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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against

Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara

karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang

menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan

kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan

berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung

tinggi.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan

membangkitkan perasaan takut atau cemas terhadap sekelompok mayarakat.1 Inti dari

terorisme adalah menyebarkan ketakutan ditengah kalangan tertentu untuk mencapai

tujuan yang diinginkan para pelaku. Para pelaku selalu mengandalkan elemen kejutan

yang mengakibatkan korban tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Dalam

melakukan aksinya, pelaku terorisme seringkali menggunakan cara kekerasan

ataupun militer untuk menyebarkan ketakutan atau teror. 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

1 Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/terorisme diakses pada tgl 16 April 2018 pada
pukul 19:53
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warga sipil. Meski demikian, terorisme sebenarnya tidak terbatas hanya pada cara

kekerasan atau militer saja, melainkan juga cara-cara lainnya.

Fenomena terorisme belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya

pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang

menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Orang

atau kelompok radikal memiliki pandangan bahwa dalam mencapai tujuan tujuannya

harus menggunakan cara-cara yang radikal atau cepat. Perubahan yang ingin dicapai

harus diwujudkan dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan.

Penggunanaan kekuatan atau kekerasan diperlukan agar perubahan atau hasil yang

dinginkan dapat segera dicapai. Hal inilah yang melatarbelakangi kenyataan

berkembangnya radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan  terorisme.

Terorisme dilakukan untuk menteror supaya diadakan perubahan dalam struktur

politik, meniadakan struktur yang telah ada, aksi teror juga dapat dijadikan suatu

taktik perang yang pada saat-saat tertentu kadang-kadang efektif namun dengan

memakan jumlah korban yang besar dan luas. Dari tahun ketahun aksi terorisme

menunjukan angka-angka yang tinggi dan aksi terorisme ini sudah sampai pada

tingkat yang mengkhawatirkan yang tidak saja bagi negara tersebut tetapi juga dunia

internasional.

Aksi-aksi terorisme ini tidak hanya menyebar secara geografis, sehingga jumlah

kelompok yang beroperasional dan jumlah korban yang mati maupun yang luka

akibat aksi-aksi tersebut bertambah besar pula, sebagai contoh korban dari berbagai

aksi terorisme yang terjadi di Indonesia adalah perakitan bom,peledakan bom,
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pembajakan tranportasi darat, air dan udara,aksi terorisme tidak hanya itu saja ada

juga dengan melakukan tindakan  perampokan dengan senjata api.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan extra ordinary crime (kejahatan yang

sangat luar biasa) karena menimbulkan korban yang acak dan massal, oleh sebab itu

Pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme yang keberadaan Undang-undangnya disamping KUHP, merupakan

Hukum Pidana Khusus (lex specialist derogat lex generalist). Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindakan terorisme

diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan

menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Pasal 13

huruf (b) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan

atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan

tindak pidana pelaku terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun. Setiap orang yang berusaha melindungi

atau menutupi kejahatan tindak pidana terorisme merupakan salah satu tindakan yang

melanggar hukum.

Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan

menggunakan tindakan represif saja tetapi harus ada tindakan prepentif didalamnya

hal ini akan mencegah atau memutus jaringan terorisme. Salah satu diantaranya
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adalah dengan menangkap/menindak lanjuti orang yang menyembunyikan pelaku

tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme terjadi merupakan kejahatan yang bermotif kepentingan

dan kebutuhan pribadi atau kelompok. Motif kepentingan dan kebutuhan merupakan

fenomena dalam pergaulan antar kelompok untuk mendapatkan kekuasaan atau

keuntungan materi, fanatisme kelompok akibat wawasan atau cara berfikir yang

sempit dan tertutup. Selain itu banyaknya aksi terorisme di Indonesia tentunya

didasari oleh beberapa alasan yaitu:2 (1) Kesukuan, nasionalisme/separatisme. Tindak

terror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku atau pada suatu

bangsa yang ingin memerdekakan diri. (2) Kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan

dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme.

(3) Non demokrasi. Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh

suburnya terorisme. (4) Pelanggaran harkat kemanusiaan. Aksi terror akan muncul

jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada

satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau

lainnya. (5) Radikalisme agama. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena

motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Radikalisme agama sebagian

ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Salah satu faktor seseorang

melindungi, menutupi, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme karena

2 Dikutip dari
https://www.google.co.id/amp/s/jakarta45.wordpress.com/2009/07/20/setidaknya-ada-5-biang-
penyebab-terjadinya-terorisme/amp/ diakses pada tgl 16 April 2018 pada pukul 20:00
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adanya kesamaan keyakinan seperti pada contoh studi kasus Nomor :

02/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Tim.

Pada kasus tersebut Agus Salim alias Abdulloh (terdakwa) yang dengan sengaja

melindungi atau menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, Bos Tower alias

Basri DPO Polisi dengan melakukan kerusuhan di poso sekitar tahun 2000 dan

merupakan pelarian dari tahanan kasus poso, kemudian Bos Tower alias basri dan

Joko melakukan perampokan terhadap sebuah toko handphone di kota Sumbawa

Besar,  terdakwa juga dengan sengaja melindungi atau menyembunyikan Memet alias

Oni alias Ravi alias Khotop yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana

terorisme kelompok mujuhidin indonesia barat dan Sulis terkait beberapa kasus

perampokan dibeberapa kota di pulau jawa yang melakukan kegiatannya dengan

senjata api untuk mengancam para korban serta mengambil uang yang merupakan

milik BRI dan kantor Pos BUMN milik pemerintah.

Terdakwa juga dengan sengaja melindungi dan menyembunyikan yang namanya

masuk dalam daftar pencarian orang Densus 88 AT Mabes Polri,  terdakwa juga

bersedia melindungi atau menyembunyikan Mas Lampung alias Sukri yang sedang

dicari-cari Polisi terkait kasus ikut terlibat dalam latihan militer di poso dan selain

perbuatan tersebut pada bulan Desember 2013 dirumah kontrakan Isnaini Ramdoni

alias Doni, terdakwa membuat bom bersama Isnaini Ramdoni alias Doni selama 4

(empat) hari dan berhasil membuat 1 (satu) buah bom pipa aktif/siap pakai yang

akhirnya terakwa bawa ke surabaya. Yang mempunyai ide membuat bom tersebut
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adalah Isnaini Ramdoni alias Doni dan tujuannya adalah untuk amaliah terhadap

Polisi dan mencari silah senjata api dari Polisi yang sudah dibunuhnya.

Dari latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI YANG MENYEMBUNYIKAN

PELAKU TERORISME (STUDI PUTUSAN NOMOR 02/Pid.sus/2015/PN.Jkt.tim).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang di atas, maka

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi yang menyembunyikan

pelaku terorisme (Studi Putusan Nomor : 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.)?

2. Bagaimanakah penjatuhan pidana bagi yang menyembunyikan pelaku

terorisme (Studi Putusan Nomor : 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi yang telah

menyembunyikan pelaku terorisme (Studi putusan Nomor:

02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.)

2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana bagi yang telah menyembunyikan

pelaku terorisme (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan pengetahuan tentang ilmu hukum secara umum, dan pengetahuan
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bagaimana pertanggungjawaban orang yang telah menyembunyikan pelaku

tindak pidana terorisme

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan menjadi pedoman dan

masukan kepada penegak hukum dan bahan informasi bagi masyarakat awam

guna menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak

pidana terorisme (melindungi atau menyembunyikan pelaku tindak pidana

terorisme).

3. Manfaat bagi penulis

Penulis dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang pertanggungjawaban

pelaku tindak pidana terorisme (melindungi atau menyembunyikan pelaku

tindak pidana terorisme) dan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Medan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Kesalahan

Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian

fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan

penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai

keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.3

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa belanda disebut

dengan “schuld” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan

pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau

tindak pidana/delik.4Dengan perkataan lain bahwa di samping perbuatan yang

dilakukan tersebut melawan hukum, orang yang melakukan perbuatan tersebut juga

harus mempunyai kesalahan atau orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam

hukum pidana. Di sini berlaku apa yang disebut dengan asas tiada pidana tanpa

kesalahan (geen straf zonder schuld).

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukuman pidana lazimnya

dipakai dalam arti: tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat

dicela. Tetapi sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara

3 D. Schaffmeister et.al., Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty, 1995,hlm.82.
4 Teguh Pras etyo, Hukum Pidana, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011,hlm.77.
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tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut.5 Dalam bahasa hukum,

“orang yang bersalah dapat diidentikkan sebagai pihak yang bertanggungjawab”, atau

juga sebagai pihak yang dianggap mampu bertanggungjawab terhadap setiap

perbuatan yang dilakukannya.

Agus Rusianto menyatakan bahwa dalam menilai kesalahan sebagai unsur

pertanggungjawaban pidana dengan cara melihat dari aspek pihak pembuat sebagai

penilaian subjektif, yaitu dengan melihat keadaan mental pembuat, serta dengan

menilai bagaimana cara perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Cara pembuat

melakukan tindak pidana dan keadaan mental pembuat keduanya dijadikan dasar

untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan menentukan berat atau ringannya

pemidanaan oleh hakim.6

Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan

pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai

kesalahan masih menjadi silang perdebatan dikalangan para ahli. Pemahaman yang

berbeda mengenai makna kesalahan dapat menyebabkan perbedaan dalam

penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya

menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.7

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tetapi secara

umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan

5 D. Schaffmeister et.al., Op.Cit, hlm. 82.
6 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui

Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018, hlm. 140.
7 Chairul Huda, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 74.
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psikologis dan kesalahan normatif.8 Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus

dicari didalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan pembuatan yang

dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sementara dari segi normatif Chairul Huda menyatakan:

Sebagai suatu pengertian yang normatif kesalahan merupakan masalah penilaian,
yang dilakukan berdasarkan sistem norma. Sistem norma yang menjadi patron
penilaian tentang kesalahan diorientasikan terhadap fungsi dari sistem norma
tersebut. Kesalahan berarti pembuat telah berbuat ‘bertentangan dengan yang
diharapkan’ (unzumutbarkeit).Pembuat telah berbuat bertentangan dengan
harapan masyarakat. Hukum sebenarnya mengharapkan kepadanya untuk dapat
berbuat lain, selain tindak pidana. Dilakukannya suatu tindak pidana membuatnya
bersalah karena telah berbuat berbeda dari yang diharapkan masyarakat. Padahal
pada dirinya selalu terbuka kemungkinan untuk dapat berbuat lain, jika tidak
ingin melakukan tindak pidana tersebut.9

Dengan demikian, dalam pengertian “kesalahan yang normatif”, ada tiga syarat

yang harus dipenuhi untuk adanya kesalahan, yaitu keadaan batin si pembuat

(kemampuan bertanggungjawab), hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya

(yang dapat berupa “kesengajaan maupun kealpaan”) dan “tidak adanya alasan

penghapus kesalahan (alasan pemaaf).10

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial

dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan

perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian,

kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan

hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi

8 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,hlm.157.
9 Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 79-80.
10 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang,

UMM Press, 2009, hlm.225.
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dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku,

tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana.11

Sementara Andi Hamzah menyatakan bahwa kesalahan dalam arti luas meliputi:12

1. Kesengajaan

2. Kelalaian

3. Dapat dipertanggungjawabkan

Berkaitan dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan

memiliki beberapa unsur:13

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si

pelaku dalam keadaan sehat dan normal;

2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang

disengaja (doulus) karena kealpaan (culpa);

3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari perbuatan

pidana atau tindak pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan atau tindak pidana. Sehingga

perbuatan atau tindak pidana merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggunggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek

hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum (dalam Bahasa Belanda disebut

11 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 82.
12 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 111.
13 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 82.
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rechtssubject dan dalam Bahasa Inggris disebut person), adalah setiap pendukung hak

dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum

alami (natuurlijk person) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia

(rechtspersoon).14

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif

yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk

dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas

legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini

berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai

kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.15

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto sebagaimana dikutip oleh

Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi,
meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan
tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.
Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu
orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang
tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari
sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada
orang tersebut.16

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Waluyadi yang mengemukakan bahwa:

Dalam hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan
seseorang, kita mengenal dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah

14 Ojak Nainggolan, Pengantar Ilmu Hukum, Medan, UHN Press, 2014, hlm. 52.
15 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada,2013,hlm.

94.
16Ibid, hlm.95.
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pandangan monoistis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa setiap orang
yang melakukan tindak pidana dianggap bersalah, sehingga ia dapat dipidana.
Sementara pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis, yang menyatakan
bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu membawa
konsekuensi adanya pemidanaan bagi dirinya.17

Hukum pidana mengenal konsep “pertanggungjawaban” dengan ajaran kesalahan.

Ajaran kesalahan dalam bahasa latin mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada

suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang

itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not

make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas

tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu

ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (actusreus), dan ada

sikap batin jahat/tercela (mens rea).18

3. Alasan Penghapus Pidana

Ketika membicarakan masalah tindak pidana, seorang pelaku delik dapat dijatuhi

pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (criminal act) tanpa

alasan pembenar dan pertanggungjawaban kriminal/pidana (criminal responsibility).

Criminal act atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang telah ditetapkan di dalam

perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada di luar diri pelaku.

Sedangkan criminal liability atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan

kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab jadi berada di dalam diri pelaku.19

17 Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 107.
18 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum … Op.Cit, hlm. 155-156.
19 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm.125.
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Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung

terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dalam kejadian

tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang

bersangkutan untuk tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan hukum. Dengan

kata lain, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat,

karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.20

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain

mengakibatkan kesalahannya menjad terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat

alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih

ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan

pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan

tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena

pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.21

Dengan demikian, terdapat keadaan umum yang menyebabkan pembuat tidak

dapat dicela. Keadaan umum ini tidak hanya terbatas pada keadaan-keadaan yang

diatur dalam undang-undang. Sebab, keadaan yang diatur secara tertulis hanya

mewakili sebagian kecil dari keadaan yang meniadakan kesalahan. Pembelaan

terpaksa yang melampaui batas hanya ditujukan secara limitatif terhadap keadaan

yang sedemikian rupa yang menyebabkan fungsi berpikir pembuat tidak normal.22

20 Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 121.
21 Ibid., hlm. 121-122.
22 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,

Jakarta, Prenadamedia Grup, 2016, hlm. 91.
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Memorie van toelichting (MvT) menyebutkan dua alasan penghapus pidana

yaitu:23

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri

orang itu (inwendig)

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar

orang itu (uitwendig).

Sementara dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana

dibedakan menjadi:24

1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya

perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan

yang patut dan benar.

2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap

merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada

kesalahan.

3. Alasan penghapusan penuntutan; disini soalnya bukan ada alasan pembenar

maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan

maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah

menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada

masyarakat, sebaliknya tidak diadakannya penuntutan. Yang menjadi

23 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 127-128.
24 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 148-149.
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pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak

dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Dibedakannya alasan pembenar dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai

fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada ‘pembenaran’ atas

tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf

berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana

yang melawan hukum.25

Kedua istilah ‘dasar pembenar’ (rechtvaardigingsgronden), dan ‘dasar pemaaf’

(schulduitssluitingsgronden) sangat penting bagi acara pidana, sebab apabila dasar

pembenar itu ada, atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan “melawan

hukum” itu merupakan bagian inti (bestanddeel) delik, maka putusannya ialah bebas,

sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah

lepas dari segala tuntutan hukum.26 Dirangkum secara singkat: alasan pembenar

menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, alasan pemaaf menghapuskan dapat

dipidananya pembuat.27

Sementara alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang adalah:28

1. Tidak mampu bertanggung jawab;

2. Daya paksa dan keadaan darurat;

3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas;

25 Chairul Huda, Op.Cit, hlm. 124.
26 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 152-153.
27 D. Schaffmeister et.al. Op.Cit, hlm. 57
28 Ibid. hlm. 55
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4. Peraturan undang-undang;

5. Perintah jabatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Secara etimologi, perkataan teror berasal dari bahasa latin “terrere” yang dalam

bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “to fright”, yang dalam bahasa

Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Rumusan terorisme secara

terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli

yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.29

Di masa Revolusi Prancis, sekitar tahun 1794, juga dikenal kata “le terreur”. Kata

“le terreur” ini pada awalnya dipergunakan untuk menyebut tindak kekerasan yang

dilakukan rezim hasil revolusi Prancis terhadap para pembangkang yang diposisikan

sebagai musuh Negara. Teror yang dikembangkan oleh pemerintahan pasca revolusi

Prancis adalah dengan cara menghukum mati para penggiat anti-pemerintah, dengan

memenggal kepala korban dibawah tiang penggal guillotin. Sejak itulah kata teror

masuk dalam khasanah bahasa-bahasa di Eropa.30

Terorisme merupakan sebuah istilah yang tidak mudah untuk didefinisikan,

bahkan hingga saat ini belum ada kesatuan definisi mengenai terorisme, baik dari

para ahli maupun konvensi-konvensi internasional. Tidak adanya keseragaman dalam

29 Mardenis, Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Poitik Hukum Nasional
Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 85.

30 Luqman Hakim, Terorisme di Indonesia, Surakarta, Forum Studi Islam Surakarta, 2004,
hlm. 9.
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pendefinisian ini salah satunya dikarenakan terorisme merupakan objek yang dapat

dilihat dari multi-perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan

internasional, psikologi, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian maka definisi

terorisme tergantung dari perspektif mana melihatnya. Selain itu, pendefinisian

terorisme sangat syarat dengan kepentingan politik tertentu.31

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention on

the Suppression of Terorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma

arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity.Crimes against

Humanitymeliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang

mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang

teror. Dalam kaitan HAM, Crimes against Humanity masuk kategori gross violation

of human rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistemik

yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk

sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang-orang yang tidak bersalah (public by

innocent) sebagaimana halnya yang terjadi di Bali.32

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji

terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan oleh beberapa

lembaga maupun ahli, yaitu:

a. Black’s Law Dictionary

31Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm.57.

32Abdul Wahid et.al., Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan
Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm.23.
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Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau

yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar

hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas

dimaksudkan untuk; (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii)

mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi

penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.33

b. Antonio Cassese, telah memberikan gambaran umum dari terorisme

sebagai kejahatan dalam hukum internasional yang terdiri dari tiga elemen

utama, yakni:

1. Perbuatan tersebut harus telah diakui atau setidaknya memiliki unsur-

unsur yang dapat digolongkan dalam kejahatan di banyak negara.

2. Perbuatan tersebut ditujukan untuk menyebarkan teror dengan

menggunakan kekerasan atau ancaman yang ditujukan terhadap

Negara, publik, atau sekelompok orang.

3. Haruslah memiliki motivasi ideologi, politik, keagamaan, dan tidak

ditujukan bagi keuntungan-keuntungan yang bersifat pribadi.34

33Ibid., hlm.24-25.
34Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam

Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012,
hlm.41.
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c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

Terorisme adalah Penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan

semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan

Politik.

d. Kai Nielsen sebagaimana dikutip oleh Ari Wibowo mengklasifikasikan

enam macam definisi terorisme sebagai berikut:35

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada
penduduk sipil dalam upaya untuk mencapai tujuan politik, agama
atau lainnya.

2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target
penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan
untuk tujuan politik.

3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun
terarah yang ditujukan terhadap seluruh penduduk.

4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang
tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk
menyebarkan ketakutan kepada seluruh penduduk dan memaksa
pemimpin politik.

5. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan
menggunakan kekerasan atau ancaman, terhadap orang yang tidak
bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan tertentu.

6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan
penduduk sipil sebagai sasarannya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan

pernah dibenarkan karena cirri utamanya, yaitu:

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk

menciptakan ketakutan publik;

35 Ari Wibowo, Op.Cit, hlm. 65-66.
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2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok

masyarakat tertentu;

3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;

4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara

yang sistematis dan terorganisir.36

2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pengertian tindak pidana terorisme

maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana. Istilah tindak pidana

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu

kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang ”strafbaar” berarti

“dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat  dihukum”.37

Pengertian tindak pidana memiliki istilah yang berbeda-beda seperti peristiwa

pidana, perbuatan pidana atau delik pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan

pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

siapa yang melanggar larangan tersebut.38

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

36 Abdul Wahid et.al., Op.Cit, hlm.32.
37 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,

1997, hlm. 181
38 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 59
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1. Perbuatan (delik) pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah

dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang

dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

2. Perbuatan (delik) pidana materil, adalah suatu perbuatan pidana yang

dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan

sengaja.

4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja.

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan

orang lain jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada

keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.39

Sementara Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana yang diartikan sebagai

suatu pelanggaran kaidah (=pelanggaran tata hukum) (normovertredin), yang

diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.40

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana tersebut diatas maka pengertian

tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

39 Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan, UHN Press, 2015, hlm. 77-
78.

40 E. Utrecht, Rangkaian Sarikuliah Hukum Pidana Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk
Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum, Surabaya, Pustaka
Jaya, 2000, hlm. 252.
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dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan pemeintah pengganti undang-undang ini.

Berikut ini pengertian tindak pidana terorisme menurut beberapa ahli:41

a. Walter Laqueur

Tindak pidana terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk

mencapai tujuan-tujuan politik.

b. James H. Wolfe

Menjelaskan beberapa karakteristik yang bias dikategorikan sebagai terorisme

yaitu:

1) Tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis

2) Sasaran tindakan terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas

umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara)

3) Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak

menghormati hukum dan etika internasional.

c. C. Manullang

Tindakan terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok

lain, dipicu oleh banyak hal seperti; pertentangan (pemahaman) agama,

ideologi, kesenjangan ekonomi atau karena adanya paham separatisme.

41 Dikutip dari://damailahidonesiaku.com/terorisme/pengertian-terorisme/ diakses pada tgl
2 Agustus 2018
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3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-

unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu

tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan

yang terlarang oleh Undang-Undang.42 Sungguh pun demikian setiap tindak pidana

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya

dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi

dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.43

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung didalamnya didalam hatinya. Sedangkan dimaksud dengan

unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu

harus dilakukan.44

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang

dimaksud didalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

3) Macam-macam maksud atau oogmerkseperti yang terdapat misalnya
didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan
dan alain-lain.

4) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam
rumusan tindak pidanamenurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

42 Lamintang,Op.Cit, hlm. 192
43 Ibid., hlm. 193
44 Ibid.
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Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid
2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri”

didalam kejahatan jabatan pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu
perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 396 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebabdengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.45

Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi

tiga hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif

yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua,

kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam

pengeriannya yang formil maupun materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan

tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.46

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dibedakan dari dua sudut pandang, yakni:

(1) Dari sudut teoritis, artinya pendapat dari ahli hukum yang tercermin dalam bunyi

rumusannya. (2) dan dari sudut Undang-Undang, artinya bagaimana kenyataan tindak

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan

perundang-undangan yang ada.47

Maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

45 Ibid., hlm. 194
46 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum…, Op.Cit, hlm. 55
47 Adami Chazawi, Pelajaran Hukukm Pidana Bagian I, Jakarta,Raja, Grafindo, 2018,  hlm.

79
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2) Hal ikhwanal atau keadaan yang menyertai perbuatan

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

4) Unsur melawan hukum yang obyektif

5) Unsur melawan hukum yang subyektif.48

Sedangkan Mahrus Ali, berpendapat unsur-unsur perbuatan pidana meliputi

beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif

yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.

Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik

dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau

keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh

hukum.49

Tindak pidana (strafbaar feit) memuat beberapa unsur, yaitu:50

a) Suatu perbuatan manusia;

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme, ketentuan pidana yang pada umumnya diterapakan dalam

Tindak Pidana Terorisme:

48 Moeljatno, Op. Cit., hlm. 69
49 Mahrus Ali, Dasar-dasar hukum…, Op.Cit, hlm. 100
50 Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 47-48.
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Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau
menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau lingkungan hidup atau fasilitas
publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun”.
Dari pasal 6 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur Subyektif meliputi:
a. setiap orang
b. dengan sengaja
Unsur Obyektif meliputi:
a. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
b. Menimbulkan suasana teror atau rasa secara meluas
c. Menimbulkan korban massal
d. merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,
Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau lingkungan
hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara
paling lama  seumur hidup”.
Dari pasal 7 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur Subyektif meliputi:
a. setiap orang
b. dengan sengaja
Unsur Obyektif meliputi:
a. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
b. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau

menimbulkan korban yang bersifat massal
c. merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
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“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk
pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan
bangunan tersebut;

b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk
pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan
tersebut;

c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau
memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau
menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat
yang keliru;

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan
hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau
alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat
tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat
dipakai, atau rusak;

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan,
kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat
udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan
muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya,
ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau
mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;

j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman
dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau
menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan
dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang,
mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan
penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau
meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
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l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap
seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau
menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak
dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan
ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat
atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak
dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat
membahayakan keamanan dalam penerbangan;

o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari
permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan
mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu
membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan
keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu
ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan”.

Dari Pasal 8 mengandung unsur sebagai berikut:
Huruf a
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
Unsur obyektif:
a. Menghancurkan
b. Membuat tidak dapat dipakai atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu

lintas udara
c. Menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut
Huruf b
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
Unsur Obyektif
a. Menyebabkan hancurnya
b. Tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas

udara
c. Menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut
Huruf c
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Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melawan hukum
Unsur Obyektif:
a. Menghancurkan
b. Merusak
c. Mengambil
d. Memindahkan tanda atau alat penerbangan
e. Menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut
f. Memasang tanda atau alat yang keliru
Huruf d
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. kealpaan
Unsur obyektif:
a. Menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak,

terambil atau pindah
b. Menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang

keliru
Huruf e
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melawan hukum
Unsur obyektif:
a. Menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Huruf f
Unsur subjektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melawan hukum
Unsur obyektif
a. Mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak

pesawat udara
Huruf g
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Kealpaan
Unsur obyektif:
a. Menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak
Huruf h
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Unsur subyektif:
a. Setiap orangDengan maksudMelawan hukum
Unsur obyektif:
a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
b. Penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan,

kehancuran, kerusakan
c. Membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap

bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima
untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah
diterima uang tanggungan;

Huruf i
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Melawan hukum
Unsur obyektif:
a. Dalam pesawat udara
b. Merampas atau mempertahakan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam

penerbangan
Huruf j
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
Unsur Obyektif:
a. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman dalam bentuk lain
b. Merampas mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat

udara dalam penerbangan
Huruf k
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan maksud
Unsur obyektif:
a. Secara bersama-sama
b. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
c. Mengakibatkan luka berat seseorang
d. Mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan

penerbangan
e. Merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang
Huruf l
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melawan hukum
Unsur Obyektif:
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a. Perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam
penerbangan

b. Perbuatan itu dapat membayakan keselamatan pesawat udara
Huruf m
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melawan hukum
Unsur obyektif:
a. Merusak pesawat udara dalam dinas
b. Menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak

dapat terbang
c. Membahayakan keamanan penerbangan
Huruf n
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Melawan hukum
Unsur obyektif:
a. Menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam

dinas
b. Dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara

yang membuatnya tidak dapat terbang
c. Menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan

keamanan dalam penerbangan
Huruf o
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
Unsur obyektif:
a. Melakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih
b. Kelanjutan permufakatan jahat
c. Dengan direncakan lebih dahulu
d. Mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam huruf l, m, dan huruf n
Huruf p
Unsur Subyektif:
a. Setiap orang
Unsur  obyektif:
a. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu
b. Perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan
Huruf q
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
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Unsur obyektif:
a. Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara

dalam penerbangan
Huruf r
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
Unsur obyektif:
a. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menggangu ketertiban dan tata tertib

di dalam pesawat udara dalam penerbangan
Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau
mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu
bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk
melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun”.
Dari Pasal 9 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Melawan hukum
c. Dengan maksud
Unsur obyektif:
a. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai
persediaan padanya

b. Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia

c. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak atau lainnya yang
berbahaya

d. Melakukan tindak pidana terorisme
Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga
menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas,
menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan,
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terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi
kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup,
fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.
Dari pasal 10 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
Unsur obyektif:
a. Menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,

radioaktif atau komponennya
b. Menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas
c. menimbulkan korban yang bersifat massal
d. membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan,

keamanan, dan hak-hak orang
e. Terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis,

lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional

Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau
mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan
digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10”.

Dari pasal 11 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
Unsur obyektif:
a. Menyediakan atau mengumpulkan dana
b. Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian

atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme
Pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang
dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan
digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk
melakukan :
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a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan,
menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau
menimbulkan kerusakan harta benda;

b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia,
senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,
radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan
segala bentuk intimidasi;

e. mengancam :

1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian
atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan
untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
atau huruf c; dan

g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf f”.

Dari pasal 12 mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur subyektif:

a. Setiap orang

b. Dengan sengaja

c. Melawan hukum

Unsur obyektif:

a. Menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan
nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau
komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka
berat atau menimbulkan kerusakan harta benda
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b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia,
senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,
radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan
segala bentuk intimidasi

e. mengancam :

1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian
atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

2) memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
atau huruf c; dan

g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf f”.

pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap
pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya
kepada pelaku tindak pidana terorisme;

b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau

c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun”.

Dari pasal 13 mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur subyektif:

a. Setiap orang

b. Dengan sengaja

Unsur Obyektif:
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a. Memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme

b. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya
kepada pelaku tindak pidana terorisme;

c. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau

d. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme

Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk
melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup”.

Dari pasal 14 mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur subyektif:

a. Setiap orang

Unsur obyektif:

a. merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana
terorisme

Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan
untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana
yang sama sebagai pelaku tindak pidananya”.

Dari pasal 15 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur subyektif:
a. Setiap orang
Unsur obyektif:
a. melakukan permufakatan jahat
b. Percobaan
c. Pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
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“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme,
dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12”.

Dari pasal 16 mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur subyektif:

a. Setiap orang

Unsur obyektif:

a. memberikan bantuan, kemudahan, sarana

b. Keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme

Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi :

1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,
maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya.

2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurus.

Dari pasal 17 mengandung unsur sebagai berikut:
Ayat 1:
Unsur subyektif:
a. Korporasi
Unsur obyektif
a. Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh dan atau pengurusnya
Ayat 2:
Unsur subyektif:
a. Korporasi
Unsur obyektif:
a. Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain
b. Bertindak secara sendiri atau bersama-sama

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
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1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di
tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut
izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Dari pasal 18 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur subyektif:
a. Korporasi
Unsur obyektif:
a. panggilan untuk menghadap
b. penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat

tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal
16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana
terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau
dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum,
dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan
menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Dari pasal 20 mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur subyektif:

a. Setiap orang

Unsur obyektif:

a. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
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b. mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau
hakim

c. Yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi
terganggu

Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau
barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang
pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas
pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Dari pasal 21 mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur subyektif:

a. Setiap orang

b. Melawan hukum

Unsur obyektif:

a. Memberikan kesaksian palsu

b. Menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu

c. Mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan

d. Melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam
perkara tindak pidana terorisme

Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Dari pasal 22 mengandung unsur sebagai berikut:
Unsur subyektif:

a. Setiap orang

b. Dengan sengaja
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Unsur obyektif:

a. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara
tindak pidana terorisme

Pasal 23 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:
“Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme berbunyi:

“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana
terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Terorisme

Pada umumnya, ada 4 (empat) faktor yang menjadi sebab/motivasi timbulnya

terorisme, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan faktor psikologi.51

1. Faktor ekonomi.

Terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan

bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang

(developingsocieties) daripada di negara-negara miskin (poor  countries) atau

negara-negara kaya (rich countries) perubahan ekonomi juga dapat

menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketidakstabilan, pergerakan militant,

dan ideologi-ideologi ekstrim.

Probematika ekonomi telah memengaruhi setiap orang tidak hanya secara

materiel, tetapi juga secara kejiawaan. Itulah sebabnya pembagian pendapatan

51 Aulia Rosa Nasution, Op.Cit., hlm. 115.



42

yang tidak seimbang di dalam masyarakat merupakan salah satu elemen

penting yang menjadi sebab dilakukannya terorisme. Keadaan ini

dimanfaatkan para teroris dengan menjadikannya sebagai bahan-bahan

propaganda mereka dan dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi

masyarakat. Akibatnya banyak orang-orang yang tidak terdidik dan terabaikan

menjadi pelaku terorisme karena mudah dimanipulasi dengan propaganda

tersebut.

2. Sosial-budaya

Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan di dalam kehidupan sosial

dengan kata lain, kehidupan masyarakat merupakan bagian dari pada

perubahan kebudayaan. Bila perubahan dalam struktur sosial terlalu cepat dan

hanya terjadi pada bagian tertentu dari masyarakat akan dapat membuat yang

lainnya tetap tidak berkembang dan jauh ketinggalan. Hal inilah yang

mengakibatkan kesenjangan sosial. Selain itu, kesenjangan sosial

mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena keadaan yang

mereka alami. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status

sosial yang lebih baik, mereka melakukan kekerasan dan ancaman terhadap

masyarakat sebagai jalan untuk mendapatkan keinginan mereka secara cepat.

3. Pendidikan

Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat adanya

ketidakpuasan di dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat melakukan
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tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya.

Orang-orang yang tidak mendapat pendidikan tersebut pada umumnya lebih

muda termakan oleh propaganda dari pihak-pihak yang hendak mengacaukan

negara. Masyarakat seperti ini mudah menjadi bagian dari organisasi dan

gerakan teroris.

4. Psikologi

Mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak

menyukai aturan-aturan, tempat-tampat, dan posisi-posisi dimana mereka

berada. Mereka beramsumsi bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan,

perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan

kejahatan dan bertingkah laku secara agresif dan melakukan perbuatan lain

untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan dari yang lainnya sebagai

ekspresi diri mereka. Mereka mencoba untuk menghindari kekhawatiran,

ketakutan, dan kemarahan dengan melakukan kekerasan dan perbuatan yang

bersifat agresif. Misalnya, menjadi bagian atau anggota dari organisasi teror

karena dimotivasi oleh keinginan untuk melakukan perubahan terhadap sistem

pemerintahan yang ada agar mendapat kehidupan yang lebih baik.

Selain karena beberapa faktor diatas, salah satu faktor penting yang mendorong

terorisme adalah adanya kesalahan penafsiran dan pengajaran agama islam. Ideologi

dan mindset para teroris memandang bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan oleh

agama, oleh karena itu resiko apapun akan dilakukan dengan wilayah kerja yang

tidaklah mengenal batas-batas negara. Pengetahuan yang terbatas akan referensi islam
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mengakibatkan temajihad dipahami sebagai sebuah gerakan fisik yang berkonotasi

kekerasan, kekejaman, kebrutalan, dan bahkan pertumpahan darah.

C. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana Di Dalam Undang-Undang

Terorisme

Penggunaan istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain yaitu hukuman,

penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman

pidana.

Sanksi pidana (punishment) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan

yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang

dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak

akan melakukan tindak pidana.52 Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada

dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan

bersalah melakukan suatu kejahatan.

Mahrus Ali menyatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan cirri-ciri,

yaitu:53

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau

nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai

kekuasaan (oleh yang berwenang);

52 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum…, Op.Cit, hlm.251.
53 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum..., Op.Cit, hlm.186.
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3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana

menurut undang-undang; dan

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang

karena telah melanggar hukum.

Pengaturan mengenai sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sanksi tersebut berlaku

juga bagi delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP,

kecuali ketentuan perundang-undangan itu menyimpang.54 Jenis sanksi pidana

dibedakan menjadi:

1. Pidana Pokok:

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda

e. Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim.

54 Pasal 103 KUHP
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Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah bahwa pidana pokok

dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun pidana tambahan hanya

merupakan tambahan pada pidana pokok sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa

adanya pidana pokok.

Berbicara mengenai sanksi pidana tidak terlepas dari dasar pembenaran

penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada 3 (tiga) teori yaitu

sebagai berikut:

1. Teori absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah

melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (quia peccatum est). Pidana

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak

pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.55

Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali berpendapat

bahwaada 2 (dua) versi tentang teori absolut yaitu revengetheory dan

expiation theory. Revenge theory atau juga bisa disebut teori balas dendam

berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas

perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggungjawab penuh dari

individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya, melalui lembaga lex

talionis dimana penganiayaan terhadap mata dibalas secara setimpal dengan

pidana atas mata yang sama. Sedangkan expiation theory atau teori tobat yang

55 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.59-60.



47

berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku

kejahatan akan menebus dosanya.56

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

a. Mencegah terjadinya kejahatan,

b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,

c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana,

d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan

hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.57

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran

yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui

bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku,

juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke

masyarakat.58

Pengaturan mengenai sanksi tindak pidana terorisme yang diatur dalam ketentuan

umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

56 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum … Op.Cit, hlm.189.
57 Herlina Manullang, Op.Cit, hlm. 80.
58 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum …, Op.Cit, hlm. 191.
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Tindak Pidana Terorisme, ketentuan sanksi pidana yang pada umumnya diterapkan

sebagai berikut:

1) Pidana Mati

2) Pidana Penjara

3) Pidana Kurungan

4) Pidana Denda

Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme dapat dijatuhi sanksi

pidana sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terdapat didalam pasal

18 sebagai berikut:

1) Pidana Denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

2) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut

izinya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru

dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana

pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian

bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penulisan hukum yaitu mengetahui

pertanggungjawaban bagi yang menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan mengetahui bagaimana penjatuhan pidana bagi yang

menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme

B. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi secara

metodologis, sistematis dan konsisten.  Penelitian hukum memuat uraian teoritis yang berkaitan

dengan topik penelitian dan merupakan alat analisis dalam rangka memecahkan masalah

penelitian.

Berdasarkan urain diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum

Normatif karena menggunakan bahan pustaka atau bahan dokumen sebagai kajian utamanya

yaitu putusan PN Jakarta Timur (Nomor : 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim).

C. Metode Pendekatan Masalah
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Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisis putusan

Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Metode  ini

dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus tersebut dengan memperhatikan ratio

decidendi yang menjadi referensi penyusunan argumentasi hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan

hakim.59

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam

mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi

Undang-undang berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Sedangkan sumber bahan sekunder yang menjadi rujukan adalah pendapat para ahli hukum

yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum

normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu cara meneliti bahan hukum yang ada.

Bahan hukum itu tersebut dianalisis secara sistematis dengan mengatur urutan data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data

59 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 181.
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merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang

diperoleh dalam penelitian.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum

normatif atau termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) yakni berupa penelitian

terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti; Putusan pengadilan, peraturan perundang -

undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah

yang telah diterapkan kemudian disajikan secara perspektif, yaitu kerangka konseptual,

perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.


