenang ntuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama 

Terdakwa, melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan 

untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa 

takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 

massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nayawa dan 

harta benda atau oraang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan 

hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. 
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1. Perbuatan tersebut berawal dari desas-desus sekompok orang (wargaa 

Aceh) akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

terhadap UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi 

Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta tidak bisa menerima, karena saksi 

seorang mantan GAM, saksi Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta merasa 

UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangaan 

GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia. 

2.  Fikrim bin Hasbi alias Ayah  Banta kemudian memutuskan untuk 

membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bila gugatan 

UUPA tersebut dikabulkan dengan harapan untuk menimbulkan 

kekacauan ditengah-tengh masyarakat Aceh dengan harapaan agar uji 

materi UUPA tersebut tidak dikabulkan. 

3.  Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta sakit hari kepada Irwandy Yusuf 

selaku Gubernur Aceh karena ikut mengajukan uji materi ke MK, 

terdapat masalah lain yaitu setelah perdamaian di Aceh, Fikrim bin 

Hasbi alias Ayah Banta sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah 

Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi 

perubahan menuju kesejahteraan, ternayata sama sekali tidak 

memperhatikan eks anggota GAM. 

4. Akhir bulan Desember 2011 saksi Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta 

mulai mengumpulkan anak buahnya dalam pertemuan saksi Fikrim bin 

Hasbi alias Ayah Banta menyuruh kepada terdakwa, Jamaludin alias 

Dugok, Mansur alias Mancuk, Sulaiman alias Ule Bara untuk 

melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-
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penembakan terhadap masyrakat sipil, khususnya para pendatang orang 

Jawa di Aceh. Akibat dari aksi mereka  menyebabkan 5 orang 

meninggal dunia, 6 orang luka-luka. Tidak hanya itu para pelaku juga 

merakit bom molotov dan melemparkan bom tersebut ke rumah mantan 

anggota DPRD. Dampak dari perbuatan para pelaku menyebabkan 

korban jiwa dan luka-luka serta menimbulkan ketakutan ditengah-

tengah masyarakat Aceh. 

 Akibat dari perbuatannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

mengadili: menyatakan terdakwa Komarudin alias Mayor alias Si Din bin 

Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana terorisme  Pasal 15 jo 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Pasal 15 jo 

Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undng-

Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme; menjatuhkan pidana terhadap Komarudin alias Mayor alias Si 

Din bin Amin dengan Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Hakim Ketua Majelis Akhmad 

Rosidin, SH., MH. Dengan didampingi oleh Dwi Sugoarto, SH., MH. Dan 

Purwono Edi Santoso, SH.,M MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota 

dibantu oleh Zulfikri,SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri ole 

Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

1397/PID.B/2012/PN.JKT.PST. 
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1. Kasus Posisi 

   Nama Lengkap   : Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi 

Ali 

          Tempat Lahir      : Desa Alue Majron (Kab Aceh Utara) 

 Jenis Kelamin     : Laki- laki  

 Kebangsaan        : Indonesia 

Tempat Tinggal    : Desa Alue Majron, Dusun Tengah, Kec. 

Symtalira              BaruAceh Utara, Prov. Nangroe Aceh  

          Darusalam 

Agama                   :  Islam  

Pekerjaan               : Wiraswasta 

Pendidikan             : Kelas V SD 

Dakwan  

Premair : 

Melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu No. Tahun 2002 yang 

telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Subsidiair : 

Melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 KUHP. 

Lebih Subsidiair Lagi : 
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Melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang 

telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Lebih Subsidiair Lagi : 

Melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang 

telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Bahwa ia terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubu 

Ali bersama-sama dengan Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta, Jamaludin 

alias Dugok, Mansur  alias Mancuk, dan Usri Alias Us alias Uh bin Ilyas 

Basyah Kamaarudin alias Mayor alias Si Din bin Amin (para tersangka 

dalam berkas perkara lain), setidak-tidaknya dalam waktu pada tahun 2011 

sampai dengan tahun 2012 bertempat di kedai/warung Pak Sutiono alias Pak 

Tiok di areal Perkebunan PT. Satya Agung, Desa Uram Jalan, Kec. 

Geuredong, Kab. Aceh Utara, atau setidak-tidaknya  di tempat-tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, 

yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonsia Nomor : 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal : 9 Juli 

2012, perihal  Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk 

memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Sulaiman 

alias Ulle Bara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk 

memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan 

pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak 
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pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nayawa dan harta benda atau oraang 

lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek 

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

internasional. 

1. Perbuatan tersebut berawal dari desas-desus sekompok orang (wargaa 

Aceh) akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

terhadap UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi 

Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta tidak bisa menerima, karena saksi 

seorang mantan GAM, saksi Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta merasa 

UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangaan 

GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia. 

2.  Fikrim bin Hasbi alias Ayah  Banta kemudian memutuskan untuk 

membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bila gugatan 

UUPA tersebut dikabulkan dengan harapan untuk menimbulkan 

kekacauan ditengah-tengh masyarakat Aceh dengan harapaan agar uji 

materi UUPA tersebut tidak dikabulkan. 

3.  Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta sakit hari kepada Irwandy Yusuf 

selaku Gubernur Aceh karena ikut mengajukan uji materi ke MK, 

terdapat masalah lain yaitu setelah perdamaian di Aceh, Fikrim bin 

Hasbi alias Ayah Banta sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah 

Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi 
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perubahan menuju kesejahteraan, ternayata sama sekali tidak 

memperhatikan eks anggota GAM. 

4. Akhir bulan Desember 2011 saksi Fikrim bin Hasbi alias Ayah Banta 

mulai mengumpulkan anak buahnya dalam pertemuan saksi Fikrim bin 

Hasbi alias Ayah Banta menyuruh kepada terdakwa, Jamaludin alias 

Dugok, Mansur alias Mancuk, Sulaiman alias Ule Bara untuk 

melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-

penembakan terhadap masyrakat sipil, khususnya para pendatang orang 

Jawa di Aceh.  

5. Akibat dari aksi mereka dan Sulaiman alias Ule Bara yang berperan 

sebagai pendukung turun memberikan bantuan untuk mengantar 

terkawa lain menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 6 orang luka-luka. 

Dampak dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban jiwa dan luka-

luka serta menimbulkan ketakutan ditengah-tengah masyarakat Aceh.  

6. Akibat dari perbuatannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili: 

menyatakan terdakwa Sulaiman alias Ule Bara telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme  Pasal 15 

jo 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 

2002 yang telah ditetapkan menjadi Undng-Undang No. 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; menjatuhkan pidana 

terhadap Sulaiman alias Ule Bara dengan Pidana penjara selama 4 

(empat) tahun. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah  Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Hakim Ketua Majelis Edy 

Suwanto, SH., MH. Dengan didampingi oleh Rochamad, SH. Dan R. 
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Lim Nurohim, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu 

oleh Lisnur Fauziah, SH., MH., Sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri ole Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa serta 

Penasihat Hukum Terdakwa. 

 Berdasarkan uraian putusan di atas penulis berpendapat bahwa 

inilah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berbasis 

keadilan bermartabat. Karena inilah sanksi yang proporsional. Dilihat dari 

peran/subjek masing-masing pelaku. 

 Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat dijelas mengenai 

perbandingan sanksi yang berbasis keadilan bermartabat dan sanksi yang 

tidak berbasis keadilan bermartabat.  Contoh di atas selain menjelaskan 

tentang ini adalah sanksi yang berbasis keadilan bermartbat juga dapat 

menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menentukan sanksi 

yang bermartabat dan tidak bermartabat. Dalam kasus di atas terdakwa 

Kamarudin di vonis selama 18 tahun dengan pertimbangan hakim : 

Hal yang memberatkan: 

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa ketakutan di kalangan 

masyarakat. 

Hal yang memberatkan: 

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. 
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2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang 

perbuatannya. 

3. Terdakwa belum pernah dipidana. 

 Dalam kasus di atas terdakwa Sulaiman di vonis selama 4 tahun 

dengan pertimbangan hakim : 

Hal yang memberatkan; 

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Hal yang meringankan: 

1. Terdakwa belum pernah dihukum. 

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 

3. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa dpan. 

 

2. Utilitarian vs Keadilan Bermartabat 

Tokoh dari aliran Utilitarian  ini adalah Jeremy Bentham yang 

merupakan filsuf  terdepan dalam tradisi Anglo-Amerika dalam bidang 

hukum. Betham berpendapat hukum hanya dapat diidentifikasi dan 

digambarkan berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang relevan, yang 

mengikutsertakan hal-hal yng berkenan dengan proses penciptaan hukum 

dan pelaksanaannya oleh orang-orang yang dalam posisi memiliki 

kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat. 
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Teori Bentham merupakan teori hukum yang sifatnya imperatif, 

konsep-konsep yang terdapat di dalamnya yaitu: Sovereignity, Power, dan 

Sanction dalam sebuah masyarakat politik. Bentham mendefinisikan hukum 

sebagai berikut: 

“Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari tanda-

tanda yang bersifat deklaratif dari keinginan yang diterima 

dan diadopsi oleh yang berdaulat dalam negara, 

menyangkut pedoman sikap tindak yang harus dilakukan 

dalam beberapa kasus oleh orang-orang tertentu atau kelas 

tertentu, yang dalam hal ini ia menjadi subjek bagi 

kekuasaannya: keinginan tersebut memercayakan untuk 

pencapainnya itu pada harapan dari peristiwa-peristiwa 

tertentu yang hal ini dimaksudkan pernyataan tersebut 

seharusnya atas kesempatan menjadi alat untuk melewati, 

dan prospek dari yang dimaksudkan tersebut seharusnya 

bertindak menjadi motif atas mereka yang bersikap tindak”. 

Bentham memilah antara kebutuhan sosial dan keharusan logis. 

Menurut Bentam dalam penerapan/pelaksanaan hukum merupakan “ekstra 

legal”, sekalipun tidak mengesampingkan penerapan sanksi hukum. 

Disampinng itu Bentham melihat bahwa “Command ” dan  “Sovereignity” 

juga termasuk hukum, walaupun  command hanya didukung oleh sanksi-

sanksi moral dan agama. 

Utilitarian adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai 

tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu kebahagian 

(happiness). Dalam konteks sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

teroris, baik-buruk atau adil tidaknya suatu hukum (dalam hal ini penerapan 

sanksi), bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebagiaan 

kepada manusia atau tidak. Lebih menekankan kepada pencapaian 

kebagiaan yang sebesar-besarnya. Selayaknya kebahagiaan itu dirasakan 

oleh setiap orang. Bentham berpendpat bahwa alam memberikan 
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kebahgaaian dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyaak 

kbahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, 

dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebikan 

an kejahatan dengan kebahagian dan kesusahan. Tugas hukum adalh 

memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara 

kegunaan.37 

Sedangkan Teori Keadilan Bermartabat, teori yang digagas oleh 

seorang Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Sayta Wacana 

Salatiga ini Prof. Teguh Prasetyo, menggali dari bumi Indonesia sendiri 

yaitu Pancasila pada sila kedua kemanusian yang adil dan beradab. Sebagai 

suatu alat memahami hukum dengan pendekatan sistem, yang lebih 

menekankan keadilan. Hukum ingin mencapai keseimbangan supaya 

hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi 

kekacauan. Untuk menjamin keseimbangan tersebut diperlukan suatu 

tujuan. Tujuan hukum dalam  sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

teroris berbasis keadilan bermartabat, yaitu bertujuan untuk memanusiakan 

manusia yang lebih menekankan kepada keadilan. 

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 1400/PID.B/2012/PN.JKT.PST. terdakwa Kamarudin Alias Mayor 

Alias Si Din Bin Amin divonis 18 tahun penjara karena terbukti secara sah 

dan menyakinkan melanggar Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo UU No. 

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akibat 

                                                           
37 Darji Darmodiharjo dan Shidarta., Op.Cit., h. 118. 
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dari niat perbuatannya menimbulkan dampak ketakutan di tengah 

masyarakat Aceh dan menimbulkan korban jiwa 5 orang luka-luka 6 orang. 

Berperan langsung menembaki dan merakit bom untuk menimbulkan 

kekacauan di Aceh. Sedangkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Nomor 1397/PID.B/2012/PN.JKT.PST. Terdakwa Muhammad 

Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali divonis 4 tahun penjara karena 

terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu 

No. 1 Tahun 2002 Jo UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. Akibat dari niat perbuatannya membantu melakukan 

tindak pidana terorisme dan menimbulkan dampak ketakutan di tengah 

masyarakat Aceh serta mengakibatkan timbulkan korban jiwa dan luka-

luka. 

Sanksi pidana penjara ini dapat digunakan untuk rehabilitasi dan 

deradikalisasi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan agar para 

narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat 

tindak pidana untuk tidak melakukan atau tidak melakukan kembali 

kekerasan atau aksi terorisme38  serta dapat memartabatkannya sebagai 

manusia agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana terorisme lagi 

juga diharapkan mampu menjadi pelopor penyadaran bahayanya menjadi 

teroris. Oleh karena itu setiap orang yang bersalah wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari perbuatan, dampak 

yang ditimbulkan serta dilihat dari niatnya.  

                                                           
38 Badan Pembinaan Hukum Nasional, NA Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, h. 78. 
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Sanksi yang berbasis keadilan bermartabat perlu diterapkan, sanksi 

yang diterapkan bagi pelaku. Kaitannya dengan teori Utilitarian lebih 

kepada kegunaan (manfaat) untuk mencapai kebahagian sebesar-besarnya 

demi kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya kemungkinan besar dapat 

merugikan kepentingan individu yang bersifat asasi, dalam hal ini martabat. 

Sedangkan keadilan bermartabat yang bertujuan untuk memanusiakan 

manusia. Dengan ini teori Utilitarian  oleh Jeremy Bentham  dapat 

digunakan untuk melengkapi Teori Keadilan Bermartabat.  

 


