
 

 

PENGGUNAAN UPAYA PAKSA DENGAN SENJATA 

API OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR DALAM 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 

(STUDI SUBBID STRIKKING FORCE DENSUS 88 AT 

MABES POLRI) 

 

SKRIPSI 

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

Oleh 

Lutfi Afifudin 

8111412277 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 



ii 
 

  

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

  

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

MOTTO 
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berharap” 
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ABSTRAK 

 

Afifudin, Lutfi, 2019. Penggunaan Upaya Paksa Dengan Senjata Api Oleh Densus 

88 Anti Teror Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Skripsi Program 

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dr. Indah Sri 

Utari, S.H., MHum. 

Kata Kunci: Upaya Paksa, Senjata Api, Densus 88 AT, Terorisme 

Pelaksanaan upaya paksa dengan senjata api yang dilakukan oleh Densus 88 AT 

dalam mengungkap tindak pidana terorisme menjadi kunci dalam pemberantasan 

tindak pidana terorisme di Indonesia, karena setiap terduga/tersangka terorisme 

memiliki hak-hak manusia yang telah diatur negara. Walaupun dalam pelaksanaan 

oleh Densus 88 AT masih jauh dari sempurna dalam menjalankan peraturan yang 

mengatur hal ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Standar 

Operasional Prosedur penggunaan senjata api yang dilakukan Densus 88 AT dalam 

mengungkap tindak pidana terorisme peraturan yang berlaku dan bagaimanakah 

strategi Densus 88 AT untuk memiliki kecakapan melakukan pemberantasan 

terorisme di Indonesia tidak dengan menimbulkan pelanggaran terhadap HAM. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis 

normative dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, kepustakaan, dan dokumen. Teknik analisis data melalui reduksi data, 

penyajian data, dan simpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP penggunaan senjata api masih 

menggunakan peraturan dari Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang diselaraskan dengan 

Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka 

Tindak Pidana Terorisme dan beberapa ketentuan di KUHP & KUHAP serta 

menggunakan perkap-perkap tentang senjata api dan ditambah dengan hasil latihan 

dengan Tim Anti Teror di dunia yang didasarkan pada ketentuan khusus (special 

provisions) dari “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials”. Dalam hal perekrutan anggota Densus 88 AT sebagian 

besar masih menggunakan beberapa Peraturan Kapolri umum. Namun dari pihak 

Densus 88 AT sendiri sudah mempunyai kriteria yaitu untuk merekrut lulusan 

terbaik dari setiap lembaga pendidikan Polri yang ada. Khusus untuk Subbid SF  

(Strikking Force), para calon anggota harus berasal dari Detasemen Gegana Korps 

Brimob Polri ditambah sudah mendapat kemahiran/brivet Wanteror dan Jihandak . 

Ketentuan standar perilaku tindakan kepolisian mulai dari tahap penyidikan sampai 

penyitaan telah mengatur secara teknis perilaku yang wajib dan dilarang untuk 

dilakukan. Implementasi dari standar perilaku tersebut yang harus terus didorong 

agar dalam proses penyidikan, penangkapan, pemeriksaan dan lain-lain yang 

selama ini rentan dengan pelanggaran HAM dapat dihindari. 
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Simpulan dalam penelitian ini adalah Standar Operasi Prosedur penggunaan senjata 

api oleh anggota Densus 88 AT untuk memberantas terorisme di Indonesia masih 

menggunakan peraturan-peraturan yang terdiri dari Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri 

No 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana 

Terorisme, Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan 

dalam Tindakan Kepolisian dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms 

by Law Enforcement Officials dari Resolusi MU-PBB 34/169 tanggal 17 Desember 

1979 tentang “Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Namun masih perlu 

aturan-aturan yang mengatur secara spesifik tentang kapan senjata api tersebut 

mutlak untuk digunakan. Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dalam 

menjalankan tugasnya diperlukan pengawasan baik dari internal Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri), maupun unsur-unsur pendukung lainnya baik dari 

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi/lembaga-lembaga, maupun 

pemerintah, agar Densus 88 AT tetap profesional dan menjunjung tinggi supremasi 

negara hukum Indonesia agar dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan 

bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan 

maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan 

membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau 

menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang 

strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia 

negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas 

umum, atau fasilitas internasional. 

 

 Pada 12 Oktober 2002 telah terjadi tragedi bom di Sari Club dan Peddy’s 

Club, Kuta Legian, Bali. Sekitar 202 korban jiwa meninggal dan 209 orang luka-

luka, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke 

lokasi tempat wisata tersebut. Peristiwa selanjutnya kembali dengan peristiwa 

ledakan bom di hotel JW Mariott di kawasan Mega Kuningan, tanggal 2 Agustus 

2003. Ledakan itu berasal dari bom bunuh diri dengan menggunakan mobil Toyota 

Kijang yang dikendarai oleh Amar Latin Sani, yang diduga sebagai pelaku 

pengeboman tersebut. Peristiwa tersebut telah merenggut 12 orang meninggal dan 

150 orang luka-luka. Pada tanggal 9 September 2004, Kedutaan Besar Australia di 

kawasan Kuningan, Jakarta, telah terjadi ledakan besar yang kembali dilakukan 
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oleh pelaku terorisme. Dari peristiwa yang telah menghebohkan manca negara, 

pengeboman Kedutaan Besar Australia telah mengakibatkan 11 orang meninggal. 

  Peristiwa bom Bali II kembali dihantam oleh pelaku terorisme yang kedua, 

pada tanggal 1 Oktober 2005. Ledakan bom di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta 

Square, Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe’Jimbaran, telah mengakibatkan 22 orang 

meninggal dan 102 orang luka-luka. Pada tanggal 17 Juli 2009, kembali terjadi 

pengeboman di Hotel JW Mariott dan Hotel Ritz Carlton yang membuat Indonesia 

menjadi ancaman dari para pelaku terorisme yang merenggut nyawa manusia. 

Peristiwa ini telah membuat 9 orang meninggal dan 50 orang luka-luka, diantaranya 

warga negara Indonesia dan warga asing. 

  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selalu dekat dan 

bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang dapat 

meningkatkkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. 

Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai 

pelaksana keamanan dan ketertiban nasional (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  

  Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa dalam segala aspek 

kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa 
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berdasarkan atas hukum. Dalam bidang kepidanaan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) adalah sumber rujukan hukum pidana yang utama. Sesungguhnya 

banyak pakar pidana yang beragumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar 

hukum atas kejahatan terorisme. Akan tetapi, dalam kenyataan terbukti KUHP 

menjadi tidak berfungsi efektif bagi penegakan hukum di Indonesia. Atas desakan 

tersebut, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) No. 1 Tahun 2002, dan Perpu No. 2 Tahun 2002, sebagai cikal bakal 

lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme 

yang pada saat itu untuk menangani tragedi bom Bali. 

  Lahirnya kedua Perpu yang telah disahkan menjadi UU menimbulkan pro 

dan kontra. Sebagian kalangan menganggap UU tersebut bertentangan dengan 

prinsip hukum pidana. Menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan 

luar biasa (extraordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againt 

humanity) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam 

perspektif politis, dikhawatirkan undang-undang kejahatan terorisme hanya 

ditujukan untuk kelompok tertentu, terutama kalangan Islam fundamentalis yang 

selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah. 

  Pada awal bulan Januari 2016 ibu kota Indonesia kembali dikejutkan dengan 

aksi terorisme. Serangkaian ledakan dan tembak menembak terjadi di kawasan 

M.H.Thamrin. Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, 

pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut 

Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait 

politik hukum nasional. Akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk 

memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi UU No. 15 Tahun 
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2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada akhir bulan Januari 

2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di 

bulan Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada 

DPR secara resmi. 

  Seiring berjalannya waktu, atas desakan dari berbagai pihak bertepatan 

dengan hari kamis (21/6/2018) di Jakarta, dengan persetujuan bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia 

memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. 

  Terorisme sebagai salah satu kejatahan luar biasa (extraordinary crime) 

yang bersifat global membuat Polri membentuk satuan khusus untuk menangani 

kejahatan ini. Penanganan yang dilakukan oleh Polri dalam menugaskan satuan 

khusus yaitu Detasement Khusus Anti Teror 88 Polri (Densus 88 AT). Melalui Skep 

Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai 

terbentuknya Detasement Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT 

Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti 

Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam 

pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 

tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara 

spesifik untuk menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi 
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teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT 

Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

  Detasement 88 Anti Teror melakukan 4 (empat) upaya yaitu upaya 

preventif, deradikalisasi, represif, dan rehabilitasi. Upaya preventif dimaksudkan 

untuk mencegah wilayah dan warga masyarakat dengan mengedepankan fungsi 

intelijen atau penyelidikan yaitu kegiatan deteksi dan cegah dini seperti 

surveillance, identifikasi dan dukungan teknis lainnya, upaya deradikalisasi yaitu 

merubah pemahaman radikal terhadap orang/kelompok yang dianggap radikal, 

upaya represif dilaksanakan apabila telah terjadi peledakan bom/teror dengan 

melakukan penyidikan seperti pengumpulan bukti-bukti, penangkapan, penahanan, 

penyitaan barang bukti, membuat berkas perkara dan pengiriman berkas perkara 

ketingkat Kejaksaan/JPU, upaya rehabilitasi diperlukan guna mengembalikan suatu 

tempat atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme. 

  Kinerja Densus 88 AT kembali mencuat melalui operasi-operasi besar  

pemberantasan terorisme di sejumlah wilayah Indonesia. Belum lama ini 20 teroris 

dilumpuhkan terbagi dalam 4 kelompok yaitu Kelompok Abu Roban di Kendal, 

Kelompok Farel di Kebumen, Kelompok Abu Umar di Bandung, serta Kelompok 

pendukung Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Autat Rawa dan Santoso yang 

sudah tewas ditembak operator dalam Operasi Tinombala 2017. 

 Dukungan dari banyak pihak dalam hal persenjataan khususnya senjata api 

menjadi kunci sukses Densus 88 AT dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. 

Namun tidak sedikit pula kontroversi yang dilakukan oleh Densus 88 AT pada saat 
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kegiatan memberantas kasus terorisme yaitu penggunaan kekuatan berlebih dalam 

hal ini senjata api yang digunakan petugas dan penembakan salah sasaran. Perlu 

sebuah solusi yang bertujuan untuk menghilangkan kontroversi yang sangat 

mencoreng nama baik Densus 88 AT dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.  

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul: “PENGGUNAAN 

UPAYA PAKSA DENGAN SENJATA API OLEH DENSUS 88 ANTI 

TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME  

(STUDI SUBBID STRIKKING FORCE DENSUS 88 AT MABES POLRI) ” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia secara keseluruhan 

boleh dibilang efektif dan menggembirakan. Namun secara khusus dilihat dari segi 

penindakannya masih terdapat masalah yang bisa mencoreng nama baik institusi 

dalam hal ini Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) itu sendiri. 

Beberapa kalangan memandang jika Densus 88 AT dalam hal penindakan 

menggunakan senjata api terduga atau tersangka teroris, tidak menjunjung tinggi 

nilai dasar Hak Asasi Manusia. Disini penulis dapat mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 
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1) Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) penggunaan upaya paksa 

dengan senjata api oleh anggota Densus 88 AT dalam hal penindakan untuk 

memberantas terorisme di Indonesia. 

2) Strategi dan formulasi Densus 88 AT untuk memiliki kecakapan melakukan 

pemberantasan terorisme di Indonesia. 

 

1.3  Pembatasan Masalah  

  Berdasarkan identifikasi masalah, disini penulis membatasi masalah yang 

menjadi bahan penelitian yang diharapkan menjadi lebih fokus dalam mengkaji dan 

menelaah permasalahan mengenai: 

1. Standar Operasi Prosedur (SOP) penggunaan upaya paksa dengan senjata 

api oleh anggota Densus 88 AT dalam hal penindakan untuk memberantas 

terorisme di Indonesia. 

2. Strategi dan formulasi yang digunakan Densus 88 AT untuk memiliki 

kecakapan melakukan pemberantasan terorisme di Indonesia.  

 

1.4  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Standar Operasi Prosedur penggunaan upaya paksa dengan 

senjata api oleh anggota Densus 88 AT untuk memberantas terorisme di 

Indonesia? 

2. Bagaimana strategi Densus 88 AT untuk memiliki kecakapan melakukan 

pemberantasan terorisme di Indonesia? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

  Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami  berbagai aspek 

tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah. Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Standar Operasi Prosedur penggunaan upaya paksa 

dengan senjata api oleh anggota Densus 88 AT untuk memberantas 

terorisme di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui formulasi atau strategi Densus 88 AT agar supaya 

memiliki kecakapan melakukan pemberantasan terorisme di Indonesia. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

 

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara 

teoritis maupun secara praktis adalah:  

1.6.1 Secara Teoritis 

 Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan  khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama 

mengenai eksistensi dan dampak penggunaan upaya paksa dengan senjata api oleh 

Densus 88 Anti Teror berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta khususnya Peraturan Kapolri No 

1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan 

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka 

Tindak Pidana Terorisme. Selain itu dengan adanya tulisan ini penulis berharap 
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dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi 

pemikiran untuk pemberantasan terorisme di Indonesia dengan menjunjung tinggi 

HAM. 

1.6.2 Secara Praktis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan 

gambaran bagi Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai 

pelaksanaan upaya paksa dengan senjata api yang dilakukan oleh Densus 88 Anti 

Teror berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta khususnya Peraturan Kapolri No 1 Tahun 

2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan 

Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak 

Pidana Terorisme dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana terorisme di 

Indonesia dengan menjunjung tinggi HAM. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian terkait topik Penggunaan Upaya Paksa 

Dengan Senjata Api Oleh Densus 88 Anti Teror Dalam Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

No.  Judul  Peneliti Persamaan  Perbedaan  

1. Pelaksanaan Upaya 

Paksa Yang Dilakukan 

Densus 88 At Dalam 

Mengungkap Tindak 

Pidana Terorisme 

(Tinjauan Terhadap 

Penegakan HAM di 

Indonesia) 

JOHAN 

IMMANUEL 

Pelaksanaan 

upaya paksa 

oleh Densus 

88 

Tidak 

spesifik 

tentang upaya 

paksa dengan 

senjata api 

dan obyek 

penelitian 

berbeda 

2. Peran Gegana Korps 

Brimob Polri Dalam 

Penanggulangan 

Tindak Pidana 

Terorisme 

(Studi pada Gegana 

Korps Brimob Polda 

Lampung) 

MUHAMMAD 

RIZKI 

SAPUTRO 

Peran penegak 

hukum dalam 

pemberantasan 

tindak pidana 

terorisme 

Tidak 

spesifik 

tentang upaya 

paksa dengan 

senjata api 

dan obyek 

penelitian 

berbeda 
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3. Densus 88 AT Polri: 

Peran Dan Koordinasi 

Dalam Pemberantasan 

Terorisme Di 

Indonesia 

Muradi  Membahas 

tentang peran 

Densus 88 AT 

Tidak 

spesifik 

tentang upaya 

paksa dengan 

senjata api 

dan obyek 

penelitian 

berbeda 

      

 

2.2. Landasan Konseptual 

2.2.1 Tinjauan Tentang Upaya Paksa Dengan Senjata Api 

  Penulis akan meninjau upaya paksa dari sudut pandang Peraturan Kapolri 

No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan 

Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka 

Tindak Pidana Terorisme. 

2.2.1.1 Upaya Paksa dengan Senjata Api Ditinjau dari Peraturan Kapolri No 

1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 

Kepolisian 

Dalam peraturan ini penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu: 

1) Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi 

atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan 

kepolisian. 

2) Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang 

dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk 
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mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan 

yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda 

atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum 

serta terbinanya  ketenteraman masyarakat. 

Tujuan penggunaan upaya paksa dengan senjata api ditegaskan dalam Pasal 2,       

yaitu: 

1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri 

dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan 

kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan 

atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

2) Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:   

a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku 

kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;   

b. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau 

melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau 

masyarakat;   

c. melindungi diri atau  masyarakat dari ancaman perbuatan atau 

perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan 

luka parah atau mematikan; atau  

d. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau 

masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam 

jiwa manusia. 
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  Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian diatur secara rinci dalam 

Pasal 5 ayat (1) butir f yaitu: “tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api 

atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau 

tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau 

anggota masyarakat.” Ditegaskan pula pada ayat (2) bahwa “Anggota Polri harus 

memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai 

tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.” 

 Prinsip-prinsip yang sebagaimana dimaksud yaitu: 

a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan 

hukum yang berlaku;  

b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila 

memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang 

dihadapi;  

c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus 

dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat 

kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan 

kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; 

d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan 

untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk 

menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;  

e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan 

pencegahan;  
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f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil 

dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman 

atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya 

terhadap masyarakat. 

   Pada pelaksanaan penggunaan senjata api, anggota Kepolisian harus 

mengikuti tingkatan bahaya ancaman terhadap masyarakat atau dirinya 

sendirinyang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) butir d yaitu “Tindakan agresif yang 

bersifat segera  yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat 

menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan 

kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap 

keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu 

listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat 

dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf f.”   

  Ditegaskan pula jika Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau 

alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:  

a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera 

menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau 

masyarakat; 

b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk 

akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau 

tersangka tersebut; 
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c. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk 

akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau 

tersangka tersebut; 

  Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya  terakhir  untuk menghentikan tindakan 

pelaku kejahatan atau tersangka. 

  Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang 

merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata 

api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan. 

2.2.1.2 Upaya Paksa dengan Senjata Api Ditinjau dari Peraturan Kapolri No 

23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak 

Pidana Terorisme 

  Peraturan ini dibentuk oleh Kapolri dengan tujuan sebagai pedoman dalam 

melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari peraturan ini tidak lain 

adalah meliputi prinsip Legalitas, Proporsional, Keterpaduan, Nesesitas, dan 

Akuntabilitas. 

  Dalam Bab II Pasal (4) sampai (8) peraturan ini disebutkan beberapa 

kategori dan tahapan untuk proses penindakan tersangka Tindak Pidana Terorisme, 

antara lain: 
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 Pasal 4 

1) Penindakan terencana (deliberate assault); dan 

2) Penindakan segera (emergency assault/raid). 

  Penindakan terencana (deliberate assault) yang dimaksud yaitu 

pelaksanaannya mempunyai waktu persiapan yang cukup, perencanaan yang baik 

sebelum melakukan penindakan, dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail, 

simulasi penindakan atau gladi lapangan, menghadirkan seluruh sumber daya yang 

diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan. Lalu yang dimaksud dengan 

Penindakan segera (emergency assault/raid) yaitu waktu persiapan lebih singkat, 

situasi darurat, situasi kontinjensi, dan pertimbangan keamanan tertentu. 

Ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (3), pertimbangan penilaian situasi darurat atau 

kontinjensi ditetapkan oleh Manajer Penindakan. Yang dimaksud Manajer 

Penindakan adalah Perwira pengendali lapangan yang ditunjuk Kadensus 88 Anti 

Teror (AT) Polri yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada tahap pra 

penindakan dan aksi penindakan. 

  Pasal 7 menyebutkan bahwa Penindakan tersangka tindak pidana terorisme 

dilaksanakan dengan prinsip kehati- hatian dan mempertimbangkan resiko 

keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di TKP, antara lain meliputi: 

1) Bom aktif dan bahan peledak (Handak) 

2) Bom yang bermuatan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) 

3) Perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase, dan 

4) Perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka 
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 Selain itu pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secaa 

teknis dan taktis disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang 

dihadapi, antara lain: 

1) Kawasan pemukiman yang padat 

2) Gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko 

3) Tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, 

acarajevent tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat) 

4) Sarana transportasi 

5) Kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, 

kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat 

6) Kawasan hutan, dan 

7) Luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak. 

  Sebelum tahapan penindakan, terdapat tahapan Pra-Penindakan yang 

disebutkan dalam Bab III peraturan ini untuk: 

1) Menyusun Perencanaan Penindakan, menyiapkan administrasi Penyidikan 

berupa surat perintah tugas 

2) Menyiapkan administrasi penyidikan antara lain: 

a. Surat Perintah Tugas 

b. Surat Perintah Penangkapan 

c. Surat Perintah Penggeledahan, dan 

d. Surat Perintah Penyitaan 

3) Menentukan kebutuhan personel, peralatan, dan anggaran 

4) Memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan 

5) Menentukan cara bertindak 
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6) Memperhitungkan resiko; dan 

7) Mempersiapkan kegiatan paska penindakan. 

  Pasal 10 menegaskan dan memperjelas dalam hal teknis yang disebutkan 

pada Pasal 9 yaitu Kadensus 88 AT Polri menunjuk Manajer Penindakan sebagai 

pengendali komando lapangan. Manajer Penindakan dapat ditunjuk personel dari 

Densus 88 AT Polri atau Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satuan Kewilayahan 

(Satwil). Dalam hal penunjukan Manajer Penindakan, Kadensus 88 AT Polri 

berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil). 

  Manajer Penindakan mempunyai tugas: 

1) Menentukan posko di TKP; 

2) Menetapkan ring perimeter TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman); 

3) Mengkoordinir unsur-unsur pelaksana utama Pra Penindakan untuk dapat 

bekerja sama secara sinergis antara lain meliputi: 

a. Intelijen Polri; 

b. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil; 

c. Bidbanops Densus 88 AT Polri; 

d. Tim penindak; 

e. Tim evakuasi; 

f. Tim pengamanan/penutupan TKP; 

g. tim negosiator; dan 

h. Divhumas Polri atau Bidhumas Polda. 

4) Mengkoordinasi pelibatan unsur-unsur pendukung penindakan sesuai kebutuhan 

di lapangan; 
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5) Berkoordinasi dengan Kasatwil kepolisian sebelum, sesaat ataupun sesudah 

penindakan dilaksanakan; dan 

6) Mempertimbangkan dan melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan 

serta mengupayakan negosiasi sebelum memerintahkan Katim penindak 

melakukan penindakan. 

  Sementara itu Intelijen Polri mengemban tugas sebagai orang yang harus 

membuat analisis intelijen tentang situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya, 

dan menyajikan kepada Manajer Penindakan dan Pelaksana Utama Pra Penindakan. 

Lalu secara khusus mengemban tugas menyelenggarakan dan membina fungsi 

Intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan 

melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan 

pembuntutan (survailance), deteksi, analisis lapangan dan penilaian (assesment) 

informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis 

aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme. Bidinvestigasi bertugas 

untuk menyiapkan Adsministrasi Penyidikan dan membuat analisis yuridis pra 

investigasi terkait kelengkapan alat-alat bukti masing-masing tersangka, dan 

menyajikan kepada Manajer Penindakan, dan Pelaksana Utama Pra Penindakan. 

Sedangkan Bidbanops Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (4) huruf c angka 3, bertugas memberikan bantuan teknis dan berkoordinasi 

dengan unsur-unsur Pendukung Penindakan untuk memfasilitasi bentuk dukungan 

yang diperlukan.  

  Selanjutnya merupakan Tim Penindak yang pada Pasal 14 diterangkan 

bahwa Tim Penindak harus segera mengambil langkah-langkah persiapan 

penindakan sebagai berikut: 
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1) Melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan 

2) Mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan 

3) Mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi: 

a. Penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang: 

1. Misi yang akan dilaksanakan 

2. Peta sasaran (blueprint) lokasi 

3. Rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi 

4. Situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya 

5. Kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan) 

b. Memperhitungkan resiko 

c. Penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan 

d. Memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, 

masyarakat dan meminimalisir korban/kerugian 

4) Menentukan penggunaan peralatan yang efektif, dan 

5) Memberikan perintah sesuai sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus 

Manajer Penindakan. 

  Terdapat pula Tim Evakuasi yang berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf c 

angka 4 mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat 

setempat/Ketua RT/pemilik gedung/pihak manajemen tentang pelaksanaan 

evakuasi masyarakat dari lingkungan sekitar lokasi rencana penindakan akan 

dilakukan. Selain itu juga menentukan rute evakuasi, cara evakuasi dan area aman. 

Kemudian melaksanakan evakuasi masyarakat dari TKP ke area aman. Tugas 
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sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), Evakuasi dapat diiaksanakan oleh 

Tim Penindak atau Satwil sesuai situasi dan kondisi. 

  Mengenai Tim Pengamanan/Penutupan TKP mempunyai tugas yaitu 

pengamanan/penutupan area TKP. Pasal 16 Ayat (2) mengatur juga bahwa Tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penindak atau 

Satwil sesuai situasi dan kondisi. 

  Selanjutnya terdapat Tim Negosiator yang tupoksinya sangat penting dalam 

penindakan tindak pidana terorisme. Tujuan dilaksanakannya Negosiasi adalah 

agar tersangka keluar dan menyerahkan diri, lalu agar para sandera 

dikeluarkan/dibebaskan dari situasi penyandraan. Termasuk juga agar wanita, anak-

anak, orang cacat maupun lanjut usia dikeluarkan dari lokasi pengepungan, serta 

memberikan peringatan kepada para tersangka untuk menyerah secara sukarela 

sebelum tindakan upaya paksa dilakukan. Negosiasi juga mempunyai prioritas 

utama dan dikedepankan dalam hal penindakan pada kondisi dan situasi tersangka 

yang menggunakan sandera, tersangka yang berada di fasilitas umum atau obeyek 

vital, dan tersangka sedang bersama-sama dengan orang lain yang diduga tidak 

terkait tindak pidana terorisme. Tim Negosiator sebagaimana dimaksud pada Pasal 

17 Ayat (1) ditunjuk oleh Manajer Penindakan. Namun setelah dilakukan upaya 

negosiasi dan peringatan dengan pertimbangan waktu cukup tidak berhasil, maka 

Tim Negosiator berkoordinasi dengan Manajer Penindakan. Pada ayat (6) 

ditegaskan dalam situasi tertentu langkah negosiasi dapat dilaksanakan bersamaan 

dengan masuknya Unit Penetrasi pada tahap aksi penindakan. 
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  Tugas dan kewenangan Divhumas Polri/Bidhumas Polda adalah jika pada 

situasi penindakan, harus menyiapkan perihal dokumentasi dan publikasi setiap 

kegiatan yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Manajer Penindakan. 

  Setelah selesai mengenai BAB III tentang Pra Penindakan, penulis akan 

masuk ke BAB IV tentang prosedur penindakan yang diatur pada Pasal 19 sampai 

Pasal 32. Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6, pengertian tentang 

Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan 

upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan 

dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Dijelaskan alam Pasal 19, 

penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai 

prosedur dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap pertama, melakukan negosiasi 

2) Tahap kedua, melakukan peringatan 

3) Tahap ketiga, melakukan penetrasi 

4) Tahap keempat, melumpuhkan tersangka 

5) Tahap kelima, melakukan penangkapan 

6) Tahap keenam, melakukan penggeledahan; dan 

7) Tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti. 

  Jika dalam situasi tertentu, kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa 

didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat 

(emergency), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya. 

Berdasarkan prinsip Akuntabilitas, Penindakan yang menyebabkan matinya 

seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kegiatan 
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yang dimaksud dalam Pasal 19 tersebut dilakukan terhadap tersangka yang tidak 

menggunakan senjata api, menggunakan senjata api,  menggunakan bom, 

menggunakan bom manusia (bom bunuh diri), menggunakan sandera; dan 

menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran. 

  Kegiatan aksi penindakan dilaksanakan oleh unsur pelaksana aksi 

penindakan terdiri dari Tim Penindak, Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri, dan 

Tim KBR Gegana Korbrimob Polri. Dalam aksi penindakan oleh Manajer 

Penindakan harus berkoordinasi dengan unsur pelaksana utama penindakan. Tim 

penindak yang dimaksud adalah Bidtindak Densus 88 Anti Teror Polri (Subbid  

Sticking Force) dan bisa juga Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri. 

Penggunaan tim penindak dari Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri, 

Kadensus 88 AT Polri harus berkoordinasi dengan Kakorbrimob Polri. Setelah 

berkoordinasi dan bersepakat, Kakorbrimob Polri mempersiapkan dan menugaskan 

personel Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri. 

  Tim Penindak terdiri dari Katim Penindak dengan tugas memimpin dan 

mengendalikan Tim Penindak dalam pelaksanaan aksi penindakan. Dalam 

pelaksanaan tugasnya Katim Penindak bertanggung jawab kepada Manajer 

Penindakan. Ada juga Kanit/Panit Penindak yang bertugas membantu Katim 

Penindak dalam aksi penindakan, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 

satuan pendukung. Kanit/Panit Penindak dalam pelaksanaan tugasnya 

bertangggung jawab kepada Katim Penindak. Terdapat juga Perwira Administrasi 

yang bertugas: 
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1) Menyiapkan kelengkapan administrasi dalam aksi penindakan 

2) Mencatat dan mendokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan Tim Penindak 

3) Menyusun rencana simulasi penindakan 

4) Menyiapkan peralatan penindakan 

5) Membuat laporan pelaksanaan tugas 

  Dalam pelaksanaann tugasnya Perwira Administrasi bertanggung jawab 

langsung ke Manajer Penindakan. Lalu ada Unit Penetrasi yang bertugas memasuki 

sasaran, melumpuhkan tersangka, dan membebaskan sandera (bila ada sandera), 

kemudian bertanggungjawab langsung ke Manajer Penindakan. Selanjutnya ada 

Penembak Tepat (Sharp Shooter) yang bertugas sebagai Tim Aju (advance) untuk 

mendapatkan data yang akurat mengenai situasi dan kondisi sasaran, memberikan 

tembakan perlindungan kepada tim penetrasi, dan melakukan penembakan terhadap 

tersangka apabila diperlukan (sesuai perintah). Dalam pelaksanaan tugasnya 

Penembak Tepat (Sharp Shooter) bertanggung jawab kepada Katim Penindak tidak 

langsung ke Manajer Penindakan. Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat 

(Sharp Shooter) dibantu oleh Pembantu Penembak Tepat yang bertugas 

menganalisis sasaran, mengukur jarak tembak dan menentukan arah angin. 

   Pada Tim Penindak terdapat pula Pendobrak (Master Breacher) bertugas 

menentukan jenis pendobrakan yang akan digunakan dalam membuat akses 

berdasarkan hasil analisis terhadap material yang akan didobrak. Dalam 

pelaksanaan tugasnya Pendobrak (Master Breacher) dibantu oleh Pembantu 

Pendobrak (Breacher) yang bertugas menyiapkan jenis pendobrakan yang akan 

digunakan. Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (Master Breacher) 

bertanggung jawab kepada Katim Penindak. Selanjutnya ada Petugas Medis 
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bertugas menangani tindakan awal medis pada saat aksi penindakan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya Petugas Medis bertanggung jawab kepada Katim Penindak.  

  Lalu terdapat Unit Jibom bertugas melakukan penjinakan bom dan 

mengamankan bahan peledak yang ditemukan di TKP, serta melakukan 

pembersihan (sterilisasi) TKP dari ancaman bom aktif maupun kemungkinan bom 

sekunder. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Jibom bertanggung jawab langsung 

kepada Manajer Penindakan. Terakhir ada  Unit KBR bertugas meiakukan 

penanganan terhadap ancaman zat-zat kimia, biologi dan radioaktif yang berbahaya 

di TKP, berdasarkan informasi intelijen Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit 

KBR bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan. 

 

2.2.2 Tinjauan tentang Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 

AT) 

  Sebelum Densus 88 AT Polri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti 

teror yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana, akan 

tetapi keberadaan Detasemen C tersebut dianggap kurang memadai untuk dapat 

merespon berbagai tindakan dan ancaman dari organisasi teroris pasca 9 September 

2001 di Amerika Serikat. Setelah dianggap tidak memadai, Detasemen C Gegana 

melalui Kapolri pada waktu itu yakni Jenderal Da’i Bachtiar membentuk Satuan 

Tugas CRT (Crisis Response Team). CRT selama perjalanannya telah membuat 

sebuah prestasi yaitu melalui sebuah operasi penggerebekan teroris yang dipimpin 

oleh Irjen (Purn.) Bekto Suprapto di Batu, Malang yang menewaskan gembong 
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teroris dari Malaysia Dr. Azhari. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah 

team yang notabene baru dibentuk 2 tahun. 

  Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 

menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 

88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindaklanjut dari 

diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme, yang mempertegas 

kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana 

terorisme. 

  Faktor lain yang mendorong dibentuknya Densus ini adalah akibat 

pelanggaran HAM yang dilakukan TNI di masa lalu. Sejak tahun 1994, TNI terkena 

embargo senjata dan pendidikan oleh negara-negara barat. Hal ini menyebabkan 

TNI kesulitan mengembangkan kemampuan tempurnya, khususnya dalam 

menghadapi ancaman terror. Sehingga berbagai bantuan dan dukungan, baik 

persenjataan, pelatihan hingga pendanaan pasukan anti terror dari negara-negara 

Barat dikembangkan di Polri, sebut saja misalnya Amerika Serikat, yang banyak 

kehilangan warganya akibat serangan teroris pada peristiwa 9 September 2001, 

Australia, yang juga banyak kehilangan warganya pada Peristiwa Bom Bali I dan 

II, serta Kedutaan Besarnya di Indonesia menjadi sasaran peledakan bom 

mematikan dari jaringan terorisme di Indonesia, serta Negara Uni Eropa lainnya. 

  Peristiwa 9 September 2001 telah mengubah paradigma aparat penegak 

hukum di Indonesia dalam memberantas terorisme. Ini tercermin dari 

terkonsolidasi, dan terfokusnya pola pengembangan organisasi yang khusus dalam 
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memberantas gerakan terorisme dalam berbagai varian dan jenis, dari mulai yang 

bernuansa separatisme hingga pada kelompok pembuat teror dalam konflik 

komunal. 

  Momentum kampanye global perang terhadap terorisme menjadi titik balik 

bagi penguatan dan pembangunan institusi anti teror yang mapan, handal dan 

profesional. Dan penguatan institusi anti teror tersebut pada akhirnya dilakukan di 

lembaga Kepolisian, hal ini selain sebagai strategi untuk meraih dukungan dan 

bantuan dari negara-negara barat, juga untuk tetap mengucurkan bantuan untuk 

membangun institusi anti teror, setelah pemberlakuan embargo militer terhadap 

Indonesia. 

  Ketika menguat kampanye perang global terhadap terorisme, Pemerintah 

Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan 

diterbitkanya paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam 

bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002.  Sebagai 

respon dari Inpres dan kemudian Perpu tersebut, Kementerian Koordinator Politik 

dan Keamanan membentuk Desk Kordinasi Pemberantasan Terorisme yang 

langsung berada dibawah kordinasi Menteri Kordinasi Politik dan Keamanan. Desk 

tersebut memiliki legitimasi dengan adanya Surat Keputusan (Skep) Menko Polkam 

yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Nomor Kep. 

26/Menko/Polkam/11/2002.    

  Dalam Desk Kordinasi Pemberantasan Terorisme, kesatuan Anti Teror 

Polri, yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana, Brimob Polri 
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bergabung dengan tiga organisasi anti teror angkatan dan intelijen. Dalam 

perjalanannya, institiusi anti teror tersebut kemudian melebur menjadi Satuan 

Tugas Antiteror dibawah kordinasi Departemen Pertahanan. Akan tetapi, lagi-lagi 

inisiatif yang dilakukan oleh Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan, berantakan. 

Karena masing-masing kesatuan anti teror tersebut lebih nyaman berinduk kepada 

organisasi yang membawahinya.    

  Praktik Satgas Anti Teror tersebut tidak efektif berjalan, selain karena 

eskalasi ancaman teror sejak Bom Bali I juga konflik komunal yang memaksa 

masing masing kesatuan anti teror akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, 

eskalasi teror yang begitu cepat memaksa Polri untuk mengkhususkan 

permasalahan anti teror pada satuan tugas khusus, dan akhirnya dibentuklah Satuan 

Tugas (Satgas) Bom Polri yang tugas pertamanya adalah mengusut kasus Bom 

Natal tahun 2001 dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.    

  Satgas Bom Polri ini menjadi begitu dikenal publik setelah menangani 

beberapa kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan luar negeri, sebut saja 

misalnya Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. 

Satgas ini berada dibawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, 

dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Kepala Satgas Bom Polri yang 

pertama adalah Brigadir Polisi Gories Mere, dan kemudian digantikan oleh Brigjen 

Polisi Bekto Suprapto, dan yang ketiga adalah Brigjen Polisi Surya Dharma Salim 

Nasution. Bekto dan Surya Dharma berturut-turut menjabat sebagai Komandan 

Densus 88 AT yang pertama dan kedua.   
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  Disamping ada satuan anti teror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, 

Polri juga memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti Teror di 

bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk 

dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas 

Bom Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat karena ancaman dan teror, 

Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror.  

Secara resmi Kapolri Jenderal Da’I Bachtiar, menerbitkan Skep Kapolri No. 

30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 

Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut 

merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003  

  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut 

dengan UU Anti Terorisme, yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur 

utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN 

menjadi unsur pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme.   

  Kondisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan Inpres dan Perpu yang 

diterbitkan pemerintah sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme ini disahkan menjadi undang-undang. Ada tiga alasan mengapa akhirnya 

Polri diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, 

yakni:   

  Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana 

terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang 

global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan 
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kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan 

peralatan yang canggih dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.   

  Pembentukan Densus 88 AT Polri ini menghabiskan dana lebih dari Rp. 15 

Milyar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, 

operasional, dan pelatihan, yang merupakan bantuan dari negara-negara barat 

khususnya Amerika Serikat dan Australia. Ketika Densus 88 AT Polri terbentuk, 

TNI masih diembargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara 

barat, khususnya Amerika Serikat. Sehingga salah satu strategi untuk mendirikan 

kesatuan anti teror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya 

di kepolisian.   

  Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, 

lintas negara (borderless) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di 

masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap 

sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks 

terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi teror yang 

mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari 

masyarakat.   

  Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal 

pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. Sebagaimana 

diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan lembaga intelijen dituding 

sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan 

mengembangkan kesatuan anti teror yang profesional akhirnya berada di 

Kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan 
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keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan 

Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 

2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5. Yang berbunyi: 

  Pasal 2 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai  

      negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.   

  Pasal 4:  Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan   

      oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka  

      memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai  

      dengan peraturan perundang-undangan. 

  Pasal 5:  Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

     masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses  

     pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional   

     yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan   

     tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang   

     mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi 

     dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan  

    menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- 

    bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 

  Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus 

menjadi kesatuan profesional yang mampu menjalankan perannya dengan baik 

sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana ditegaskan pada awal 

pembentukan.  
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  Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003, 

maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik adalah untuk 

menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi 

teror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT 

Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana 

tertuang dalam UU Anti Terorisme.   

  Secara organisasional Densus 88 AT berada di Mabes Polri dan Polda, 

untuk yang di Mabes Polri berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal 

(Bareskrim) Mabes Polri yang dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT Polri dengan 

pangkat Brigadir Jenderal Polisi, pada tingkat kepolisian daerah, Densus 88 AT 

Polri berada di di bawah Direktorat Serse (Ditserse) dipimpin oleh perwira 

menengah polisi, tergantung tipe Poldanya, untuk Polda Tipe A, Densus 88 AT 

dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di 

Polda Tipe B dan Persiapan, dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Ajun 

Komisaris Besar Polisi.    

  Pada tingkat Mabes Polri, Kepala Densus 88 AT baru terjadi dua kali 

pergantian pimpinan, yakni yang pertama Brigjen Polisi Bekto Suprapto, yang 

dipindah menjadi Kapolda Sulawesi Utara, yang digantikan oleh Brigjen Polisi 

Surya Dharma Salim Nasution, mantan Direktur I Bidang Keamanan dan 

Transnasional Bareskrim Mabes Polri.   

  Struktur organisasi dari Densus 88 AT Polri memiliki empat pilar 

pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden), Di bawah Subden 
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terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT 

Polri, yakni:   

1. Subden Intelijen, pada Subden Intelijen terdapat unit-unit pendukung yaitu: 

a. Unit Analisa 

b. Unit Deteksi 

c. Unit Kontra Intelijen 

 

2. Subden Penindakan, pada Subden Penindakan terdapat unit-unit pendukung 

yaitu: 

a. Unit Negoisasi 

b. Unit Pendahulu 

c. Unit Penetrasi 

d. Unit Jihandak 

 

3. Subden Investigasi, pada Subden Investigasi terdapat unit-unit pendukung yaitu: 

a. Unit Olah TKP 

b. Unit Riksa 

c. Unit Bantuan Teknis 
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4. Subden Perbantuan, pada Subden Perbantuan terdapat unit-unit pendukung 

yaitu: 

a. Unit Bantuan Operasional 

b. Unit Bantuan Administrasi 

  Anggota dan personil Densus 88 AT Polri sedapat mungkin belum pernah 

ditugaskan di Aceh, Papua, maupun Timor-Timur yang dinilai banyak melakukan 

pelanggaran HAM. Hal itu adalah salah satu prasyarat dari rekrutmen bagi anggota 

dan personil Densus 88 yang dimintakan oleh negara pemberi bantuan dana untuk 

pengembangan dan pembentukan kesatuan khusus anti teror ini. Akan tetapi agak 

sulit untuk merealisasikan persyaratan tersebut, apalagi banyak dari personil 

Densus 88 AT Polri berasal dari Brimob Polri, kesatuan khusus yang memiliki 

kualifikasi tempur. Sehingga permintaan tersebut dipermudah dengan pola 

pendekatan ketrampilan yang layak sebagai anggota kesatuan khusus.    

  Selain dari unsur Brimob, khususnya dari Gegana, unsur lain yang menjadi 

pilar pendukung Densus 88 AT adalah dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) 

Polri dan Bareskrim. Disamping tiga pilar pendukung operasional tersebut, 

rekrutmen personil Densus 88 AT Polri juga dapat berasal dari Akademi 

Kepolisian, Sekolah Polwan, serta unsur sekolah kekhususan yang ada di 

lingkungan Polri.   

  Saat ini personil Densus 88 AT Polri di tingkat pusat tak lebih dari 400 orang 

dengan kualifikasi anti teror terbaik. Sedangkan di tingkat Polda, personil Densus 

88 AT Polri berkisar antara 50 hingga 75 personil. Sebelum direkrut dan menjadi 

bagian dari Densus 88 AT Polri, para anggota Polri tersebut terlebih dahulu dilatih 
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di Pusat Pendidikan (Pusdik) Reserse Polri di kawasan Megamendung, Puncak, 

Jawa Barat, serta Pusat Pendidikan Anti Teror Nasional (Platina), Kompleks 

Akademi Kepolisian, Semarang. Para pengajarnya, selain internal Polri, juga 

berasal dari instruktur CIA, FBI, National Service-nya Australia, dan jaringan 

organisasi intelijen barat lainnya. Selain diajari berbagai teori dan metodologinya, 

kedua pusat pendidikan tersebut juga difasilitasi oleh simulator dan pendukung 

lainnya.   

  Dukungan persenjataan dan peralatan pendukung lainnya dapat dikatakan 

sangat canggih, misalnya senapan serbu jenis Colt M4 5.56 mm dan yang terbaru 

jenis Steyr-AUG, atau senapan penembak jitu, Armalite AR-10, Shotgun model 

Remington 870 yang ringan dan sangat handal buatan Amerika Serikat. Selain 

persenjataan, setiap personil Densus 88 AT Polri dilengkapi dengan peralatan 

personal maupun tim; alat komunikasi personal, Global Positioning System (GPS), 

kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat interceptor, 

mesin pengacak sinyal, dan lain-lain. 

  Untuk mendukung keberhasilan operasional, Densus 88 AT Polri juga 

bekerja sama dengan operator telepon seluler, dan internet untuk mendeteksi setiap 

pergerakan kelompok terorisme dalam berkomunikasi. Sementara untuk unit 

penjinak bom juga diperlengkapi dengan peralatan pendukung, semisal pendeteksi 

logam terbaru, sarung tangan dan masker khusus, rompi dan sepatu anti ranjau 

darat, serta kendaraan taktis peredam bom.  Sempat juga diisukan Densus 88 AT 

Polri memiliki pesawat Hercules seri C-130 sendiri untuk mempermudah mobilisasi 

personil, tapi isu tersebut sulit dibuktikan, karena faktanya Mabes Polri telah 
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membentuk Densus 88 AT Polri di tingkat Polda, ini berarti juga menjawab jika isu 

tersebut tidak sepenuhnya benar.   

  Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka tak heran apabila 

Densus 88 AT Polri diharapkan oleh internal Polri dan pemerintah Indonesia untuk 

menjadi kesatuan anti teror yang handal dan profesional.  Sejak tahun 2003, Densus 

88 AT Polri telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, 

sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan UU Anti Terorisme. 

Dua bulan setelah kesatuan ini terbentuk, langsung dihadapi dengan terjadinya 

serangan bom mobil di Hotel J.W. Marriot, yang merupakan hotel milik jaringan 

Amerika Serikat, 13 orang tewas dalam kejadian itu. Dalam hitungan minggu, 

jaringan pengebom hotel mewah tersebut dapat dibongkar, dan ditangkap.   

  Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya 

mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif 

dalam perang global melawan terorisme. Sepanjang empat tahun sejak 

terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan 

nama kepolisian, tapi juga negara di dunia internasional.    

  Dengan memperluas keorganisasian Densus 88 AT Polri hingga ketingkat 

daerah menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana 

terorisme tidak main-main. Bahkan dalam perjalanannya, Densus juga tidak hanya 

terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi teror dan bom, tapi juga membantu 

unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal Logging, 

narkotika dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang Densus 88 AT Polri membantu 

identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus 
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pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada acara kenegaraan di 

Maluku.    

  Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya 

Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya 

yakni:  

  Pertama, karena Densus 88 AT Polri berada di Bareskrim Mabes Polri, dan 

Ditserse Polda, maka personil Densus 88 AT juga merupakan personil dengan 

kualifikasi seorang reserse yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap aktivitas 

yang melibatkan Bareskrim dan Ditserse, hampir selalu menyertakan personil 

Densus 88 AT Polri di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan khusus, 

seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah satu 

contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang diduga 

melibatkan perwira polisi, Densus 88 AT Polri bersama dengan Brimob Polda 

melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditserse Polda.   

  Kedua, seorang personil Densus 88 AT Polri juga merupakan seorang 

anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen 

keamanan, dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra 

intelijen. Dalam beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 AT dalam kerja-

kerja intelijen kepolisian juga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes 

Polri ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang 

wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya.   

  Ketiga, seorang personil Densus 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator 

yang baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 AT tapi juga 
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oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan 

untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus 

penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah 

agar prosesnya meminimalisasi resiko, dengan tetap menegakkan hukum, sebagai 

pilar utama tugas kepolisian secara umum.   

  Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat 

persembunyian Dr. Azahari dan Noordin M.Top. Meski keduanya tidak dapat 

ditangkap, karena Dr. Azahari memilih meledakkan diri dan Noordin M.Top 

berhasil lolos, namun prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator dari 

Densus 88 AT Polri relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun 

berdampak negatif pada masyarakat sekitarnya. 

 

2.2.3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme 

2.2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Terorisme 

  Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan 

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan 

perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu 

pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali 

merupakan warga sipil. 

  Terorisme berasal dari kata latin “terre” yang artinya dasar mengancam. 

Berasal dari kata terror sebagai  tindakan untuk mengancam pihak lain, sebagai 

upaya menciptakan efek atau kondisi psikologis seseorang untuk mengambil 
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keputusan di tengah kekhawatiran akan sesuatu hal. Secara lebih cermat terorisme 

dikaitkan dengan konsep militansi, radikalisme yang dipopulerkan oleh media 

Barat, dilekatkan dengan suatu wilayah seperti Timur Tengah maupun Irlandia 

Utara dan Kolombia yang tidak disukai oleh Barat.  

  Menurut J. Bowyer Bell, terorisme adalah sebagai senjata kaum lemah, tapi 

senjata yang ampuh untuk mempengaruhi pihak lain yang kuat, sedangkan David 

Fromkin lebih meninjau dari sisi  target dan sarana, terorisme adalah sutau upaya 

mempengaruhi pihak lain dengan mengandalkan perubahan psikologis pihak lain. 

Terorisme terjebak dalam aksi kekerasan dan sadisme. Keterjebakan itulah 

menjadikan aksinya menjadi crime secara universal, sehingga tujuamn luhur 

kemudian menjadi pudar karena kurangnya tranparansi. 

  Pengertian Teror yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of 

Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means 

the use of violence for political ends and includes any use of violence for the 

purpose putting the public or any section of the public in fear.” Kegiatan Terorisme 

mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan 

demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya 

perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk 

melaksanakan kehendaknya. 

  Menurut Adian Husaini (2001: 83) kata “terror” menurut arti bahasa arab 

disebut dengan istilah “irhab”. Kamus Al-Munawwir mendefinisikan Rahiba-

Ruhbatan, waruhba- nan, wa rohabban, ruhbanan sebagai khaafa“takut”. 

Sedangkan kata Al-irhab diterjemah kan dengan intimidasi. 
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  Istilah teror (isme), pertama kali, populer pada masa Revolusi Perancis 

(1789-1794). Akan tetapi, praktik terorisme itu sendiri terjadi jauh sebelumnya. 

Dalam catatan sejarah, terorisme telah dipraktikkan manusia sejak zaman Yunani 

kuno. Xenophon (431-350 SM) misalnya, menuliskan dalam bukunya tentang 

terorisme dalam term "perang psikologis" untuk menaklukkan musuh. Pada awal 

abad masehi tercatat nama Kaisar Rome Tiberius (14-37) dan Caligula (37-41) yang 

melakukan terorisme terhadap lawan-lawan politiknya.  

  Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan 

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan 

perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu 

pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali 

merupakan warga sipil. 

  Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para 

pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak 

menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung 

makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan 

dan tidak memiliki justifikasi, oleh karena itu para pelaku teroris layak 

mendapatkan pembalasan yang kejam (Masyhar, 2009: 51). 

  Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan 

"terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang 

pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Adapun 

makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang 
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menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Terorisme sendiri 

sering tampak dengan mengatasnamakan agama. 

  Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau 

dikenal dengan terorisme negara (state terorism). Misalnya seperti dikemukakan 

oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. 

Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya 

bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris 

terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta 

bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga 

melanggar konvensi yang telah disepakati. 

  Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual 

terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, 

Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September 

Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak 

menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik 

perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. 

Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan 

ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon. 

  Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan 

Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang 

menjadi korban utama dalam masa dua jam itu tak lain adalah kurang lebih 3.000 

orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan 

tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang 
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terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, 

diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang 

tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat 

yang jatuh didaerah pedalaman Pennsylvania.  

  Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade 

Center merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang 

mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan 

kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, 

yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja 

menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia. Amerika Serikat menduga Osama bin 

Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut. 

  Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik 

seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk 

memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut 

telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Inter- nasional. Terlebih lagi 

dengan terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan 

teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang 

dan melukai lebih dari 300 orang.  

  Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula 

mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk 

yang pertama mengeluarkan anti Terrorism, Crime and Security Act, December 

2001, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah 
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melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan 

mengeluarkan anti Terrorism Bill. 

  Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa 

ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok 

atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain 

yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya.  

  Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana 

panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap 

kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk 

mentaati kehendak pelaku teror.  

  Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan 

teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, 

maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror 

tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-

war. 

  Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang 

dimaksud dengan Terorisme. Menurut  M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana 

Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik 

yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas 

makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Brian Jenkins, Terorisme 

merupakan pandangan subjektif, didasar- kan pada siapa saja yang memberi batasan 

pada saat dan kondisi tertentu. 
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  Sedangkan A.C. Manullang (2001: 151) memberikan pengertian terorisme 

sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain. Kelompok 

Negara-negara Eropa Timur beserta beberapa negara-negara berkembang lainnya 

memberi batasan teror dalam dua kategori, yaitu terror individual (organisasi terror 

yang dijadikan bisnis/bayaran untuk mencapai target sponsor) dan terror Negara 

(Negara kolonialis terhadap Negara-negara jajahan atau sebaliknya) . 

  US FBI (federal Bureaau of Investigation) mendefinisikan terorisme adalah 

penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk 

mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil san elemen-elemennya untuk 

mencapai tujuan-tujuan social atau politik (Muladi, 2002: 73). 

  Menurut konvensi PBB tahun 1939 terorisme adalah segala bentuk tindak 

kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan amksud menciptakan 

bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat 

luas. Dalam kamus Webster”s New School and Office Dictionary dijelaskan “ 

terrorism is the use of violence, intimidation, etc to gain to end; especially a system 

of government ruling by terror,”  artinya bahwa terorisme adalah penggunaan 

kekerasan, intimidasi, dan sebagainya untuk merebut atau menghancurkan, 

terutama sistem pemerintahan yang berkuasa melalui terror….). 

  James Adam (2002: 52) memberikan batasan terorisme adalah penggunaan 

atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok 

untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan 

yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, 

melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok assaran yang lebih besar 
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daripada korban-korbam langsungnya, terorisme melibatkan kelompok-kelompok 

yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi 

keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada. 

  Sedangkan Kent Leyne Oots, mendefinisikan “terorisme” sebagai berikut : 

(1) sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang  menciptakan  ketakutan, 

atau membuat kehancuran ekonomi atau material, (2) sebuah metode pemaksaan 

tingkah laku pihak lain, (3) sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas, (4) 

tindakan criminal bertujuan politis, (5) kekerasan bermotifkan politis dan, (6) 

sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis (Sihbudi, 1991: 94). 

  Menurut Majelis Ulama Indonesia, Terorisme adalah tindakan kejahatan 

terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap 

keadulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan 

kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang 

diorganisasi dengan baik (well-organized), bersifat transnasional dan digolongkan 

sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan 

sasaran (indiscriminative) (Amin, 2007: 26).  

  Dengan demikian terorisme adalah kejahatan (crime) yang mengancam 

kedaulatan negara (against state/nation), melawan kemanusiaan (against humanity)  

dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan. RAND Corporation, sebuah 

lembaga penelitian dan pengembangan swasta terkemuka di AS, melalui sejumlah 

penelitian dan pengkajiannya, menyimpulkan bahwa setipa tindakan kaum teroris 

adalah tindakan kriminal. Definisi lain menyatakan bahwa (1) terorisme bukan 

bagian dari tindakan perang, sehingga seyogyanya tetap dianggap sebagai tindakan 
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kriminal, termasuk juga  situasi diberlakukannya hukum perang; (2) sasaran sipil 

merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian penyerangan terhadap 

sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme; (3) meskipun 

seringkali dilakukan untuk menyampaikan tuntutan politik, aksi terorisme tidak 

dapat disebut sebagai aksi politik. 

  Terorisme adalah  kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dipandang 

belum mampu ditanggulangi melalui hukum positif yang ada, berbagai pasal dalam 

KUHP, tidak dapat mengantisipasi serta menindak dengan cepat, tepat dan 

menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pola 

pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, dalam aspek peraturan 

perundang-undangan ataupun hukum positif yang bersifat represif terlihat tidak ada 

masalah. Dalam arti lain, sudah selesai final, namun dalam arti luas, mulai dari 

identifikasi penduduk, pengawasan dan partisipasi masyarakat masih perlu 

ditingkatkan.  

  Pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukan dan mengambil 

langkah-langkah yang bersifat pro aktif tegas, dan wajar dalam menghadapi 

kegiatan terorisme, baik bersifat internasional maupun nasional. Beberapa 

permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan 

pemberantasan terorisme di Indonesia menurut hukum positif yang berlaku serta 

bagaimana pelaksanaan perlindungan HAM dalam pemberantasan terorisme.  

  Menurut Abdul Gani Abdullah (2006: 56) pola koordinasi aparatur 

pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan terorisme juga perlu 

diperhatikan. Komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia dalam memberantas 
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terorisme, harus terus menerus dibangun. Kerjasama internasional mutlak 

dilakukan secara konsisten. 

  Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme 

tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha 

memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad 

ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme 

(Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism), dimana Konvensi 

ini mengartikan terorisme sebagai Crimes against State.  

  Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) 

tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan 

paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai 

Crimes against State (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala 

Negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes against Humanity, dimana yang 

menjadi korban adalah masyarakat sipil.  

  Crimes against Humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights 

(Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik 

yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap 

penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by 

innocent), sebagaimana terjadi di Bali. 

  Dari berbagai batasan pengertian teroroisme di atas, jelas belum adanya 

keseragaman definisi terorisme. Namun demikian terorisme mempunyai ciri dasar 

sebagai berikut: penggunaan atau ancaman kekerasan, adanya unsur penda- 

dakan/kejutan, direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang, 



48 
 

 
 

menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau 

perekonomian, mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban 

langsungnya. 

  Oleh karena itu, terorisme mempunyai makna  penggunaan atau ancaman 

kekerasan dilakukan baik individu atau kelompok yang bersifat mendadak, 

direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan 

ketakutan meluas atau membuat hilangnya nyawa manusia dan  kehancuran 

material, dengan maksud/tujuan politis yang jauh lebih luas dari sasaran korban 

langsungnya. 

  Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan umumnya 

memberikan definisi yuridis tentang terorisme yaitu Tindak Pidana Terorisme 

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang ini. 
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2.2.3.2 Ciri-Ciri dan Karakteristik Terorisme 

  Matrik perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan 

guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri - ciri terorisme adalah sbb: 

 a. Organsisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organsisasinya 

 merupakan kelompok- kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamnkan 

 melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun - tahun.  

b.  Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk 

 mencapai tujuan.  

c. Tidak mengindahkan norma - norma yang berlaku, seperti agama, hukum ,

 dan lain-lain.  

d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk 

 menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. 

 Sedangkan mengenai karakteristik terorisme dapat ditinjau dari 4 macam 

pengelompokan yaitu: 

a. Karakteristik Organisasi yang meliputi : organisasi, rekrutmen, pendanaan  

  dan hubungan intemasional. Karakteristik operasi yang meliputi :   

  perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.  

b. Karakteristik Perilaku yang meliputi : motivasi, dedikasi , disiplin ,  

  keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. 
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c. Karakteristik Sumber daya yang meliputi : latihan / kemampuan,   

  pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan  

  dan transportasi. 

 

2.2.3.3 Motif dan Tujuan Terorisme 

  Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif 

dan faktor penyebab dilakuaknnya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-

motif dari tindak pidana lain. Salahudin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa 

dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, 

alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari 

ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan. 

  Senada dengan yang dikemukakan oleh AC. Manullang (2001: 151)   

menyatakan bahwa pemicu terorisme adalah pertentangan agama, ideologi, dan 

etnis serta makin melebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Disamping 

itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk 

yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi 

frustasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya 

ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur 

beraksinya terorisme. 

  Teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif terorisme dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori : rasional, psikologi dan budaya yang 

kemudian dapat dijabarkan lebih luas menjadi : 
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a. Membebaskan Tanah Air. Pejuang - pejuang Palestina pada 15 Nopember 

1988 memproklamasikan kemerdekaan-nya di Aljazair. Dalam mencapai 

tujuan tersebut pada akhirnya PLO terbagi atas dua front yaitu front Intifada 

dan gerakan radikal garis keras (HAMAS). Bagi negara Israel, PLO 

bagaimanapun bentuknya digolongkan ke dalam kelompok teroris.  

b. Memisahkan diri dari pemerintah yang sah ( separatis ). IRA (Irish 

Republica Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris 

oleh pemerintah Inggris.  

c. Sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Brigade Merah Italia, yang 

bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, 

oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris.  

d. Menyingkirkan musuh-musuh politik. Banyak digunakan Kadafi untuk 

menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan cara mengirirnkan Dead 

Squad untuk membunuh . Yang paling menonjol usaha membunuh bekas 

PM Libya A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-

pembunuh bayarandari Eropa.  
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Tujuan dari teroris dapat dibedakan menjadi tujuan jangka panjang 

dan tujuan jangka pendek. 

 

a.   Tujuan jangka pendek. 

1) Memperoleh pengakuan dari lokal, nasional maupun dunia internasional 

atas perjuangan-nya.  

2) Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat 

mengakibatkan keresahan di masyarakat.  

3) Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer 

atau aparat keamanan lainnya.  

4) Menunjukkan ketidak-mampu-an pemerintah dalam melin-dungi dan 

mengamankan warganya.  

5) Memperoleh uang ataupun perlengkapan.  

6) Mengganggu atau menghancurkan sarana komunikasi maupun 

transportasi.  

7) Mencegah ataupun menghambat keputusan dari badan eksekutif atau 

legislatif.  

8) Menimbulkan mogok kerja  

9) Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan 

dari luar negeri.  

10) Mempengaruhi jalannya pemilihan umum  

11) Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka  

12) Memuaskan atau membalaskan dendam.  
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Beberapa kelompok teroris menggunakan aksi-aksi teror yang 

bertujuan jangka pendek tersebut untuk melemahkan pihak pemerintah untuk 

mencapai tujuan jangka panjang mereka. 

 

 

b.  Tujuan Jangka Panjang 

1) Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, 

perang sa- udara atau perang antar negara.  

2) Menciptakan kondisi yang menguntungkan pihak teroris selama perang 

gerilya.  

3) Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, 

nasional atau internasional.  

4) Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu 

suku bangsa atau kelompok nasional. 

 

2.2.3.4 Modus Operandi Terorisme 

Operasi teroris biasanya dilaksanakan oleh elemen klandestin yang dilatih 

dan diorganisir secara khusus. Tindakan pengamanan yang ketat biasanya 

diberlakukan setelah sasaran operasi dipilih. Anggota tim biasanya tidak 

dipertemukan sebelum pelaksanaan latihan pendahuluan sesaat sebelum berangkat 

menuju sasaran. Pengintaian biasanya dilaksanakan oleh elemen atau personel yang 

bertugas khusus sebagai intelijen khusus. Untuk memperbesar kemungkinan 

keberhasilan pelaksanaan operasi lebih banyak serangan yang direncanakan dari 
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pada yang dilancarkan. Teroris senantiasa mencari dan mengeksploitir titik lemah 

dari sasaran. Mereka seringkali menyerang sasaran yang tidak dilindungi atau 

kurang pengamanannya. Karakteristik dari operasi teroris adalah kekerasan, 

kecepatan dan pendadakan. 

Teroris biasanya beroperasi dalam hubungan unit kecil yang terdiri dari 

personel yang terlatih menggunakan senapan otomatis ringan, granat tangan, bahan 

peledak munisi, dan radio transistor. Sebelum pelaksanaan operasi teroris biasanya 

berbaur dengan masyarakat setempat untuk menghindari deteksi dari aparat 

keamanan. Setelah pelaksanan operasi mereka kembali bergabung dengan 

masyarakat untuk memperbesar kemungkinan pelolosan mereka. 

Selanjutnya teroris mempunyai taktik antara lain menggunakan: 

a. Bom. Taktik yang sering digunakan oleh kelompok teroris adalah 

pengeboman dalam dekade terakhir ini tercatat 67 % dari aksi teror yang 

dilaksanakan berhubungan de-ngan bom. 

b.  Pembajakan. Pembajakan sa-ngat populer dilancarkan oleh kelompok 

teroris selama periode 1960-1970. Pembajakan terhadap kendaraan yang 

membawa bahan makanan adalah taktik yang digunakan oleh kelompok 

Tupamaros di Uruguay untuk mendapatkan kesan Robinhood dan 

menghancurkan propaganda dari pemerintah. Tetapi jenis pembajakan yang 

lebih populer saat ini adalah pembajakan pesawat terbang komersil. 

c.  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 
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dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat 

pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Dalam 10 tahun terakhir 

tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris di seluruh dunia. 

d.  Penghadangan. Penghadangan yang telah dipersiapkan jarang sekali gagal. 

Hal ini juga berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. 

Aksi ini biasanya direncanakan secara seksama, dilaksanakan latihan 

pendahuluan dan gladi serta dilaksanakan secara tepat. Dalam bentuk operasi 

ini waktu dan medan berpihak kepada kelompok teroris. 

e.  Penculikan. Tidak semua peng-hadangan ditujukan untuk membunuh. 

Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih 

ditujukan untuk menculik personil. Penculikan biasanya akan diikuti oleh 

tuntutan tebusan berupa uang, atau tuntutan politik lainnya. 

f.  Penyanderaan. Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam 

dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki 

pengertian yang sama. Penculik biasanya menahan korbannya di tempat yang 

tersembunyi dan tuntut-annya adalah berupa materi dan uang, sedangkan 

penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera di 

tempat umum. Tuntutan pe-nyanderaan biasanya lebih dari sekedar materi. 

Biasanya tuntutan politik lebih sering dilemparkan teroris pada kasus pe-

nyanderaan ini. 

g.   Perampokan. Operasi yang di-laksanakan oleh kelompok teroris adalah 

sangat mahal. Untuk mendanai kegiatan mereka teroris merampok bank atau 
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mobil lapis baja yang membawa uang dalam jumlah besar. Perampokan bank 

juga dapat digunakan sebagai ujian bagi program latihan personil baru. 

h.  Ancaman / Intimidasi. Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan 

tindakan untuk menakut-nakuti atau mengancam dengan menggunakan 

kekerasan terhadap seseorang atau kelompok, di daerah yang dianggap lawan, 

sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak pengancam untuk tujuan dan 

maksud tertentu. 

 

2.2.3.5   Pengaruh Terorisme 

 Menurut Kolonel Inf Loudewijk F Paulus, mengacu pada aksi terorisme 

yang pa-ling faktual saat ini, yaitu Tragedi World Trade Centre (WTC) di New 

York USA tanggal 11 September 2001, dapat dirasakan pengaruh terorisme secara 

global  yaitu : 

a. Pengaruh pada Idiologi. Kaum fanatis/ radikal agama Islam di- tuduh 

bertanggung jawab terhadap serangan gedung kembar WTC. Osama bin Laden 

beserta organisasi AI-Qaeda dituduh sebagai kelompok yang anti kapitalisme 

barat, berhasil meya-kinkan dunia intemasional tentang keberadaan 

organisasinya dengan tujuannya menghancurkan Amerika sebagai simbol 

kapitalisme negeri barat. 

b. Pengaruh pada Agama. Jelas sekali dampak yang ditimbulkan oleh tragedi 

WTC "Islam" sebagai agama disudutkan sebagai biang keladi semua kegiatan 

terorisme yang berdampak pula kepada negara-negara Islam, termasuk negara 

Indonesia disi-nyalir sebagai tempat bersembunyi dan pelatihan Al Qaeda. 
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c. Pengaruh pada Politik. Tanggapan pemerintah Amerika terhadap Tragedi 

WTC, sudah sangat jelas bahwa jaringan teroris Osama bin Laden bersama 

organisasi Al Qaeda adalah musuh utama mereka, dan lewat seruan politiknya 

mereka minta dukungan dari negara lain yang mengental menjadi bentuk : 

berdiri bersama Amerika atau menjadi lawan. Pasca tragedi WTC, tidak hanya 

berdampak negatif terhadap negara kita, tetapi ada pula dampak positifnya, 

bahwa dalam menangani masalah terorisme tidak bisa dilakukan secara 

sendirian, tapi butuh kerjasama dengan negara-negara lain. Pemerintah Amerika 

mulai membuka kran-kran bantuan luar negerinya terhadap Indonesia, karena 

Amerika butuh kerjasama dengan Indonesia dalam rangka memerangi terorisme. 

d. Pengaruh pada segi Ekonomi. Kegiatan terorisme dalam bentuk 

pembajakan pesawat memang sudah sering terjadi, tetapi tragedi WTC benar-

benar melahirkan semacam "trauma berpergian" dengan pesawat terbang bagi 

sebagian kalangan masyarakat, tidak hanya di Amerika, tetapi juga dibelahan 

dunia yang lain yang berakibat puluhan maskapai penerbangan menga-lami 

kerugian bahkan sampai terjadi penutupan perusahaan penerbangan tersebut. 

e. Pengaruh pada bidang Hankam. Terorisme dianggap musuh semua 

negara. Amerika membentuk aliansi bersenjata untuk memburu Osama bin 

Laden dan organisasi Al Qaeda. Aliansi yang dibentuk tersebut akhirnya 

menyerbu Afghanistan dan menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taliban. Dari 

uraian di atas, nyata bahwa pengaruh aksi terorisme melampaui batas wilayah 

domestik suatu negara karena memang terorisme tidak mengenal batas wilayah 

baik itu aksi maupun dampak yang ditimbulkan. 
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2.2.3.6  Tipologi Terorisme 

 Menurut Muladi (2002: 85), ada 5 Tipologi Terorisme yaitu : 

a. Politik; mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang 

didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masayarakat 

dengan tujuan politis; 

b. Terorisme non politik; dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, 

termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi; 

c. Quasi Terorisme; menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk 

melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai 

terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.; 

d.  Terorisme Politik Terbatas; menunjuk kepada perbuatan terorisme yang 

dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari 

suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara; 

e. Terorisme pejabat atau negara (official or state terrorism); terjadi di suatu 

bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan 

 Wilkison, sebagaimana dikutip oleh Gunawan Permadi, ada tiga jenis 

terorisme secara umum, yaitu : 

a. Terorisme Revolusioner yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis 

dengan tujuan akhir mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik; 

b. Terorisme subrevolusioner yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk 

menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik 
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c. Terorisme Represif yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan 

atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang 

dianggap tidak berkenan oleh negara. 

 Terorisme terbelah menjadi dua yaitu State Terrorism (state sponsored 

terrorism) dan Non State Terrorism.  State Terrorism atau state sponsored 

terrorism merupakan bentuk terrorism by government. Terorisme ini diintepre- 

tasikan sebagai suatu kegiatan atau alat yang digunakan pemerintah (bertindak atas 

nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat 

diatur seperti yang dikehendaki pemerintah. Motif paling dominan dalam state 

terrorism adalah motif politik dan ekonomi, yaitu untuk mempertahankan 

kekuasaan dan kekayaan. Terorisme jenis ini akan semakin berbahaya dan kokoh 

apabila act of teror tersebut dibungkus dengan hukum. 

 State terrorism selalu terjadi pada setiap pemerintahan yang otoriter dan 

represif. Artinya, pemerintahan tipe otoriter dan represif selalu menggunakan 

instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang dianggap 

dapat mengusik kekuasaannya. Ketika stallin berkuasa di Uni Soviet, ia 

menggunakan institusi polisi rahasia di bawah pimpinan Beria untuk  melancarkan 

teror dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan pembuangan ke 

Siberia terhadap puluhan juta orang yang dianggap menentang sistem komunis 

diktator proletariat (Zulfidar, 2002: 32). Kejadian lain seperti Hitler dengan polisi 

rahasianya “Gestapo (Geheim State Polizei)” di bawah pimpinan Himler, serta Mao 

Zedong dengan Kementerian Keamanan Publiknya juga melakukan teror yang keji 

terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membangkang. 
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 State Sponsored Terrorism juga dapat bersifat transnasional yaitu suatu 

negara melakukan act of teror terhadap negara lain, atau memberi bantuan 

perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara 

lain. 

 Menurut Ali Masyhar (2002:64) Non State Terrorism merupakan terrorism 

against government, merujuk pada setiap tindakan teror yang dilakukan baik secara 

individual maupun kelompok (yang bukan negara) terhadap pihak lain 

(pemerintahan) apapun motifnya. Termasuk dalam kategori ini adalah Brigade 

Merah di Italia, Red Army Fraction di Jerman tahun 1960-an, gerakan Sikh di India, 

dan teror gas beracun di jaringan kereta api bawah tanah di Tokyo.  

 Berdasar pada ruang lingkup, latar belakang, motif, tipologi terorisme yang 

mendorong dilakukannya tindak pidana terorisme, yang  kenyataannya berbeda 

dengan pelaku-pelaku kejahatan konvensionel, maka kebijakan legislasi 

penanggulangannya perlu memperhatikan covering both side antara sisi pelaku dan 

korban dalam perumusan kebiajkan kriminalnya. 

 Penanggulangan terorisme akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal 

ditempuh, diupayakan dahulu langkah-langkah alternatif non penal lainnya. 

Kriminalisasi terorisme harus memperhatikan  kepentingan dua pihak yaitu pihak 

pelaku dan  pihak korban, karena terorisme bukanlah kejahatan biasa. Terorisme  

lebih sering dilakukan karena motif politik, tindak pidana dengan motif politik atau 

tindak pidana dengan tujuan politik. 

 Dengan demikian terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa 

faktor, yaitu faktor psikologis, ekonomi, politik, agama, sosiologis dan faktor lain. 
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Oleh karena itu, pembuat undang-undang harus pandai-pandai menjaga 

keseimbangan antara empat kepentingan yaitu perlindungan korban, keamanan 

nasional, “due process of law”,  dan “international peace and security” (Muladi, 

2003: 6). 

 

2.2.4 Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia 

2.2.4.1 Pengertian HAM 

 Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak 

berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia (kodrat) yang berlaku 

secara universal dan diakui oleh semua orang. 

 HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing 

kata tersebut memiliki makna. Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan 

atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “Asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan 

mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar 

dan utama yang dimiliki oleh manusia. 

 Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah “ hak - hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh 

karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya”. Hak ini 

sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan 

merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-universal.html


62 
 

 
 

 Dalam pasal 1 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 

dan dilindungi oleh negara,hukum,pemerintah dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

 Berdasarkan beberapa perumusan pengertian Hak Asasi Manusia, diperoleh 

suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat 

pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah 

Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat 

atau Negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara 

utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan 

perseorangan dengan kepentingan umum.Upaya menghormati, melindungi dan 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik militer 

maupun sipil) bahkan Negara.Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak 

terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.Begitu juga dalam 

memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang 

banyak (kepentingan umum). 

 Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan kepada Hak Asasi 

Manusia (HAM) harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban hak asasi 

manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, 



63 
 

 
 

bermasyarakat dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari Hak Asasi 

Manusia (HAM) adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban 

asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis 

dan seimbang. 

 Bila ketiga unsur asasi yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban asasi 

manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang melekat pada setiap individu 

manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, 

kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan 

akan menimbulkan kekacauan, anarkisme dan kesewenang - wenangan dalam tata 

kehidupan umat manusia. 

 Berdasarkan beberapa rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) di atas, maka 

dapat diketahui bebarapa ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu 

sebagai berikut: 

 1. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak perlu diberikan, dibeli atupun 

 diwarisi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari manusia secara 

 otomatis. 

 2. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku untuk semua orang tanpa 

 memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal 

 usul sosial dan bangsa. 

 3. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun 

 mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang 

 tetap mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun sebuah Negara 
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 membuat hukum yang tidak dilindungi atau melanggar Hak Asasi Manusia 

 (HAM). 

 Pembicaraan tentang keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas 

dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang menjadi cikal 

bakal bagi kelahiran Hak Asasi Manusia (HAM). 

 Pada umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya Hak Asasi 

Manusia (HAM) di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang 

antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut 

(raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terkait dengan hukum yang 

dibuatnya) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung 

jawabannya di muka hukum. Magna Charta telah menghilangkan hak absolutism 

raja. Sejak itu mulai dipraktekkan jika melanggar hukum harus diadili dan 

mempertanggung jawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen. 

 Menurut Arlina Permanisari (1999: 342) menyebutkan bahwa intisari dari 

hak - hak asasi manusia ( hard core rights ) atau disebutkan juga sebagai hak - hak 

yang paling dasar merupakan jaminan perlindungan minimal yang mutlak 

dihormati terhadap siapapun baik dimasa damai maupun diwaktu perang. Hak - hak 

yang paling dasar tersebut adalah hak untuk hidup, larangan perbudakan, jaminan 

peradilan. 

 Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) selanjutnya ditandai dengan 

munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham 

Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka 
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sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus 

dibelenggu (Azra., 2000: 202). 

 Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi 

Prancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat 

dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi “tidak boleh ada penangkapan 

dan penahanan yang semena - mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah 

dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. 

 Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang - 

orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak 

bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang 

menyatakan bersalah.Kemudian prinsip ini dipertegas oleh freedom of religion 

(kebebasan menganut keyakinan/agama yang dikehendaki).The rights of property 

(perlindungan hak milik) dan hak - hak dasar lainnya. Jadi dalam French 

Declaration sudah tercakup hak - hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi 

maupun negara hukum. 

2.2.4.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah “setiap perbuatan seseorang 

atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja 

atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau 

mencabut Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh Undang - Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (Undang - Undang Nomor 26 

Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM). 
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 Menurut Mohammad Fauzy (2003: 175) menyebutkan: 

 Esensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bukan semata - mata 

pelanggaran terhadap hukum yang berlaku melainkan degradasi terhadap 

kemanusiaan atau merendahkan martabat dan derajat manusia menjadi serendah 

binatang. Oleh karena itu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak identik 

dengan pelanggaran hukum pidana dan terlebih lagi dalam setiap pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM) terdapat unsur perencanaan, dilakukan secara sistematik 

dengan cara tertentu yang lebih banyak bersifat kolektif baik berdasarkan agama, 

etnis atau ras tertentu. 

 Dengan demikian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan 

tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh 

institusi Negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada 

dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. 

 Menurut Azyunardi Azra (2000: 228) Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

(HAM) dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu: 

1.   Pelanggaran HAM berat yang meliputi : 

a. Kejahatan genosida 

b. Kejahatan kemanusiaan 

2.   Pelanggaran HAM ringan. 

 Pelanggaran berat salah satunya dalah kejahatan genosida yaitu setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan 
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kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota 

kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 

anggota - anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, 

memaksakan tindakan - tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam 

kelompok, dan memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain (UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM). 

 Sementara itu kejahatan HAM berat lainnya adalah kejahatan kemanusiaan 

yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 

meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara 

langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, 

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan 

atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang - wenang yang melanggar (asas 

- asas ) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan 

seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kelamin, pemandulan atau sterilisasi 

secara paksa atau bentuk - bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, 

penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari 

persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau 

alas an lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut 

hukum internasional, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. 

 Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur 

Negara (state-actors) maupun bukan aparatur Negara (non state actors) (UU No. 

26/2000 tentang Pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran 

hak asasi manusia tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur Negara, tetapi juga 
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pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap 

pelanggaran HAM tersebut dilakukan melalui proses peradilan HAM mulai dari 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap pelanggaran yang 

terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pelanggaran HAM 

merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. 

 Prinsip non - retroaktif dapat dikesampingkan untuk penanganan kasus - 

kasus pelanggaran berat hak asasi manusia berdasarkan keadilan moral. 

Mengabaikan prinsip non - retroaktif memang melawan legalitas. Akan tetapi 

dalam keadaan tertentu, dalam upaya menegakkan keadilan, hal itu dapat diabaikan. 

Apalagi mengingat pemerintah memakai hukum sebagai alat politik untuk mengejar 

tujuannya. Dengan menggunakan hukum yang ada hak - hak para korban yang 

menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu tidak dapat 

dilindungi. 

 Argumen dasarnya adalah bahwa sejarah hukum hak asasi manusia 

internasional menunjukkan prinsip non retroaktif tidak berlaku absolut, untuk 

pertimbangan keadilan dan pencegahan terulang kembali pelanggaran yang sama. 

 Dengan ungkapan lain asas non retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka 

melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu Undang - Undang No. 26 

Tahun 2000 mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc yaitu pengadilan 

khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Ad Hoc ini 

mempunyai fungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan undang - undang 

ini.Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasar 
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peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan 

Umum. 

2.2.4.3 Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Terorisme  

 Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang 

memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk 

yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani 

kehidupannya. Dengan akal budi nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan 

untuk memutuskan sendiri perilaku atas perbuatannya. Di samping itu untuk 

mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 

 Kebebasan dan dasar hak - hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi 

manusia yang melekat pada manusia secara kodrati anugrah Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. 

 Hak - hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut 

berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu negara, pemerintah atau 

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak 

asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi 
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manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan 

kehidupan bermasyarakat, berabangsa dan bernegara. 

 Namun dalam perjalanan hak asasi manusia itu, hak tersebut kadang - 

kadang ditinggalkan/dilupakan oleh manusia - manusia penguasa dan pelaksana 

hukum itu yang cenderung timbulnya penekanan - penekanan dari unsur - unsur hak 

kewajiban dan tanggung jawab yang tidak seimbang, karena faktor – faktor politik 

dan kekuasaan. 

 Pelaksanaan perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 

kekuasaan. Kekuasaan yang ditaktor selalu memberi peluang terjadinya 

pelanggaran HAM. Oleh karena itu, ide-ide HAM harus dituangkan dalam 

ketentuan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendorf yang 

dikutip oleh Artidjo Alkostar (2000: 23): 

 Hak-hak dasar harus diperundangkan. Memang ada banyak 

sekaligus ketentuan dan undang-undang atau pernyataan hak-hak 

asasi yang ternyata tidak mampu menghalangi Stalin untuk 

melakukan pembunuhannya terhadap berjuta-juta orang, dan tidak 

menghalangi nomenklatura di semua negara komunis untuk 

melakukan penahanan secara sewenang-wenang, maupun segala 

penyiksaan terhadap penduduk, penyensoran segala macam 

publikasi, penghentian terhadap orang-orang yang hendak 

berpetualang dan melakukan perjalanan, atau pembatasan maupun 

pengurangan kebebasan-kebebasan dasar. 

 

 Dalam konteks ke-Indonesia-an, Marzuki Daarusman (2007: 71) 

mengemukakan bahwa penegakan HAM dalam Negara hukum Pancasila meliputi: 
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a. Antara HAM dan Pancasila tidak memiliki pertentangan konseptual 

mengenai hakekat martabat manusia dan nilai-nilai individu yang 

dilindungi. 

b. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada konstitusi yang 

mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara. 

c. Tidak ada perbedaan esensial antara ide Negara hukum yang berlaku 

umum dengan pengertian Negara hukum Pancasila, terutama dalam aspek 

jaminan dan perlindungan HAM. 

 

  Pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana dapat terjadi 

pada tataran norma (undang-undang), namun lebih nampak jelas dalam tataran 

penegakannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.1 

Dalam tahapan pemeriksaan, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan 

kekuasaannya baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis terhadap pelaku 

tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai tersangka/terdakwa, 

pemeriksaan yang berlarut-larut, penahanan yang tidak sah bahkan sampai pada 

rekayasa perkara. 

 
1 Sistem peradilan pidana atau yang sering disebut criminal justice system merupakan istilah yang menunjukkan 

mekanisme kejrja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut 

Remington dan Ohlin, pengertian sistem sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang 

dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala 

keterbatasannya. Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan 

dan pelaksanaan putusan. Pembuat undang-undang memiliki peranan yang sangat menentukan dalam 

menentukan kebijakan kriminal, yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan 

pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Lihat Romly Atmasasmita, 

Sistem Peradillan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 2 dan 17. 
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 Menurut C. De Rover (2000: 56) hukum acara pidana dapat berpengaruh 

besar terhadap perlindungan HAM dalam penegakan hukum pidana, terutama 

terhadap tersangka/terdakwa. Ide perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa 

merupakan sumbangan dari pemikiran HAM yang terdapat dalam The International 

Bill of human Rights, terutama UDHR dan ICCPR. UDHR banyak memberikan 

kontribusi yang sangat signifikan terhadap konstitusi dan hukum nasional neagara-

negara anggota, tidak terkecuali Indonesia. 

  Asas pokok yang menjadi payung perlindungan terhadap 

tersangka/terdakwa adalah asas “praduga tak bersalah.” Atau presumtion of inocent. 

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang 

yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas itu harus dipatuhi oleh 

penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di 

pengadilan (Rusli, 2007: 17). Jaminan atas hak ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) 

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuaasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa 

setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan 

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuataan hukum tetap. 

 Pengaturan mengenai asas ini juga terdapat dalam Article 11 (1) UDHR yang 

menyatakan: “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed 

innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had 

all the guarantees necessary for his defense.” Senada dengan Article 11 UDHR, 

dalam Article 14 (2) ICCPR juga dinyatakan: “Everyone charged with a criminal 
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offence shall have the right to bee presumed innocent until proved guilty according 

to law.” 

 Perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam UUD 

1945 antara lain: 

1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1) 

2) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I 

ayat 1) 

 Sedangkan HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain: 

a) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang 

adil (Pasal 3 ayat 2) 

b) Hak atas kepastian hukum (Pasal 3 ayat 2) 

c) Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2) 

d) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4) 

e) Hak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang 

objektif dan ttidak berpihak (Pasal 5 ayat 2) 

f) Hak untuk tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara 

sah dalam suatu sidang pengadilan (Pasal 18 ayat 1) 
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g) Hak untuk diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi 

tersangka dalam setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan 

(Pasal 18 ayat 3) 

h) Hak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya 

putusan pengadilan yang telah mempeoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 

ayat 4) 

i) Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama 

atas suatu perbuatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 

ayat 5) 

 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  8 

Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian disebutkan di Pasal 6 mengenai HAM yang 

termasuk cakupan terhadap tugas Polri yaitu: 

a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak 

untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan 

dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang 

menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil 

untuk memperoleh putusan adil dan benar; 

b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan 

mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, 

memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih 
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kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan 

bertempat tinggal di wilayah RI; 

c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan 

tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu; 

d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari 

penghilangan secara paksa; 

e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan 

dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang 

terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata 

karena dia perempuan; 

f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak 

yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, 

yaitu: hak non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap 

pendapat anak; 

g. hak khusus masyarakat adat; dan 

h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang 

cacat, orientasi seksual. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam 

bagan sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bagan 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindak Pidana Terorisme 

Penggunaan Upaya Paksa 

dengan Senjata Api Oleh 

Densus 88 

- UU No. 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

- Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 

Kepolisian 

- Perkap No. 23 Tahun 2011 tentang 

Prosedur Penindakan Tersangka Tindak 

Pidana Terorisme 

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 

Teori yang digunakan: 

- Upaya Paksa Kepolisian 

- Perlindungan HAM Tersangka 

Terorisme 

Formulasi Penggunaan 

Upaya Paksa dengan 

Senjata Api Oleh Densus 

88 yang Menaati Prinsip 

HAM 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka 

dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Standar Operasi Prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Densus 88 AT 

untuk memberantas terorisme di Indonesia masih menggunakan peraturan-

peraturan yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri No 23 Tahun 

2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, 

Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam 

Tindakan Kepolisian dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by 

Law Enforcement Officials dari Resolusi MU-PBB 34/169 tanggal 17 

Desember 1979 tentang “Code of Conduct for Law Enforcement Officials. 

Namun masih perlu aturan-aturan yang mengatur secara spesifik tentang kapan 

senjata api tersebut mutlak untuk digunakan. 

2. Dalam hal kecakapan anggota Densus 88 AT sudah menuruti beberapa standar 

internasional yang digunakan juga oleh pasukan khusus anti terror yang ada di 

dunia. Dari mulai perekrutan hingga pemeliharaan kemampuan, Densus 88 AT 

bahkan menjadi contoh terhadap instansi-instansi pemerintah. Namun perlu 

digalakkan mengenai edukasi tentang penegakan hukum yang menggunakan 

perspektif HAM. Densus 88 AT dalam penindakan terhadap pelaku terror juga 
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menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  

8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia 

Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Dalam hal khusus penggunaan 

upaya paksa dengan senjata api sebagian besar sudah bisa dikatakan baik 

sejauh ini. Dalam tugasnya Tim Penindak selalu mengedepankan HAM secara 

menyeluruh. Baru jika kemudian pelaku membahayakan masyarakat dan 

petugas, ijin menggunakan senjata api bisa dilakukan dengan syarat yang 

tercantum dalam aturan-aturan yang berlaku. 

 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran 

terkait pelaksanaan upaya paksa dengan senjata api yang dilakukan Densus 88 AT: 

1. Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dalam menjalankan 

tugasnya sebagai penegak hukum harus profesional, taat hukum, kode etik, dan 

hak asasi manusia, sesuai yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, Undang-Undnag tentang Hak Asasi Manusia maupun peraturan 

pelaksana lainnya. 

2. Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dalam menjalankan 

tugasnya diperlukan pengawasan baik dari internal Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri), maupun unsur-unsur pendukung lainnya baik dari 

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi/lembaga-lembaga, maupun 
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pemerintah, agar Densus 88 AT tetap profesional dan menjunjung tinggi 

supremasi negara hukum Indonesia agar dapat menjaga keamanan, ketertiban, 

dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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