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BAB I PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Diprediksikan bahwa spektrum ancaman terhadap kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kurun waktu lima
sampai sepuluh tahun ke depan, khususnya ancaman tradisional berupa
agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya. Ancaman
potensial bagi bangsa Indonesia adalah yang timbul dari dalam negeri
atau non tradisional baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul
di dalam wilayah RI, sedangkan ancaman yang berasal dari luar lebih
besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara
yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara dengan memanfaatkan
kondisi dalam negeri yang tidak kondusif.
Salah satu ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke
depan adalah aksi terorisme yang dalam kurun beberapa tahun terakhir
aktivitasnya semakin meningkat, sehingga berpengaruh pada upaya
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam alenia
keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu:
“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, untuk memajukan kesejahtetaan umum, mencerdaskan
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kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”1.
Dalam dekade terakhir, Indonesia telah mengalami

banyak

serangan terorisme yang tidak hanya merenggut jiwa dan menimbulkan
kerugian material yang sangat besar, tetapi juga menyebarkan atmosfer
kecemasan dan ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat luas.
Istilah “Teror”, “Teroris”, “Terorisme”, “Aksi Terorisme”, menjadi
momok yang sangat menakutkan di Indonesia dan dunia internasional.
Meningkatnya aksi-aksi terorisme di Indonesia, membuat masyarakat
Internasional mencap Indonesia sebagai “sarang terirosme”.

Dalam

kurun waktu antara tahun 1981 sampai dengan 2017 terjadi rentetan
peristiwa aksi terorisme di Indonesia dan terakhir adalah bom bunuh diri
di terminal kampong melayu Jakarta Timur pada hari Kamis, 25 Mei
2017 pukul 01.15 WIB dengan total korban sebanyak 15 orang.
Gambaran mengenai aksi terorisme sebagai kejahatan terhadap
negara

dan

merupakan

salah

satu

ancaman

serius

terhadap

kedaulatan setiap negara tersebut dapat dilihat dari perkembangan
terakhir aksi terorisme di Indonesia, yaitu kelompok bersenjata Santoso
di wilayah Poso yang merupakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur
(MIT) yaitu kelompok teror Islamic State di tanah air dan menjalin
hubungan dengan ISIS. 2

Dalam mengatasi aksi terorisme kelompok

bersenjata Santoso, telah digelar operasi Tinombala sejak 10 Januari
1

Wahyu DK, UUD Republik Indonesia 1945 Amandemennya II, III, IV disertai
penjelasannya secara lengkap, Sangkala 2017-2019, hal. 1
2
Menurut Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di “Siapa Santoso, Wajah Baru
Terorisme Di Indonesia?” pada m.dw.com tanggal 24 Desember 2015
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2016. Dalam hal ini pelibatan TNI dalam membantu Polri telah berhasil
menembak mati pimpinan MIT, Santoso alias Abu Wardah dan seorang
anak buahnya, Muchtar dari Palu dalam suatu kontak tembak dengan
TNI. Kemudian terakhir TNI juga telah berhasil menangkap Jumiatun
alias Umi Delima, istri kedua almarhum Santoso.
Kedua peristiwa tersebut telah menunjukkan bahwa aksi
terorisme di Indonesia (kelompok bersenjata Santoso) telah berkembang,
yaitu tidak sekedar kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), namun
aksi terorisme di Indonesia (terkait dengan organisasi ISIS) merupakan
kejahatan lintas negara (transnational crime) yang bertujuan memisahkan
diri dari NKRI.
Aksi terorisme di Indonesia saat ini sudah dapat dikualifikasikan
sebagai ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan
bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Dalam hal ini termasuk aksi teror
bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang
bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri
yang bereskalasi tinggi.3 Dalam hal ini sistem pertahanan negara dalam
menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen
utama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.4

3

Indonesia, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 3 Tahun 2002,
Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
4
Ibid, Pasal 7 ayat (2).
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Begitu pula penggunaan kekekuatan senjata oleh TNI yang
mengakibatkan tewasnya Santoso dan Muchtar, serta tertangkapnya Umi
Delima (dan langsung diserahkan pada Polri), telah menunjukkan bahwa
penggunaan kekuatan senjata oleh TNI tersebut dalam melaksanakan
operasi militer selain perang (OMSP) dan perbantuan pada Polri selalu
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (HHI)
dan hak asasi manusia (HAM), termasuk juga Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini merupakan jawaban terhadap
keragu-raguan yang timbul dalam masyarakat terkait dengan pelibatan
TNI dalam mengatasi aksi terorisme akan menimbulkan pelangggaran
HAM (to kill or to be killed) yang dapat menyebabkan penyalahgunaan
wewenang (abuse of power).
Dengan demikian, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme
yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa merupakan suatu keniscayaan. Di sisi lain
secara yuridis mengatasi aksi terorisme merupakan salah satu tugas
pokok TNI yang dilaksanakan melalui Operasi Militer Selain Perang
(OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU TNI). Oleh
karena itu diperlukan penyusunan Peraturan perundang-undangan
sebagai payung hukum pelibatan TNI berdiri sendiri dalam mengatasi
aksi terorisme.
Akibat rentetan aksi terorisme tersebut, sehingga beberapa negara
di dunia khususnya Amerika dan Australia serta beberapa negara lainnya
yang warga negaranya menjadi korban, mendesak pemerintah Indonesia
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untuk mengambil langkah-langkah terhadap upaya pemberantasan aksi
terorisme tersebut. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang
ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan
secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I
dan II, sehingga pemerintah Indonesia membentuk Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober
2002 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 106 yang kemudian pada tanggal 4 April 2003 disahkan
menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut R. Wiyono, S.H.
bahwa Peraturan perundang-undangan ini dibuat dalam bentuk peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, karena adanya kebutuhan yang
sangat mendesak untuk mengatur usaha pemberantasan tindak pidana
terorisme, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
saat itu belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas
tindak pidana terorisme5.
Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa terorisme
dikualifikasikan

sebagai

“Tindak

Pidana”,

sehingga

pola

penanggulangannya pun melalui pendekatan penegakan hukum dengan
menggunakan hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang

5

R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme” Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 1
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Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 menyatakan
bahwa “tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi
unsur pidana sesuai dengan ketentuan Perpu”6.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2000
Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), disebutkan
bahwa:
(1) BNPT mempunyai tugas :
a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang
penanggulangan terorisme;
b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan
dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme
dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari
unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing7.
Dengan mengacu pada Peraturan Presiden tersebut maka
penanggulangan terorisme di Indonesia menempatkan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator yang bertugas
menyusun kebijakan, strategi dan program nasional serta menjadi
koordinator dalam penanggulangan terorisme. Namun demikian dalam
praktek, penanganan terhadap aksi terorisme di Indonesia, khususnya
6

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
7
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2000 Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme
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pada penindakan, dilaksanakan oleh Kepolisian dengan menerjunkan
Detasemen khusus 88 yang disingkat Densus 88. Lalu pertanyaannya
adalah dimanakah peran TNI dalam penanganan aksi terorisme di
Indonesia?. Dalam praktek, pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi
terorisme baru dapat dilaksanakan apabila ada permintaan bantuan dari
Kepolisian. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 41
ayat (1) yang menyebutkan “Dalam rangka melaksanakan tugas
keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta
bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah” 8 . Di samping itu dasar hukum lainnya adalah
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan “10.
membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas
keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang9.
Sebenarnya apabila kita mengacu pada beberapa perundangundangan yang berlaku saat ini, antara lain Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 7 ayat
(2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI,
maka kewenangan

TNI dalam mengatasi aksi terorisme telah diatur

tersendiri, sehingga TNI dapat bertindak secara langsung maupun tidak
langsung tanpa harus melalui permintaan bantuan dari Kepolisian.
8

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
9
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.
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Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
menyebutkan “ (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai
Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan
komponen pendukung” 10 .

Selanjutnya penjelasan Pasal 7 ayat (2)

dirumuskan sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang
menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai
mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa11.
Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:
a.

Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain

terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap
bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain
terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan
oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara
Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata
negara lain.

10
11

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Ibid, Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
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4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur
satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional
Indonesia.
5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang
tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan
dalam perjanjian.
6) Tindakan

suatu

negara

yang

mengizinkan

penggunaan

wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk
melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara
lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti
tersebut di atas.
b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang
menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan
mendapatkan rahasia militer.
d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital
nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme
internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri
atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga
membahayakan

kedaulatan

negara,

keutuhan

wilayah,

dan

keselamatan segenap bangsa.
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f. Pemberontakan bersenjata.
g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata
dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.12
Apabila mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (2) beserta
penjelasannya, maka sangat jelas dan tegas ditentukan bahwa ancaman
militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap
bangsa. Salah satu bentuk ancaman militer adalah aksi teror bersenjata
sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e
seperti terurai di atas. Yang paling utama dan perlu dipahami oleh
segenap komponen bangsa adalah bahwa ancaman militer menempatkan
TNI sebagai komponen utama termasuk dalam mengatasi aksi teror
bersenjata di Indonesia.
Permasalahannya adalah karena dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2)
tersebut tidak diberikan batasan tentang kapan TNI diberikan
kewenangan untuk menangani secara langsung aksi terorisme bersenjata
tersebut termasuk bentuk-bentuk aksi terorisme bersenjata yang dapat
ditangani oleh TNI, sehingga bila terjadi aksi teror bersenjata maka peran
TNI masih sebatas memberikan bantuan kepada Polri seperti dalam
operasi Tinombala di Poso.
12

Ibid. Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
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Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan “(2) Tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan “b. operasi
militer selain perang” dan angka 3. “Mengatasi aksi terorisme”.
Operasi Militer Selain Perang atau OMSP adalah operasi militer
yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi
untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata,
gerakan separatis, aksi terorisme, tugas mengatasi kejahatan lintas
negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian13.
Dengan demikian apabila kita mengacu pada rumusan Pasal 7
ayat (2) huruf b angka 3 di atas, sangat jelas ditentukan bahwa salah satu
tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang adalah “mengatasi
aksi terorisme”. Artinya bahwa kewenangan TNI dalam mengatasi aksi
terorisme dapat dilakukan melalui permintaan atau tanpa melalui
permintaan dari Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat
(2) angkat 10 Undang-Undang TNI. Dengan kata lain bahwa TNI “dapat”
memiliki “kewenangan” untuk menangani secara langsung aksi terorisme
terutama aksi teror bersenjata yang terjadi di Indonesia tanpa melalui
permintaan bantuan.
Pertanyaannya adalah “apakah kewenangan TNI sebagaimana
ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 dimaksud dapat dilaksanakan
tanpa menunggu peraturan perundang-undangan lainnyaatau peraturan
pelaksanaannya?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita
melihat rumusan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang TNI yang
13

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Op Cit, hal. 7
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menyebutkan “(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara” 14 .
Rumusan Pasal di atas secara tegas menentukan bahwa tugas TNI dalam
OMSP termasuk kewenangan TNI dalam “mengatasi aksi terorisme”
baru dapat dilaksanakan apabila ada kebijakan dan keputusan politik
negara”. Menurut Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI bahwa “Yang dimaksud dengan kebijakan dan
keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme
hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti
rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan”15.
Dengan demikian TNI dapat menangani secara langsung aksi
terorisme tanpa melalui permintaan apabila dikeluarkan kebijakan dan
keputusan politik negara antara Pemerintah/Presiden dan DPR RI. Yang
menjadi permasalahan berikutnya adalah sampai saat ini belum ada
kebijakan dan keputusan politik negara dari Presiden dan DPR RI, terkait
dengan tugas TNI mengatasi aksi terorisme, sehingga ketentuan
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 belum
dapat dilaksanakan.
Di samping belum adanya kebijakan dan keputusan politik negara
sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan lainnya adalah jenis
atau bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dalam
14
15

Pasal 7 ayat (3), Op.Cit
Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia
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melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3, apakah dalam
bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau peraturan Presiden
atau dalam bentuk diskresi.
Saat ini telah diadakan pembahasan terhadap revisi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme di DPR RI. Salah satu substansi yang dirumuskan dalam draft
RUU revisi tersebut adalah peran TNI dalam menangani aksi terorisme
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 43B rancangan Revisi UndangUndang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme. Dalam Pasal 43B ayat (1) disebutkan "kebijakan dan
strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan
oleh Polri, TNI, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan
kewenangan masing-masing dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah
non-kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme"16.
Sementara ayat (2) Pasal tersebut menjelaskan bahwa peran TNI adalah
memberikan bantuan untuk Polri.
Adanya pembahasan rancangan Revisi Undang-Undang (RUU)
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
akan menimbulkan permasalahan apabila peran TNI dalam mengatasi
aksi

terorisme

tersebut

dimasukan

dalam

RUU

tersebut.

Permasalahannya adalah akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara
TNI dan Polri dalam berbagai perundang-undangan antara lain UndangUndang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,
16

Pasal 43B ayat (1) Draft Revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia dan Undang-Undang Terorisme yang saat ini sedang dalam
pembahasan di tingkat Panja DPR RI.
Pencantuman peran TNI dalam revisi Undang-Undang Terorisme
telah mengundang pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat
termasuk Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menolak secara
tegas pelibatan TNI secara langsung dalam penanganan terorisme karena
dianggap dapat memicu polemik di lain hari apabila Pasal dalam revisi
Undang-Undang tersebut disahkan. Menurut Kapolri bahwa penindakan
terhadap teroris tidak perlu diserahkan secara langsung ke TNI, sehingga
pelibatan TNI sebaiknya tetap dalam koordinasi Polri 17 . Penolakan
lainnya datang dari

Hendardi dari Setara Institute yang berargumen

bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia justru
berpotensi memperkeruh situasi dan melanggar HAM 18 .

Hal senada

disampaikan oleh anggota DPR RI Charles Honoris, kelihatannya juga
"keukeuh" menolak pelibatan TNI dan menganggapnya sebagai
pengkhianatan terhadap reformasi

19

.

Direktur LSM Imparsial

berpendapat bahwa pelibatan TN I menangani aksi terorisme akan

17

https://www.kaskus.co.id/thread/57958676582b2e21218b456f/tito-tolak-tni-tanganilangsung-teroris/ Diakses pada 3 September 2017, pukul 18.45 WIB
18
http://www.kompasiana.com/rakyatkecil/menolak-tni-menghadapiterorisme_5934ca70a223bd1b058b4567, Diakses pada 3 September 2017, pukul.
19.30 WIB
19
Ibid.
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menjadi ancaman serius terhadap dinamika demokrasi, HAM dan
supremasi hukum di Indonesia20.
Namun demikian banyak pula elemen masyarakat

yang

menginginkan agar TNI harus dilibatkan dalam penanganan aksi
terorisme dengan pertimbangan bahwa aksi terorisme di Indonesia sudah
mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara. Pertimbangan lainnya
karena keberhasilan beberapa operasi militer yang dilakukan oleh TNI
dalam menangani aksi teroris di Indonesia baik dalam maupun luar
negeri. Salah satu bukti konkrit keberhasilan operasi TNI adalah
tertembaknya pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso alias
Abu Wardah pada tanggal 14 September 2016 yang dilakukan oleh
Satgas Batalyon Raider 515 Kostrad dan Pembebasan ABK MV Sinar
Kudus yang dibajak di perairan Somalia pada tanggal 16 Maret 2011.
Pertimbangan lainnya adalah TNI memiliki satuan khusus anti teror
(Detasemen 81 (Kopassus AD), Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka
(Marinir AL), Bravo 90 (Paskhas AU) dan PRRC Kostrad serta satuan
TNI lainnya yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya untuk
dilibatkan dalam mengatasi aksi terorisme dalam berbagai situasi dan
kondisi. Peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme ke depan sebaiknya
pada semua tahapan yang dimulai dari tahap pencegahan, penindakan
dan pemulihan.
Dengan mengacu pada strategi internasional dan praktek
pelibatan militer dalam penanganan aksi terorisme di beberapa Negara
20

http://www.google..com/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-40104073, Diakses
pada 3 September 2017, pukul. 19.50 WIB
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serta adanya aksi teror di Indonesia yang mengancam kedaulatan dan
keutuhan wilayah NKRI, maka seharusnya pelibatan TNI dalam
penanganan aksi terorisme di Indonesia tidak perlu diperdebatkan lagi.
Permasalahannya adalah masih adanya keragu-raguan pemerintah dan
DPR serta komponen bangsa lainnya untuk melibatkan TNI dalam
penanganan aksi terorisme di Indonesia. Di samping itu, pemberian
kewenangan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme masih
menimbulkan permasalahan yuridis dalam implementasinya seperti yang
telah peneliti uraikan di atas.
Berbagai permasalahan terkait dengan implementasi kewenangan
TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana diuraikan pada latar
belakang di atas, membuat peneliti tertarik untuk memilih judul
“IMPLEMENTASI KEWENANGAN TNI DALAM MENGATASI
AKSI TERORISME DI INDONESIA”.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut::
1. Bagaimana implementasi kewenangan TNI dalam mengatasi aksi
terorisme di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi terkait dengan
implementasi kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di
Indonesia?
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C.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis implementasi
kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia.
2. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis upaya mengatasi
kendala yang dihadapi oleh TNI dalam mengimplementasikan
kewenangannya mengatasi aksi terorisme di Indonesia.
D.

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan

manfaat secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:
1.

Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang
hukum administrasi pemerintahan pada khususnya. Di samping itu
hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengembangan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang akan
diteliti.

2.

Kegunaan Praktis
a. Bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan,
diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam
bidang hukum, khususnya hukum administrasi pemerintahan
serta dapat menjadi pertimbangan dalam rangka pembentukan
peraturan perundang-undangan di masa mendatang sehingga
diharapkan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih atau
kerancuan antara perundang-undangan yang satu dengan
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lainnya yang setingkat serta terbentuk perundang-undangan
yang dapat diimplementasikan.
b. Bagi institusi TNI dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi
terorisme.
c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini disamping untuk kepentingan
penyelesaian studi, juga untuk menambah pengetahuan serta
wawasan

di

bidang

hukum

administrasi

pemerintahan

khususnya yang terkait dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan.
E.

Kerangka Teori
Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu

kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan Ronny H Soemitro,
bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap
penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis 21 .

Dalam

penelitian ini akan digunakan Teori Negara Hukum dan Teori
Kewenangan sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok
permasalahan dalam penelitian tentang kewenangan TNI mengatasi aksi
terorisme.
1.

Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum secara terminology, merupakan terjemahan
langsung dari istilah Rechtsstaat. Menurut Philipus M.Hadjon istilah
Rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran
21

Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghali, 1982, hal. 37
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tentang hal itu telah lama ada.22 Cita Negara hukum itu untuk pertama
kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut
dipertegas oleh Aristoteles.23 Negara hukum adalah konsep baku yang
selalu mengalami simplikasi makna menjadi dalam Negara berlaku
hukum. Padahal filosofi Negara hukum meliputi pengertian, ketika
Negara melaksanakan kekuasaannya, maka Negara tunduk terhadap
pengawasan hukum. Artinya, ketika hukum eksis terhadap Negara, maka
kekuasaan Negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi Negara
yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak
tertulis (konvensi). Akan tetapi jika pengawasan hukum atas kekuasaan
Negara tidak memadai, pengertian substantif Negara hukum justru tidak
akan terjadi sehingga Negara yang kuasa atau Negara dengan nihilnya
hukum. Dalam Negara seperti ini, memang terdapat seperangkat aturan
hukum, tetapi hukum itu tidak lebih dari sekedar perisai kekuasaan yang
semata-mata dikendalikan oleh kekuasaan.
Konsep mengenai negara hukum
Continental dikenal dengan sebutan

dalam tradisi Eropa

Rechtsstaat sedangkan

dalam

konsepsi Anglo Saxon dikenal dengan sebutan Rule of Law.

Secara

historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan
dengan terbatasinya Negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena
22

Philipus. M. Hadjon, “Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi
Manusia”, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,
Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.72.

23

NI‟matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, Yogyakarta: UII
Press, 2005, hlm.1.
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itu, konstitusionalisme, -abstarksi sedikit lebih tinggi daru rule of law
ataupun rechtstaat- berarti paham Negara terbatas dimana kekuasaan
politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan
mengubah kekuasaan

menjadi wewenang yang ditentukan secara

hukum.24
Seorang ahli konsep negara hukum (rechtsstaat) menurut
aliran Eropa Continental adalah

Julius

Stahl.

Gagasan dan

pendapatnya mengenai rechtsstaat merupakan perbaikan

pandangan

dari Immanuel Kant tentang konsep negara hukum. Dalam hal ini, unsurunsur yang terkandung di dalam negara hukum

dalam pengertian

Rechtsstaat adalah:
Pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia (grondrechten);
Kedua, pemisahan kekuasaan (scheiding van machten);
Ketiga, pemerintahahn berdasar atas undang-undang (Wetmatigeheid van
het bestuur); dan
Keempat, peradilan administrasi (administratieve rechtspraak).25
Sedangkan konsep The Rule of Law yang berkembang di Inggris
sebagaimana dikemukakan oleh

A.V.Dicey, bahwa Negara hukum

dalam konsep ini mengandung tiga unsur, yaitu:

24

25

Daniel S.Lev. Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan.
Jakarta: LP3ES, 1990, hlm 514.

Oemar Seno Adjie, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945,
dalam Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di
Indonesia, Jakarta: Elsam, 1997, hlm 7
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1. Supremacy of Law, supremasi hukum, artinya bahwa yang mempunyai
kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan
hukum).
2. Equality before the law, Persamaan dalam kedudukan hukum bagi
setiap orang.
3. Konstitusi tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia, jika hakhak asasi manusia itu diletakkan di dalam konstitusi itu hanya sebagai
penegasan bahwa hak-hak asasi itu harus dilindungi.
Konsep rechtstaat dan rule of law, sama-sama merupakan
konsepsi Negara hukum dalam pengertian bahasa kita di Indonesia.
Rechtstaat adalah konsep Negara hukum menurut versi dan tradisi Eropa.
Akan tetapi pengertian seperti yang dipahami saat ini berbeda dari masa
klasik dahulu. Demikian pula konsep rule of law, yang kurang lebih juga
merupakan konsepsi negara hukum menurut versi dan tradisi AngloAmerika juga berkembang pengertiannya dari waktu ke waktu.
Jika disimak pada negara hukum Indonesia, dihubungkan dengan
gagasan dan inspirasi

para pendiri Negara Republik Indonesia,

mempunyai kekhasan tersendiri, bahwa Negara Hukum Indonesia
dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam
suatu masyarakat Indonesia yang bersatu. Hal ini nampak nyata apabila
kita membaca pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
UUD 1945, yang mengandung pokok pikiran26:

26

Pokok-pokok Pikiran UUD 1945 dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen.
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a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah Negara yang
didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Selanjutnya

dalam

Penjelasan UUD 1945

diamandemen, menyatakan bahwa Indonesia adalah

ketika belum
Negara yang

berdasar atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machtsstaat).

Hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 1

ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 yang menyebutkan “Negara
Indonesia adalah negara hukum27.” Ketentuan Pasal tersebut merupakan
landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan
atas hukum dan hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of
law).

Menurut Oemar Seno Adji (1977:74) bahwa “Negara hukum

adalah sistem pemerintahan kita, hal demikian dijelaskan oleh Undangundang Dasar kita. Ia memuat “safe guards” mengenai kepribadian
manusia supaya jangan dilanggar, disamping menunjukkan keinginan
keseimbangan dengan kepentingan masyarakat yang dilindungi pula. Ia
mencita-citakan agar supaya “dignity of men” dapat dinikmati oleh setiap
orang, ia menjunjung tinggi hak-hak asasi diantara mana “free opion”
dan “free expression” adalah fundamental dan esensial bagi suatu
kehidupan demokratis dalam negara hukum. Oleh karena itu semua aspek

27

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pertahanan Direktorat
Jenderal Potensi Pertahanan
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kehidupan baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan
sebagainya diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan
atau persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan
menurut hukum yang berlaku28.
Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan
bahwa: ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”29. Persamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan tersebut dapat tercakup dalam kehidupan bermasyarakat
yaitu terhadap siapa yang melanggar hukum atau pemerintahan yang
berlaku, pasti akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan
pelanggaran hukum yang dilakukan. Hukum dijadikan sebagai Panglima
artinya bahwa hukum tidak memandang pangkat, golongan, jabatan atau
status sosial lainnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum baik
itu pejabat, maupun rakyat biasa termasuk “prajurit TNI” jika melakukan
pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan
yang dilakukan.
Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, landasan
konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum,
juga tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Selain
itu pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat
dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam

28
29

Adji, Oemar Seno,1977. Mass Media dan Hukum, Erlangga. Jakarta.hlm.74.
opcit
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penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh kunci
pokok sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu:
1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)
dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (maachtstaat).
2.

Sistem konstitusionil.

3. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di
bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung
jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas30.
Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari
sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari
negara hukum formal menurut Friederich J Stahl31 sebagaimana dikutip
oleh Moch Mahfud MD., adalah:
a. Hak-hak asasi manusia.
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
30

http://attin-leefiaray.blogspot.co.id/2013/05/tujuh-kunci-pokok-sistempemerintahan_6.html, diakses pada Jumat, 21 Juli 2017 pukul.08.00 Wib
31
Moch Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta : Gama Media,
1999.
Hal:127.
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32

Sedangkan AV Decey

sebagaimana dikutip oleh Jimly

Asshiddiqie memberikan ciri-ciri :
a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan
b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa
maupun pejabat.
c. Terjaminnya

hak-hak

manusia

oleh

Undang-Undang dan

keputusan-keputusan pengadilan.
Dengan demikian ciri-ciri negara hukum (rechtstaat) seperti
halnya di Indonesia adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara
untuk

menjamin

perlindungan

HAM,

pemerintahan

berdasarkan

peraturan dan adanya peradilan adminitrasi. Indonesia juga menjamin
setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Negara Indonesia
sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang
sejahtera, aman, tentram, dan tertib.
Gagasan

negara

hukum

yang

didasarkan

atas

prinsip

demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang bersatu
merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari
para pendiri negara Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah
dialami bangsa Indonesia.
32

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia di

Jimly Asshiddiqie, hal. 304-30
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bawah kekuasaan raja-raja feodal yang sangat menindas, dan kemudian
kaum penjajah barat yang juga menindas dan menghisap sumber daya
alam dan masyarakat, maka bangsa Indonesia menyadari perlunya
dibangun sebuah negara hukum yang didasarkan atas prinsip bahwa
segala tindakan dan kewenangan lembaga Negara harus didasarkan pada
undang-undang. Peran, tugas dan kewenangan setiap lembaga Negara,
termasuk peran, tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia,
harus didasarkan pada undang-undang, sebagai perwujudan dari salah
satu ciri Negara hukum.
2.

Teori Kewenangan
Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia

(KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain 33 . Menurut Miriam
Budiarjo bahwa dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu
hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa
“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the
rule and the ruled)34.

33

Pengertian Kewenangan, diakses dari
http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html, pada tanggl 3
Maret 2017 pukul 10.00 Wib
34
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998), hal. 35-36.
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Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat terjadi
kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak
berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai
“blote match” 35 , sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum
oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni
wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum dan ini dipahami
sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh
masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara36.
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum
Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru
dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.
Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat
dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan
Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang
adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang
berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum37.
I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan
sebagai

berikut :

“Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang
otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan
35

Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik
Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban
Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hal. 30
36
A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia,(Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 52
37
SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.
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secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan
merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”38.
Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang
dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :
“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaa yang
berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari
Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan
terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap
sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat,
sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di
dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah
kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”39.
Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara
atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai
berikut :
Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang
pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu
wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah
memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada
38

I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi
Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru
Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas
Udayana 10 April 1996, h. 2
39
Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
hal. 29
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Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului
oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi
suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari
Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain40.
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di
atas, peneliti berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki
pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan
merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang,
sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya
barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undangundang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut
dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi)
pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan
pengaturan

atau

mengeluarkan

keputusan

selalu

dilandasi

oleh

kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi,
maupun mandat.
Kewenangan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan
sebagai

dasar dalam

setiap penyelenggaraan pemerintahan dan

kenegaraan di setiap Negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya
berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku
(asal legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan
dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang.

40

Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Pustaka Harapan, Jakarta , h. 90
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Dalam hukum tata pemerintahan, pejabat tata usaha
negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan
tindakan hukum, fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan
pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus
mempunyai kewenangan yang jelas.
Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari
“atribusi, delegasi dan mandat" atau dengan kata lain kewenangan
yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan
perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan
keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari
konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Di samping tiga
sumber kewenangan yang disebutkan di atas, masih ada sumber
kewenangan lainnya yang disebut diskresi yang berbeda dengan ketiga
sumber kewenangan lainnya.
Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara
atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai
berikut :
“Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian
wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang
pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu
wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah
memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada
Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului
oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi
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suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari
Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain41.
Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara
atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai
berikut:
Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang
pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu
wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah
memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada
Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului
oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi
suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari
Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain42.
Menurut Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara
(hal. 101-102), bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu
asas perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah
adalah peraturan perundang legalitas, maka berdasarkan prinsip ini
tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan -undangan.
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang

41
42

Loc Cit. hal 172
Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Pustaka Harapan, Jakarta , hal. 90
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didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt 43 , sebagai
berikut:
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan.
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat

terjadi

ketika

organ

pemerintahan

mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Van Wijk, F.A.M Stronik dan J.G. Stenbeek menyebutkan bahwa
hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu
atribusi dan delegasi.

Disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan

penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan
yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara
atributif kepada orang lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului
oleh atribusi. Dalam hal Mandat dikemukakan bahwa mandat tidak
berbicara mengenai penyerahan wewenang tidak pula pelimpahan
wewenang, dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun
setidak-tidaknya dalam arti Yuridis Formal. Yang adal hanyalah
hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai untuk
mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara
Yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ
kementrian. Pegawai memutuskan secara factual sedangkan Menteri
secara Yuridis.
43

Ridawan HR. Hukum Administrasi Negara.Jakarta: Rajawali Pers. 2016.hal.101-102
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Ridwan HR (hal. 105) menjelaskan bahwa wewenang yang
diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundangundangan.

Dengan

kata

lain,

organ

pemerintahan

memperoleh

kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat
menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah
ada. 44 Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya
pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.
Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi
beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima
mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung
jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada
pemberi mandat. Selanjutnya apa perbedaan Delegasi dan Mandat?.
Disamping atribusi, delegasi dan mandat sebagai sumber
kewenangan, dikenal juga sumber kewenangan lainnya yaitu “Diskresi”
yang merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”45.alan
Perlunya diskresi karena adanya perkembangan masyarakat,
sehingga

seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya

mendesak yang membuat Pejabat/Badan`Administrasi pemerintahan
44
45

Ibid, hal. 105
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
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tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang
bersifat terikat (gebonden bevoegheid) dalam melakukan tindakan hukum
dan tindakan faktual secara normal. Sebagai Negara yang bertujuan
untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan
kesejahteraan
menimbulkan

umum

dalam welfare state (Negara kesejahteraan)

beberapa

konsekuensi

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang
kehidupan social ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah
dilimpahkan tanggung jawab bestuurszorg atau public service.
Diskresi atau disebut juga Kewenangan Bebas atau FREIES
ERMESSEN/POUVOIR DISCRETIONARE. Freies berasal dari kata frei
dan freie yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang
bebas. Ermessen yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga,
penilaian, pertimbangan dan keputusan. Secara etimologis, Freies
Ermessen artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai,
bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Pejabat penguasa tidak
boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada
peraturannya” dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil
keputusan menurut pendapat sendiri, sejauh kewenangan tersebut
digunakan tidak melanggar asas yuriditas dan asas legalitas, serta asasasas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau (AAUPB).
Dengan mengacu pada Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan maka Kewenangan atribusi dalam
pembentukan

peraturan

perundang-undangan

(attributie

van

wetgevingsbevoegdheid), adalah bentuk kewenangan yang didasarkan
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atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga
negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat
dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan
batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat. Kewenangan delegasi adalah bentuk kewenangan
yang dilimpahkan untuk membuat peraturan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah, baik dinyatakan secara tegas maupun tidak. Bentuk
kewenangan ini tidak “diberikan” sebagaimana pada atribusi, melainkan
“diwakilkan”. Contoh: pemberian kewenangan dari Kepala Daerah
kepada Kepala Dinas atau Camat dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat.
Sedangkan Diskresi

atau

freies

ermessen

Diskresi adalah

keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini
berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk
undang-undang dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi
negara, sebagai badan eksekutif. Jadi supremasi badan legislatif diganti
oleh supremasi badan eksekutif karena administrasi Negara melakukan
penyelesaian masalah tanpa harus menunggu perubahan UndangUndang dari bidang legislatif. Hal tersebut karena pada prinsipnya
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Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya
tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut
masih menjadi kewenangannya
F.

Kerangka Konsepsional
Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan

suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan
dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan
sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam
hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya
definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara
penafsiran mendua (dibius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu
dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian
tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional
Implementasi, kewenangan, sumber kewenangan dan terorisme.
1.

Kedaulatan Hukum dan Negara Hukum
Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa
salah satu ciri sistem pemerintahan Negara adalah bahwa “Indonesia
ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar
atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Sedangkan dalam UUD hasil
Amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara
Indonesia adalah Negara Hukum 46 .

Ketentuan Pasal tersebut

merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara
yang berdasarkan atas hukum dan hukum ditempatkan sebagai satu46

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
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satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara (supremacy of law). Disamping itu ketentuan Pasal 1 ayat
(3) tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut kedaulatan
hukum, yaitu kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di
suatu negara, Hukum merupakan
kesadaran

manusia,

dan

pernyataan yang timbul dari

hukum

merupakan

sumber

kedaulatan. Negara harus mematuhi tertib hukum, karena hukum
terletak di atas Negara dan Hukum merupakan kekuasaan yang
derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang
tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan
berlandaskan hukum.
Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber
kekuasaan dalam negara maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh
pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di
negara itu, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang
berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga Negara
termasuk prajurit TNI dan pemerintah, maka semuanya harus
menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku.
2.

Implementasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti dari
implementasi

adalah

pelaksanaan

atau

penerapan

47

Mengimplementasikan artinya melaksanakan atau menerapkan.

47

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, Kemdikbud, hal. 270
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.

3.

Kewenangan
Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa wewenang adalah hak
yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan48.
Sedangkan pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan
kekuasaan untuk melakukan sesuatu49.

4.

Sumber Kewenangan
Sumber kewenangan dalam penelitian ini mengacu pada
Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan yaitu:
a.

Atribusi
Pasal 1 angka 22 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang
bahwa “Atribusi

Administrasi
adalah

Pemerintahan

pemberian Kewenangan

kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik”50.

48

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
49
Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1170
50
Pasal 1 angka 22Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
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b. Delegasi
Pasal 1 angka 23 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa “Delegasi
adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”51.
c. Mandat
Pasal 1 angka 24 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa “Mandat
adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”52.
d. Diskresi
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang

Administrasi

Pemerintahan

disebutkan

bahwa “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk
mengatasi

persoalan

konkret

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak

51
52

Ibid, Pasal 1 angka 23
Ibid, Pasal 1 angka 24
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lengkap

atau

tidak

jelas,

dan/atau

adanya

stagnasi

pemerintahan”53.kewenangan
5.

Terorisme
Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada satupun devinisi

yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman tentang apa terorisme itu,
sehingga peneliti mengacu pada pengertian terorisme yang dirumuskan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan The Prevention of
Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa teror
sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman
oleh seseorang atau golongan tertentu (Depdikbud, 2013)54.
Dalam The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act,
1984, Pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa terorisme adalah: “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 (terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis,
termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau
anggota masyarakat ketakutan) (The Prevention of Terrorism, 1984)55.
G.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis

normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada
53

Ibid, Pasal 1 angka 9
Diakses pada http://nandajessica28.blogspot.co.id/2015/12/terorisme.html, 28 Juli
2017, pukul. 11.00 Wib
55
Supriyatna, Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan” Advokasi Hukum & Operasi, Edisi 45. hlm.25
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peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu
melakukan

pengkajian

berdasarkan

pada

pengamatan

terhadap

penanganan aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan TNI. Metode
penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1.

Metode Pengumpulan Data

a.

Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dalam rangka
mendapatkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang diperlukan
sesuai dengan pokok permasalahan. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan
yang akan digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari norma dasar
atau kaidah dasar yaitu UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan bahan-bahan lainnya
yang terkait denga penelitian.
Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini,
meliputi:
1) UUD 1945
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002
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Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4169)
4) 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
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4439)
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601)
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Bahan hukum sekunder, memberi penjelasan mengenai bahan hukum
primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil
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penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan
penelitan ini.56
b.

Metode Wawancara

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu
pejabat yang berkompeten dalam bidang pembentukan peraturan
perundang-undangian di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mabes
TNI. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan
pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.
2.

Metode Analisa Data

Data57 telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan
analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan
kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga
diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis
dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini
digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang
berwujud

peraturan

perundang-undangan

sehingga

memerlukan

penjabaran melalui uraian-uraian.
Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan
disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian. Kemudian data ini
diolah secara kualitatif yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga

56
57

Tipologi Penelitian Hukum, (http://pojokhukum.blogspot.co.id)
Secara etimologi, kata data berasal dari bahasa Latin dengan akar kata do yang
artinya member, mengunjukan, menyerahkan, Kata kerja data berarti a.l.
membenarkan, mengakui.
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merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Analisa kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan data yang
berasal dari bahan-bahan kepustakaan maupun data yang diperoleh dari
narasumber di lapangan58
3.

Pendekatan yang Digunakan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dan

dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk
ditemukan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral
penelitian 59 dan digunakan untuk menganalisa kedua permasalahan
dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang
menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan
perundang-undangan.60
H.

Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan secara umum tentang latar belakang
permasalahan yang akan diteliti dan dikaji. Bab ini terdiri dari latar
58

Narasumber dari Pakar Hukum Tata Negara dan Pejabat yang terkait dengan
pembentukan perundang-undangan
59
Valerin,J.L.K., Modul Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2014) hal. 178
60
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 28
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belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, metode penelitian dan
ruang lingkup sistematika penulisan.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TUGAS DAN KEWENANGAN

TNI
Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian tugas dan
wewenang,

tugas

kedudukan dan tugas

TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
TNI menurut Undang-undang Dasar 1945,

kedudukan dan tugas TNI menurut Undang-Undang Pertahanan Negara,
kedudukan dan tugas TNI menurut Undang-Undang TNI dan hubungan
tugas dan kewenangan TNI dengan lembaga negara lainnya.
BAB III

KEWENANGAN TNI MENGATASI TERORISME

DALAM INSTRUMEN HUKUM NASIONAL
Dalam Bab III merupakan temuan penelitian yuridis normatif
tentang aksi teror di Indonesia, perkembangan bentuk ancaman
tradisional dan non tradisional, praktik keterlibatan TNI dalam mengatasi
terorisme, perbandingan keterlibatan Angkatan Bersenjata mengatasi
terorisme di beberapa negara.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN TNI
MENGATASI TERORISME
Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis implementasi
kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia dan
analisis upaya mengatasi kendala yang dihadapi terkait dengan
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implementasi kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di
Indonesia.
BAB V PENUTUP
Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan
saran-saran peneliti yang terkait dengan hasil penelitian.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA TUGAS
DAN KEWENANGAN TNI MENURUT
INSTRUMEN HUKUM NASIONAL

A.

Pengertian dan hakikat wewenang dan Tugas.

1.

Pengertian wewenang
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang

disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain61
Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa kewenangan adalah
kekuasaan yang dilembagakan.

Sedangkan H.D Stoud bahwa

kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturanaturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenangwewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan
hukum publik. Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud
H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi
yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam
ketentuan perundang-undangan. Sementara itu menurut S.F Marbun
wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu
61

Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah
Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

53 | P a g e

tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan
hubungan-hubungan hukum. Sedangkan dalam Black Law Dictionary
kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek
kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan
dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung
perintah,

memutuskan,

adanya

pengawasan

yuridiksi

bahkan

kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan
fisik.62
Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal
dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai
seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam
hubungan hukum publik 63 . Menurut Bagir Manan wewenang dalam
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.Wewenang
sekaligus berarti hak dan kewajiban64.
Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering
disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti
wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat
62

https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumbersumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/ Diakses pada
Jumat 1 September 2017 pukul 08.00 Wib
63
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
hal 71
64
Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung
Bandarlampung. 2009
. hal 26.
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penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena
pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang
yang diperolehnya65.
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang
yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang
berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi
tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal,
jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat
atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam
kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu
pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan
J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara
dan hukum administrasi negara66.
Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas,
peneliti berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang
dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan
kewenangannya

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku. Sedangkan Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan
pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada
pihak yang memiliki wewenang itu”.
Dapat juga dikatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan
untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan
65

https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusidelegasi-dan-mandat/Diakses pada Jumat 1 September 2017 pukul 09.00 Wib
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Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.
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untuk bertindak sebab, kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi,
berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukan suatu
kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah.
Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah.
Sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum.
Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (sewenang-wenang)
jika tidak berdasar atas hukum. Perlu di pahami bahwa, antara kekuasaan
dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang
sama.
2.

Sumber Kewenangan
Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah

yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasar atas
kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum
bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebaliknya hukum itu sendiri pada
hakikatnya adalah kekuasaan. Kalau dikatakan hukum itu adalah
kekuasaan tidak berarti kekuasaan itu adalah hukum, sehingga
pelaksanaan suatu kekuasaan harus bersumber dari hukum.
Dalam hukum tata pemerintahan, pejabat tata usaha negara
merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan
hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan,
namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai
kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan
berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi,
delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai
kewenangan dan wewenang.
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Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang
dan

sumber-sumber

kewenangan

sangatlah

beragam,

ada

yang

mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta
membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.
Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan
legislatif

(diberi

oleh

Undang-Undang)

atau

dari

kekuasaan

eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap
segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang
pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai
sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenangwewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu
tindak hukum public67.
Indroharto,

mengemukakan,

bahwa

wewenang

diperoleh

secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan
sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu
pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/ diciptakan
suatu

wewenang

pemerintah

yang

baru.

Pada delegasi terjadilah

pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan
TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara
atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi
selalu
67

didahului

oleh

adanya

sesuatu

atribusi

wewenang.

https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusidelegasi-dan-mandat/Diaskes pada Jumat 1 September 2017 pukul 19.00 Wib
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Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru
maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu
kepada yang lain68.
Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan
pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi,
dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui
pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan
kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari
pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat
perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai
prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada
organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan,
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.
Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali
setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”contrarius
actus”. Artinya,
pelaksanaan

setiap

perobahan,

perundang-undangan,

pencabutan
dilakukan

suatu

oleh

peraturan

pejabat

yang

menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang
setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan
dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun
tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap
6868

Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Jakarta:
Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.
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saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang
dilimpahkan itu69.
S.F.Marbun, menyebutkan

wewenang

mengandung

arti

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara
yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang
yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang
itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan
dengan

tegas

wewenang

tersebut

sah,

baru

kemudian

tindak

pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht). Pengertian
wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan70.
Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang
mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak
lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan
untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum
administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caracara yaitu atribusi,
delegasi dan mandat71.

69

Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta
70
SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi
Negara, Liberty, Yogyakarta.
71

Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi
Daerah.
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Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru
oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi
kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada
puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga
negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan
dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini
dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang
kompeten

untuk

memberikan

atribusi

wewenang

pemerintahan

dibedakan: Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR
sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah
sebagai yang melahirkan suatu undang-undang72.
Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi
diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan
pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Misal, UUD
1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan
kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam Pasal
22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk
membentuk

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang

jika terjadi kepentingan yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal
ini

seperti

presiden

yang

berdasarkan

suatu

undang-undang

mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-

72

Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 104.
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wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara
tertentu. Misal, Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003,
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural
eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat
dengan itu. Pengertian pejabat pembina kepegawaian pusat adalah
Menteri73.
Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah
ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh
wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata
usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya
suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan; (2) Pejabat struktural
eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang
bersangkutan; (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat
dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh
Menteri yang bersangkutan.
Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara,
berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris
menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Menurut penjelasan
73

Ibid. hal. 104
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UUD

1945

Presiden

yang

diangkat

oleh

MPR,

tunduk

dan

bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden adalah mandataris dari
MPR,

dan

wajib

menjalankan

putusan

MPR.

Presiden

ialah

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam Hukum
Administrasi

Negara

mandat

diartikan

sebagai

perintah

untuk

melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan
oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.
Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ
pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan
perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam
peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang
baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab
intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya
berada pada penerima wewenang (atributaris)74.
Huisman membedakan delegasi dan mandat sebagai berikut :
Delegasi,

merupakan

pelimpahan

wewenang (overdracht

van

bevoegdheid);kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh
organ

yang

memiliki

wewenang

asli (bevoegdheid

kan

door

hetoorsprokenlijk bevoegde orgaan niet incidenteel uitgoefend worden
); terjadi peralihan tanggung jawab (overgang van verantwoordelijkheid);
harus berdasarkan UU (wetelijk basis vereist ); harus tertulis (moet
schriftelijk);.
untuk
74

Mandat

menurut

Huisman,

merupakan

perintah

melaksanakan (opdracht tot uitvoering); kewenangan dapat

https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusidelegasi-dan-mandat/ Diakses pada Jumat 1 September 2017 pukul 22.00 Wib
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sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans (bevoeghdheid kan door
mandaatgever nog incidenteel uitgeofend worden); tidak

terjadi

peralihan tanggung jawab (behooud van verantwoordelijkheid); tidak
harus berdasarkan UU (geen wetelijke basis vereist); dapat tertulis, dapat
pula secara lisan75.
Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau
kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu :
1. Kewenangan atributif (orisinal)
Ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan
perundang-undangan. Contoh : presiden berwenang membuat UU,
Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanent, saat berakhirnya
kabur (obscure).
2. Kewenangan non atributif (non orisinal)
Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan
wewenang. Contoh : Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan
bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan
menugaskan Pembantu Dekan 1.
Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 2
(dua) yakni :
Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya
dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang
dilimpahkan

dan

yang

terpenting

adalah

tanggung

jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang. Dalam
Hukum Tata Pemerintahan
75

jika mandat digugat, yang digugat ialah

Ibid
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pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh : Dosen pengampu
memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang
berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.
Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya
dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada
sipenerima delegasi termasuk pertanggungjawaban. Dalam Hukum Tata
Pemerintahan jika delegasi digugat makahanya satu yakni sipenerima
delegasi. Untuk memperjelas delegasi Ten Berge, menyatakan bahwa
syarat-syarat delegasi antara lain:
a). Delegasi

harus

definitif,

artinya delegans tidak

dapat

lagi

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu,
b). Delegasi

harus

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
c). Delgasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki
kepegawaian tidak diperkenankannya adanya delegasi.
d). Kewajiban memebri keterangan (penjelasan), artinya delegans
berwenang

untuk

meminta

penjelasan

tentang

pelaksanaan

wewenang tersebut.
e). Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Contoh : ketika Bupati mengadakan Haji/umroh, mendelegasikan
wakil bupati untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimiliki
Bupati.
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Kewenangan yang non orisinil itu sifatnya insedantal, tidak
permanen. Dalam Hukum Tata Pemerintahan juga mengatur mengenai
ketidakwenangan

aparat,

apa

penyebab

aparat

tidak

berwenang (onbevoegdheid) ada 3 yakni76 :
1. Ratione Material, aparat pemerintah tidak berwenang karena isi/materi
kewenangan tersebut. Contoh : Wapres Jusuf Kalla membuat
Kewapres, namun tidak sah karena Kepres monopoli Presiden.
2. Ratione Loccus, aparat pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan
wilayah hukum. Contoh : Keputusan Walikota Sleman tidak sah
diberlakukan di wilayah Bantul.
3. Ratione

temporis, aparat

pemerintah

tidak

berwenang

karena

daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Contoh : kewenangan PTUN
mempunyai jangka waktu 40 hari.
Disamping atribusi, delegasi dan mandat sebagai sumber
kewenangan, dikenal juga sumber kewenangan lainnya yaitu “Diskresi”
yang merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”77.alan

76

https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusidelegasi-dan-mandat/ Diakses pada Sabtu 2 September 2017 pukul 08.00 Wib
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Perlunya diskresi karena adanya perkembangan masyarakat,
sehingga

seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya

mendesak yang membuat Pejabat/Badan`Administrasi pemerintahan
tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang
bersifat terikat (gebonden bevoegheid) dalam melakukan tindakan hukum
dan tindakan faktual secara normal. Sebagai Negara yang bertujuan
untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan
kesejahteraan
menimbulkan

umum

dalam welfare state (Negara kesejahteraan)

beberapa

konsekuensi

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang
kehidupan social ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah
dilimpahkan tanggung jawab bestuurszorgatau public service.
Diskresi atau disebut juga Kewenangan Bebas atau FREIES
ERMESSEN/POUVOIR DISCRETIONARE. Freies berasal dari kata frei
dan freie yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang
bebas. Ermessen yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga,
penilaian, pertimbangan dan keputusan. Secara etimologis, Freies
Ermessen artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai,
bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Pejabat penguasa tidak
boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada
peraturannya” dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil
keputusan menurut pendapat sendiri, sejauh kewenangan tersebut
digunakan tidak melanggar asas yuriditas dan asas legalitas, serta asasasas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau (AAUPB).
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Dengan mengacu pada Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan maka Kewenangan atribusi dalam
pembentukan

peraturan

perundang-undangan

(attributie

van

wetgevingsbevoegdheid), adalah bentuk kewenangan yang didasarkan
atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga
negara/pemerintahan.
Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas
prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang
diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Kewenangan delegasi adalah bentuk kewenangan yang dilimpahkan
untuk membuat peraturan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik
dinyatakan secara tegas maupun tidak. Bentuk kewenangan ini tidak
“diberikan” sebagaimana pada atribusi, melainkan “diwakilkan”. Contoh:
pemberian kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas atau
Camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan Diskresi atau freies ermessen adalah keputusan
dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat
pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan
yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,
dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini berarti bahwa sebagian
kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang
dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi negara, sebagai
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badan eksekutif. Jadi supremasi badan legislatif diganti oleh supremasi
badan eksekutif karena administrasi Negara melakukan penyelesaian
masalah tanpa harus menunggu perubahan Undang- Undang dari bidang
legislatif.

Hal

tersebut

karena

pada

prinsipnya

Badan/Pejabat

administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada
ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih
menjadi kewenangannya.
Dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan diatur tentang sumber kewenangan yaitu:
a.

Atribusi
Pasal 1 angka 22 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang
bahwa
Badan

Administrasi
“Atribusi
dan/atau

adalah
Pejabat

pemberian
Pemerintahan

Pemerintahan
Kewenangan

kepada

oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik”78.
b. Delegasi
Pasal 1 angka 23 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa :
“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau

78

Pasal 1 angka 22Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
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Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”79.
c. Mandat
Pasal 1 angka 24 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:
“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat tetap berada pada pemberi mandat”80.
d. Diskresi
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:
“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan
dan/atau
persoalan

dilakukan
konkret

pemerintahan

dalam

oleh pejabat
yang
hal

pemerintahan untuk

dihadapi
peraturan

dalam

mengatasi

penyelenggaraan

perundang-undangan

yang

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,
dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”81.kewenanga
3.

Kedudukan Asas Legalitas dalam Kewenangan Pemerintah
Asas legalitas dalam negara hukum merupakan salah satu prinsip

utama. Dalam hukum pidana, kita tentu sudah tak asing lagi dengan
79

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201 tentang Administrasi
Pemerintahan
80
Pasal 1 angka 24 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan
81
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
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adagium “nullum delictum sine praevia lege poenali(tidak ada hukuman
tanpa undang-undang). Asas legalitas tersebut tercantum dalam pasal 1
ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan
pidana yang telah ada.
Lalu

bagaimana

mengenai

asas

legalitas

dalam

Hukum

Administrasi Pemerintahan?. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi
Pemerintahan),

disebutkan

bahwa penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan berdasarkan:
a.

asas legalitas;

b.

asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan

c.

AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik)
Asas legalitas yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a, berarti

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar
hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan
dan/atau pejabat pemerintahan. asas legalitas menentukan bahwa semua
ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undangundang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering
dirumuskan dengan ungkapan “het beginsel van wetmatigheid van
bestuur” yakni prinsip keabsahan pemerintahan82.
Penerapan asas legalitas, menurut indroharto, akan menunjang
berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Di samping itu,

82

Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 91
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menurut H.D. Stout, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan
jaminan

kedudukan

hukum

warga

negara

terhadap

83

pemerintah . Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, tapi ia
tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah
disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap
penyelengaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap
penyelengaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi,
yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan
demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni “Het
vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen”, yaitu
kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu84.
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang dijadikan
sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan
disetiap negara hukum terutama bagi negara negara hukum yang
menganut sistem civil law atau sistem hukum eropa kontinental., Asas
legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang
memiliki makna, “dat het bestuur aan de wetis onderworpen”(bahwa
pemerintah tunduk kepada undang undang) atau “het legaliteitsbeginsel
hond in dat alle (algemene) de burgers bindende bepaligenop de wet
moeten berusten (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan
yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang.
Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas,
maka dengan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal

83
84

Ibid, 94-95
Ibid, 96
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dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.
Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari
peraturan perundang undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu :
1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainya.
3. Mandat,

terjadi

ketika

organ

pemerintahan

mengizinkan

kewenanganya dijalankan oleh organ lain atas namanya 85.
Menurut Prajudi Atmo Sudirdjo, Legalitas adalah syarat yang
menyatakan bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi
negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis), dalam
arti luas bila sesuatu dijalankan dengan dalih “ keadaan darurat” maka
kedaruratan itu wajib dibuktikan, kemudian jika tidak bisa dibuktikan
makaperbuatan tersebut bisa digugat ke pengadilan (Ridwan H.R,
2003)86.
4. Pengertian Tugas
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

bahwa

tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk

85

https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html,
diakses pada Minggu 3 September 2017 pukul 08.00 Wib
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Ibid.
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dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan
yang dibebankan; suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu87.
Dalam Hukum Administrasi Negara istilah wewenang menjadi
batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Secara umum Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah
Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi
dan secara umum “tugas” didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu
pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya

88

.

Menurut Louis A. Allen, wewenang adalah jumlah kekuasaan (powers)
dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan, Menurut Harold
Koontz dan Cyril O‟Donnel dalam bukunya,The Principles of
Management Authority adalah suatu hak untuk memerintah / bertindak89.
Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam
moekijat (1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one
portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan
satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone
dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific
work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas

87

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, 1991, hal. 1076
88
https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html,
Diakses pada Minggu 3 September 2017 pukul 09.50 Wib
89

https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html ,
Diakses pada Minggu 3 September 2017 pukul 10.00 Wib
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merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu)90.
Sedangkan menurut G.R.Terry Wewenang dalam Hukum
Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat
untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang
memiliki

wewenang

itu,

Menurut

R.C.Davis

dalam

bukunya,

Fundamentals of Management: Authority/Wewenang dalam Hukum
Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan
seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi,
wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan
kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat
berbuat apa-apa (Moh. Mahfud MD, Sf. Marbun, 2009)91.
Sejauh ini tugas hanya diartikan menjadi sesuatu yang sudah
sewajibnya dan harus dilakukan bagi seorang individu dalam suatu
pekerjaannya, mungkin saja dalam aktifitas nya juga. Kesimpulan akhir
bahwa tugas dan wewenang memang memiliki perbedaan tetapi tetap
dalam suatu hubungan seperti yang dikatakan oleh R.C Davis bahwa
tanpa wewenang orang-orang di dalam perusahaan tidak dapat berbuat
apa-apa. Dengan kata lain penyertaan tugas juga berhubungan dengan
wewenang., Tugas pemerintah Indonesia itu cukup luas, salah satunya
adalah pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada
masyarakat baik dibidang politik maupun dalam sosial ekonominya dan
90

http://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html Diakses
pada Senin 4 September 2017 pukul 10.00 Wib
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untuk itu pemerintah mendapat freies Ermessen atau kewenangan untuk
turut campur dalam berbagai kegiatan sosial, seperti melakukan
pengaturan dalam kegiatan-kegiatan dimasyarakat dengan memberi izin,
lisensi, dispensasi dan lain-lain atau melakukan pencabutan atas hak-hak
warga negara tertentu karena diperlukan oleh umum (Moh. Mahfud MD,
Sf. Marbun, 2009)92.
Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task
is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose”
(Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu)93.
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu
kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John &
Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan
pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus94.
Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu
unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari
dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang
lengkap95.
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa
tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi
yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas
jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Tugas adalah
92

Ibid
Ibid
94
Ibid
95
Ibid.
93
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kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam
pekerjaannya. Dapat diartikan pula bahwa tugas adalah suatu pekerjaan
yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena
pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab diri nya. Sedangkan
secara umum wewenang adalah kekuasaan menggunakan sumber daya
untuk mencapai tujuan organisasi, dan secara umum tugas di definisikan
sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang
dalam pekerjaannya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang
harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau
pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan
yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat
berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi96. Tugas Pokok adalah
tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas
pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas
jabatan atau organisasi tersebut.
Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih
rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.
96

http://digilib.unila.ac.id/10649/20/BAB%20II.pdf, diakses pada Diakses pada Senin 4
September 2017 pukul 19.00 Wib
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Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan
konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.
Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan
yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan
perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi
menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah
tugas pokok97.
Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan,
pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau
melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai
satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin
dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan
gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau
organisasi demi mencapai tujuan tertentu98.
Berdasarkan definisi tugas pokok di atas, dapat kita simpulkan
bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling
utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi
yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas
jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

97

http://www.wikiapbn.org/tugas-pokok-dan-fungsi/ Diakses pada Selasa 5 September
2017 pukul 09.00 Wib
98
Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004.
hlm. 38.
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nasional99.[1] Definisi lain menyebutkan bahwa fungsi adalah sekelompok
aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau
pelaksanaannya100.
Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka
melaksanakan

sebuah tugas

(Tupoksi) adalah sasaran utama

pokok.
atau

Tugas

Pokok

pekerjaan

yang

kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan

101 .

menyebutnya

dan

sebagai tugas

dan

fungsi saja

dan

Fungsi

dibebankan

Sebagian pihak
menyingkatnya

menjadi Tusi.
Tugas pokok dan fungsi si merupakan satu kesatuan yang saling
terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundangundangan tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian Negara /
lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan
fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Sebagai
contoh, lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut.
Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi
landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus

99

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011
100
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kelurahan
101
Mewujudkan Aparatur Departemen Agama yang Berwawasan Tupoksi, diakses 1001-2013
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sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada
tataran aplikasi di lapangan102.
B.

Kedudukan dan Tugas TNI menurut Konstitusi UUD 1945.
Kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaran Indonesia diatur

dalam Pasal 10 UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden memegang
kekuasaan yang tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.103”
Rumusan Pasal 10 tersebut menegaskan bahwa yang menjadi
pemegang kekuasan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia yang
meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah
pada Presiden dan bukan pada Panglima TNI atau Menteri Pertahanan.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Panglima TNI
berada di bawah Presiden.
Selanjutnya

TNI

sebagai

kekuatan

utama

dalam

sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta diatur dalam UUD 1945 yaitu
pada Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan “Usaha pertahanan dan
keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat,
sebagai kekuatan pendukung”104. Sedangkan tugas TNI dalam UUD 1945
diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yang menyebutkan “Tentara Nasional
Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan

103
104

Pasal 10 UUD 1945
Pasal 30 ayat (2)
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Udara sebagai alat negara “bertugas” mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara”105.
Pengaturan lebih lanjut tentang susunan dan kedudukan TNI
dalam suatu Undang-Undang diatur dalam Pasal 30 ayat (5) yang
menyebutkan “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang106.
Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 30 ayat (5) UUD 1945,
maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa (2) Sistem
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung
oleh komponen cadangan dan komponen pendukung 107 . Selanjutnya
Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia
berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pengaturan tentang susunan organisasi TNI, tugas dan fungsi
dalam suatu undang-undang, diamanatkan dalam Pasal 11 yang
menyebutkan “Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tentara Nasional
Indonesia sebagai alat pertahanan Negara diatur dengan undangundang” 108 . Atas dasar Pasal 11 Undang-undang Pertahanan tersebut,
105

Pasal 30 ayat (3)
Pasal 30 ayat (5)
107
Pasal 7 ayat (2)
108
Pasal 11
106

80 | P a g e

maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia yang merupakan payung hukum bagi institusi
TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai alat negara di
bidang pertahanan Negara.
C.
Tugas TNI menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara.
1.

Sistem Pertahanan Negara Indonesia
Pada dasarnya setiap Negara termasuk Indonesia, memiliki

kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah,
menjamin rasa aman, dan keselematan rakyat dari segala bentuk
ancaman. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan
oleh para pahlawan bangsa sehingga menjadi kewajiban kita yang hidup
pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan
beragam macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah
dipikirkan oleh para pendiri negara Indonesia. Mereka sudah memikirkan
masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara pada
sidang

BPUPKI

telah

mencantumkan

upaya

mempertahankan

kemerdekaan ke dalam UUD 1945 pada Pasal 30 Bab XII tentang
Pertahanan Negara..
Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan
Indonesia bisa dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem
pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus
diatur dalam UUD 1945.
Perubahan/amandemen

terhadap

UUD

1945

semakin

memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut
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di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai keuatan
pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan, melindungi,dan memelihara keutuhan
dan kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

bertugas

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan
hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan
undang-undang109.

109

http://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/sistem-pertahanan-dan-keamanannegara.html# Diakses pada Rabu 6 September 2017 pukul 10.00 Wib
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Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan
kemanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga
Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara
tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, namun
masyarakat sipil pun turut serta bertanggung jawab terhadap pertahanan
dan keamanan negara, sehingga TNI dan Polri menunggal bersama
masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan
gambaran mengenai usaha pertahanan rakyat semesta (Sishanta). Sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan
segala upaya guna menjaga pertahanan dan keamanan negara yang
seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana
nasional, maupun seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan
pertahanan yang utuh serta menyeluruh110.
Dengan kata lain bahwa dalam Sishanta penyelenggaraannya
didasarkan pada kesadaran akan hak serta kewajiban seluruh warga
negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri guna mempertahankan
kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdekar,
berdaulat, bersatu, adil dan makmur.
Sistem pertahanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang
amat tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan
keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak serta
kewajiban warga negara didalam usaha pertahanan negara.
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Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup
tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk
dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek
pertahanan negara sesuai peran masing-masing.
Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta
bercirikan:
a.

Kerakyatan, yakni orientasi pertahanan dan keamanan negara
diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat.

b.

Kesemestaan, yakni seluruh sumber daya nasional di dayagunakan
bagi upaya pertahanan.

c.

Kewilayahan, yakni gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara
menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan111
Sistem pertahanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa

Indonesia sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah
Indonesia yang berada di posisi silang (diapit dua benua dan dua
samudra) di satu sisi memberikan keuntungan, namun disisi lain
memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer
dari negara lain maupun kejahatan internasional.
Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan,
tentunya memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang yang kokoh
untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu,
maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan rakyat semesta
merupakan sistem terbaik bagi bangsa Indonesia.
111

Ibid
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2.

Tugas TNI dalam Sistem Pertahanan Negara.
Peran TNI di masa depan tidak dapat dipisahkan dari keterpaduan

peran TNI yang utuh menyeluruh, komprehensif dan holistik dalam
rangka pertahanan negara dan pembangunan bangsa. TNI terus berbenah
dan menata diri melalui “Reformasi Internal”. TNI tidak hanya mencabut
Dwi Fungsi ABRI sesuai tuntutan reformasi yang diusung para
mahasiswa pada tahun 1998 saja, tetapi TNI juga melakukan sejumlah
langkah perubahan restrukturisasi, reorganisasi, reaktualisasi, reposisi,
dan redefinisi TNI dengan munculnya berbagai produk regulasi
perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara.
Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara
yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan
negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial 112 .

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap

warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam
upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan
yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman,
damai, dan sejahtera.

112

Konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara.
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Usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun,
memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan
negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional,
hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup
berdampingan secara damai.
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara adalah
segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap
bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara 113 . Selanjutnya pada angka 2 menyebutkan “Sistem pertahanan
negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan
seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta
dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara
total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
ancaman114”.
Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun
dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta
menanggulangi setiap ancaman baik ancaman militer maupun ancaman
nonmiliter. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Sistem pertahanan
negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara

113

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Ibid, Pasal 1 angka 2

114

86 | P a g e

Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung 115 , sedangkan ayat (3)
“sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter
menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai
unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi
dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa116.
Apabila mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (2) tersebut maka
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam sistem pertahanan Negara
di Indonesia dalam menghadapi ancaman militer, maka TNI ditempatkan
sebagai komponen utama sedangkan ancaman non militer menempatkan
lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur Utama.
Adapun pengertian ancaman militer dapat dilihat pada penjelasan
Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang
menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai
mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa117.
Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain
berupa penggunan

kekuatan

Agresi

bersenjata oleh negara lain terhadap

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa
atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain
terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
115

Ibid, Pasal 7 ayat (2)
Ibid, Pasal 7 ayat (3)
117
Ibid, Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
116
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2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan
oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara
Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur
satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional
Indonesia.
5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang
tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam
perjanjian.
6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya
oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara
lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti
tersebut di atas.
8) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang
menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
9) Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan
mendapatkan rahasia militer.
10) Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital
nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
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11) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme
internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam
negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga
membahayakan

kedaulatan

negara,

keutuhan

wilayah,

dan

keselamatan segenap bangsa.
12) Pemberontakan bersenjata.
13) Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata
dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya118.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer
menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung. Kekuatan pertahanan
yang dimiliki didayagunakan untuk mengatasi situasi negara yang
terancam oleh suatu serang militer dari negara lain atau gerakan kekuatan
bersenjata Sedangkan strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman
militer disesuaikan dengan jenis ancaman dan besarnya resiko yang
dihadapi. Dengan berdasarkan jenis ancaman dan besarnya resiko yang
dihadapi,

pemilihan

strategi

pertahanan

disusun

dalam

strategi

pertahanan untuk menghadapi ancaman militer berupa agresi militer dari
negara lain melalui OMP serta strategi pertahanan untuk menghadapi
ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer melalui OMSP.
Ancaman nonmiliter pada hakekatnya adalah ancaman yang
menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan

118

Ibid, penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara
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membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berasal dari luar
negeri atau dapat pula bersumber dari dalam negeri. Kondisi masyarakat
Indonesia yang berada dalam kategori miskin, berpendidikan rendah, dan
terbelakang dengan jumlah cukup besar membawa dampak terhadap
keamanan yang cukup besar dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu,
ancaman nonmiliter digolongkan dalam ancaman yang berdimensi
ideologi, politik, ekonomi, social, informasi dan teknologi serta
keselamatan umum.
Dalam kondisi negara menghadapi ancaman aktual berupa
ancaman nonmiliter, sistem pertahanan Negara disusun dalam lapis
pertahanan nonmiliter sebagai unsur utama untuk mengambil langkahlangkah

penanganan

dengan

pendekatan

nonmiliter

dengan

memberdayakan instrument ideologi, politik, ekonomi, psikologi, sosial
budaya, informasi dan teknologi serta hukum dan HAM. Inti pertahanan
nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan
senjata, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi,
psikologi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan
keahlian serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan.

Sehingga

dalam

menghadapi

ancaman

nonmiliter

menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai
unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi
dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa119.

119

https://blog.uad.ac.id/mita1500009046/2017/07/17/ancaman-militer-non-militer/
Diakses pada Kamis, 7 September 2017, pukul 09.00 Wib
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Dengan struktur kekuatan sistem di atas, maka pembangunan
kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung memerlukan
kebijakan strategis, guna dapat memperbesar dan memperkuat komponen
utama.
Dengan memperhatikan berbagai ancaman terhadap NKRI yang
membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap, bangsa baik yang datang dari dalam
maupun luar negeri, maka segenap komponen bangsa termasuk Tentara
Nasional Indonesia (TNI) harus bekerjasama dan bersinergi untuk
bersama-sama menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan. Salah
satu jenis ancaman militer yang menempatkan TNI sebagai komponen
utama adalah aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme
internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau
terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
Sementara Pasal 8 ayat 1 UU Pertahanan Negara berbunyi,
“Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam,
sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah
disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan
memperkuat komponen utama120.”
Dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) maka komponen cadangan
merupakan sumber daya yang dimiliki negara yang telah dipersiapkan

120

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151013101559-20-84619/sipil-dilatihmiliter-dari-komponen-cadangan-ke-bela-negara/Diakses pada Kamis, 7 September
2017 pukul. 17.00 Wib
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untuk memperkuat dan memperbesar kemampuan dan kekuatan TNI
sebagai komponen utama.
Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama berbunyi, “Komponen
pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung taua
tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen
utama dan komponen cadangan121.”
Komponen

Pendukung

berfungsi

untuk

memperkuat

dan

meningkatkan kemampuan kedua komponen utama dan komponen
cadangan. Komponen ini terdiri dari sumberdaya nasional yang tidak
ditujukan untuk pertahanan fisik. Sumber daya yang termasuk komponen
pendukung adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan. Adapun Sub komponen pendukung antara lain paramiliter,
Polisi, Satpol PP, Satpam, Linmas atau Hansip, Menwa, Satgas partai,
Organisasi bela diri, Orgainsasi Kepemudaan, Tenaga Ahli, Industri,
Sumber daya Alam dan Sumber daya Manusia122.
D.
1.

Kedudukan dan Tugas TNI menurut UU No 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia.
Reformasi TNI

121

Ibid
http://sistempemerintahan -indonesia.blogspot.co.id/201 3/06/sistempertahanan-indonesia.html, Diakses pada Jumat 8 September 2017 pukul.
09.00 Wib
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Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia beberapa tahun
yang lalu, telah melahirkan gerakan yang sedemikian kuatnya untuk
melakukan perubahan pada hampir semua bidang kehidupan bangsa. Hal
inilah yang menandai hadirnya era baru yaitu “era reformasi” dengan
sejumlah harapan menuju perbaikan masa depan bangsa Indonesia. TNI
sebagai salah satu bagian dari sistem kenegaraan di Indonesia juga telah
dan sedang melaksanakan reformasi internal yang dilakukan secara
gradual dengan sasaran meliputi doktrin, struktur, kultur, hukum, politik
dan lain-lain123.
Menyadari betapa pentingnya perubahan dan kebersamaan
langkah dalam perubahan itu sendiri maka TNI telah komit dan konsern
dengan cita-cita reformasi yang menjadi harapan kita semua. Bagi TNI
reformasi adalah merupakan peluang emas untuk bercermin diri dan
sekaligus menyongsong masa depan yang lebih baik. Semua komponen
bangsa termasuk TNI telah sepakat akan membangun masyarakat
madani, yaitu membangun masyarakat yang senantiasa menjadikan
hukum sebagai panglima dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
bangsa. Saat ini TNI akan melangkah ke depan dengan berlandaskan
paradigma barunya. Peran TNI di masa depan tidak dapat dipisahkan dari
keterpaduan peran TNI yang utuh menyeluruh, komprehensif dan holistik
dalam rangka pertahanan negara dan pembangunan bangsa124.
Adapun implementasi dari reformasi internal yang telah
dilakukan oleh TNI saat ini antara lain perubahan nama ABRI menjadi
123

http://obor.or.id/Reformasi-TNI-Pola-Profesionalitas-Refungsionalitas-Milite,
diakses pada Sabtu, 9 September 2017 pukul 07.00 Wib
124
Ibid
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TNI, melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI,
penghapusan Dwi Fungsi ABRI, pemisahan TNI dan Polri, revisi piranti
lunak berbagai doktrin TNI yang disesuaikan dengan era refromasi,
komitmen dan konsistensi sikap netralitas TNI dalam pemilu dan
pemilukada, TNI tidak lagi melibatkan diri ke dalam kegiatan politik
praktis, pengalihan bisnis TNI, perubahan staf sospol menjadi staf
teritorial, penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/tingkat I,
penghapusan fraksi TNI di DPR dan DPRD dan lain-lain125.
Reformasi di Indonesia saat ini masih terus berlangsung namun
sangat disayangkan hadirnya era reformasi telah memunculkan euforia
atas peluang kebebasan beraspirasi dan berekspresi. Berbagai bias yang
telah mengaburkan arah reformasi sehingga memunculkan kecemasan
baru dengan timbulnya gejolak masyarakat yang cenderung kompleks
dan kehilangan arah, sehingga dapat dikatakan reformasi di Indonesia
telah memunculkan petualang-petualang yang berkedok tokoh reformasi
dengan tujuan untuk kepentingan politik atau kepentingan sesaat dari
suatu golongan atau kelompok. Dampak reformasi yang lebih luas adalah
terjadinya degradasi moral pada berbagai lapisan masyarakat termasuk di
lingkungan TNI sehingga sangat berpengaruh pada ketaatan prajurit
terhadap norma-norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI126.
TNI harus menjadi institusi yang lebih profesional dan
profesionalisme yang terus kita bangun dengan mengedepankan aspek
kemahiran teknis kemiliteran yang ditopang oleh “aspek moral dan etika
125

Ibid
Ibid
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serta

disiplin

keprajuritan”

sehingga

diharapkan

setiap

prajurit

membentuk diri sebagai prajurit Sapta Marga, Prajurit yang tidak boleh
kehilangan nilai, karakter dan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara
pejuang, tentara nasional dan tentara yang profesional. ke depan TNI
akan membangun dan mengembangkan posturnya menjadi kekuatan
yang profesional, efektif, efisien dan modern yang senantiasa siap
memberikan sumbangsih bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju
tercapainya tujuan nasional sehingga menjadi kebanggaan rakyat dan
bangsa Indonesia127.
2.

Kedudukan TNI
Gerakan reformasi pada 1998 telah berhasil mendorong TNI

melakukan perubahan paradigma, peran, fungsi dan tugasnya dan
penghapusan hak-hak istimewa mereka selama Orde Baru. Hal ini
diwujudkan melalui beberapa kebijakan dan peraturan yang meliputi
pengaturan tentang pemisahan TNI dan Polri (Tap MPR Nomor
VI/MPR/2000), pengaturan tentang peran TNI dan Polri (Tap MPR
Nomor VII/MPR/2000), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara dan puncaknya dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Undang Undang Nomor 34
tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). 128 Undang-undang TNI

127

Ibid
Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1999), h. 21.

128
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tersebut telah menjadi payung hukum dan pendorong bagi TNI untuk
melakukan berbagai langkah perubahan.
Dengan berdasarkan UU TNI maka tentara adalah warga negara
yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara
guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. TNI
terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan
Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di
bawah pimpinan panglima TNI.
Institusi TNI sebagai subsistem dari sistem nasional bukan
merupakan organisasi yang berdiri sendiri.

Kedudukan TNI sesuai

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut :
Dalam Bab III, Pasal 3 disebutkan:
Ayat (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI
berkedudukan di bawah Presiden.
Ayat (2)

Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan

administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan129.
Selanjutnya pada Bab III, Pasal 4 menyebutkan:
Ayat (1)

TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan

Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara
Matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
Ayat (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat130.
Selanjutnya pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah:

129
130

Pasal 3 UU TNI
Pasal 4 UU TNI
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Ayat (1) Yang dimaksud berkedudukan di bawah Presiden adalah bahwa
keberadaan TNI di bawah kekuasaan Presiden.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan di bawah koordinasi Departemen

Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan
strategis yang meliputi aspek pengelolaan Pertahanan Negara, kebijakan
penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya
nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan
oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya sedangkan pembinaan
kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan
kekuatan, doktrin militer berada pada Panglima TNI dengan dibantu
para Kepala Staf Angkatan131.
Dengan mengacu pada rumusan Pasal-pasal di atas (Bab III Pasal
3 dan Pasal 4), maka diapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal
pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berada langsung di
bawah Presiden artinya bahwa keberadaan TNI berada dibawah
kedudukan Presiden. Sedangkan yang terkait dengan kebijakan dan
strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah
koordinasi Departemen Pertahanan, artinya segala sesuatu yang
berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan
Pertahanan Negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan,
pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri
pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan
lainnya.
Mengenai pembinaan kekuatan TNI khususnya yang berkaitan
131

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU TNI
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dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada
pada Panglima TNI dengan dibantu para Kepala Staf Angkatan.
Terkait dengan tugas dan kewajiban Panglima ditegaskan dalam Pasal
15 yang
menyebutkan:
Tugas dan kewajiban Panglima adalah:
1. memimpin TNI;
2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
4. mengembangkan doktrin TNI;
5. menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan
operasi militer;
6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara
kesiagaan operasional;
7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal
penetapan kebijakan pertahanan negara.
8. memberikan pertimbangan kepada Mentari Pertahanan dalam hal
penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen
pertahanan lainnya;
9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam
menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan
sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi
kepentingan operasi militer;
11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi
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kepentingan operasi militer; serta
12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan132.
Sedangkan tanggungjawab penggunaan kekuatan TNI diatur dalam
Pasal 19
yang menyebutkan:
(1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima
TNI.
(2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden133.
3.

Tugas TNI
Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan ujung tombak

dalam upaya mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman baik yang
datang dari dalam maupun dari luar. Hal ini tercermin dalam tugas pokok
dan fungsi TNI yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-undang TNI yang
menyebutkan “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan
yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan
politik negara134.
Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut juga memberikan
mandat kepada TNI untuk menjalankan fungsi sebagai penangkal dan
penindak terhadap ancaman yang ada, serta fungsi pemulih sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 5 yaitu;
(1)

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

132

Pasal 15 UU TNI
Pasal 19 UU TNI
134
Pasal 5 UU TNI
133
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a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman
bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a; dan
c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat
kekacauan keamanan.
(2)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara135.
Berbeda dengan regulasi yang lahir sebelum reformasi, fungsi

TNI dalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada “setiap
bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam
negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Terkait dengan tugas TNI pokok TNI ditentukan dalam Pasal 7
ayat (1) yang menyebutkan:
(1)

Tugas

pokok

TNI

adalah

menegakkan

kedaulatan

negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara136.

135
136

Pasal 5 ayat (2) UU TNI
Pasal 7 ayat (1) UU TNI
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(2)

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:
a.

Operasi militer untuk perang.

b.

Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1.

mengatasi gerakan separatisme bersenjata;

2.

mengatasi pemberontakan bersenjata;

3.

mengatasi aksi terorisme;

4.

mengamankan wilayah perbatasan;

5.

mengamankan objek vital nasional yang bersifat
strategis;

6.

melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan
kebijakan politik luar negeri;

7.

mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta
keluarganya;

8.

memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan
pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem
pertahanan semesta;

9.

membantu tugas pemerintahan di daerah;

10.

membantu kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam

rangka

tugas

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11.

membantu mengamankan tamu negara setingkat
kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang
berada di Indonesia;
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12.

membantu

menanggulangi

akibat

bencana

alam,

pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13.

membantu

pencarian

dan

pertolongan

dalam

kecelakaan (search and rescue); serta
14.

membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran
dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan,
dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara137.
Apabila kita menganalisa rumusan

dalam pasal 7 ayat (1)

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok TNI
meliputi ada tiga yaitu pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua,
mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan.
Tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer
untuk perang (OMP) dan Operasi militer selain perang (OMSP). Adapun
pengertian OMP dan OMSP sebagai berikut:
Operasi Militer untuk Perang. Operasi Militer untuk Perang adalah
segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan
kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia,
dan atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih,

137

Pasal 7 ayat (3) UU TNI
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yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada
hukum perang intemasional138.
Operasi Militer Selain Perang atau OMSP adalah operasi militer yang
dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi
untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata,
gerakan separatis, aksi terorisme, tugas mengatasi kejahatan lintas
negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian139.
Untuk pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas OMP harus
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
Untuk mengetahui arti kebijakan dan keputusan politik
Negara dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang TNI
bahwa “Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara
adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan
Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan
rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan140.
E.
Hubungan Tugas dan Kewenangan TNI dengan Lembaga
Negara Lainnya.
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam suatu
organisasi, diperlukan adanya kerja sama dengan bidang–bidang lain. Ini
dimaksudkan Dalam melakukan tugas, setiap bidang di organisasi harus

138

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Babinkum TNI Bujikin Operasi Militer
Untuk Perang, 2011, hal.7
139
Ibid, hal. 7
140
Penjelasan ayat (5) UU TNI
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memiliki garis koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Demikian pula dengan organisasi TNI sebagai alat Negara di
bidang pertahanan, salah satu hal yang menjadi poin penting dalam upaya
menjaga dan mempertahankan NKRI adalah dengan mewujudkan
hubungan sinergi antar segala komponen bangsa. Indikator keberhasilan
penyelenggaraan pertahanan negara tercermin dalam daya tangkal bangsa
terhadap setiap ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan
negara, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, sehubungan
dengan hal tersebut maka pertahanan Negara diselenggarakan dalam
Sistem Pertahanan Semesta dengan memperhatikan kondisi geografi
Indonesia sebagai Negara kepulauan.
Dalam sistem pertahanan di Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia (TNI) merupakan ujung tombak dalam upaya mempertahankan
NKRI dari berbagai ancaman. Hal ini tercermin dalam tugas pokok dan
fungsi TNI yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 34
Tahun 2004 yang menyebutkan “TNI sebagai alat negara di bidang
pertahanan” dan merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan
Negara”141.
Fungsi TNI dirumuskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa
(1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
a.

penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman
bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

141

Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
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b.

penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan

c.

pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat
kekacauan keamanan.
Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen
utama sistem pertahanan negara142.
Dengan mengacu pada rumusan Pasal tersebut di atas, maka
sebagai komponen utama dalam fungsi pertahanan, maka TNI
ditempatkan sebagai lembaga prime yang memiliki fungsi koordinatif
dengan lembaga lain dalam bidang pertahanan.
Terkait

dengan

hubungan

koordinatif

sebagai

upaya

mempertahankan NKRI maka strategi pertahanan Negara dikembangkan
dalam wujud strategi pertahanan berlapis yang menyinergikan lapis
pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu
kesatuan pertahanan negara yang utuh dan saling menyokong143.
Strategi

pertahanan

berlapis

merupakan

manifestasi

dari

keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan
negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara
maksimal. Implementasi dari Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan
dalam lapis pertahanan militer dengan TNI sebagai inti kekuatan
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dibantu oleh
142

Ibid, Pasal 5 ayat (2)
Fachrudin, S.H., M.H.dkk, Laporan Akhir yang berjudul “Pengkajian Hukum
Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam
Rangka Mempertahankan NKRI”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian
Hukum dan HAM RI, 2011, hal.10

143
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komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi
ancaman militer serta disokong oleh lapis pertahanan nirmiliter yang
menyelenggarakan

fungsi-fungsi

diplomasi,

ekonomi,

psikologi,

teknologi dan informasi serta keselamatan umum. Keterpaduan antara
pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menghasilkan daya tangkal
yang mampu mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.
Daya tangkal bangsa melalui strategi pertahanan berlapis
bertumpu pada kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat,
profesional, serta disegani, mampu melaksanakan operasi militer perang
(OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP), disokong oleh
kapabilitas pertahanan nirmiliter yang manunggal dengan TNI. Sokongan
pertahanan nirmiliter dalam pertahanan negara diwujudkan dalam
pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat yang berkeadilan
serta merefleksikan kemampuan diplomasi dengan posisi tawar yang
tinggi, ekonomi yang kuat dan berdaya saing, faktor psikologi bangsa
yang memancarkan nasionalisme yang tinggi dengan rasa persatuan dan
kesatuan bangsa, serta penguasaan iptek untuk mewujudkan kemandirian
bangsa144.
Peran pertahanan nirmiliter diselenggarakan melalui upaya
diplomasi sebagai lini depan pertahanan, serta diperkuat oleh peran
rakyat melalui kekuatan politik, ekonomi, psikologi, informasi, dan
teknologi.
Melihat sifat dari ancaman yang ada, baik ancaman militer
maupun nirmiliter, tentunya diperlukan penanganan yang tepat dan
144

Ibid, hal 12
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sesuai, serta perlu didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah lainnya
yang terkait, sehingga tidak ansih TNI saja yang berperan.
Sebagai contoh dalam hal menjaga keamanan wilayah perbatasan
yang mulai menjadi concern setiap pemerintah yang wilayah negaranya
berbatasan langsung dengan negara lain. Dalam hal pertahanan tentunya
merupakan tanggung jawab TNI, tetapi dalam upaya pembinaan,
pengawasan dan pembangunan daerah tersebut maka pemerintah daerah
setempat juga bertanggung jawab akan hal tersebut. Kesadaran akan
adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para
birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian
tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan
sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan
kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap
kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula
dengan negara lainnya (neighbourhood countries).
Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan
bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu
kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan.
Sejauh ini, ketidakjelasan lembaga penanggung jawab wilayah
perbatasan, mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan terkesan
berjalan masing-masing. Bahkan masalah ini kesannya hanya menjadi
tanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI, sedangkan peran dan
tanggung jawab Pemda, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, belum optimal.
Tanggung jawab pengamanan garis perbatasan memang dibebankan
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kepada TNI, akan tetapi masalah perbatasan menyangkut masalah
geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat harus ditangani secara
terpadu antara pemerintah daerah dengan pusat dan instansi terkait di
bawah pengendalian satu komando.
Begitu pula dalam menangkal ancaman gerakan separatis yang
muncul di daerah tertentu, maka lembaga-lembaga seperti Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri serta lembaga
lainnya mempunyai fungsi dalam hal mengantisipasi ancaman tersebut,
juga dicontohkan dalam hal penanganan terorisme, yang bukan sematamata kriminal murni yang merupakan tanggung jawab kepolisian, tetapi
bila terkait dengan ideologi maka peran Kementerian Agama dan
Kementerian Pendidikan merupakan lembaga yang terkait sebagai upaya
pencegahan terjadinya tindakan terorisme, dari contoh di atas maka
kesemua ini akan bermuara pada upaya menjaga dan mempertahankan
keutuhan NKRI145.
Beberapa ketentuan yang mengatur tentang kerjasama TNI
dengan lembaga kementerian atau badan lainnya yang terkait dengan
pertahanan negara, dapat dilihat dalam

perundang-undangan sebagai

berikut:
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara menyebutkan:
“ Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber
daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
145

Ibid, hal 13
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diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk
menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa dari segala ancaman”146.
Rumusan Pasal 1 angka 2 tersebut menegaskan bahwa sistem
pertahanan Negara di Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga Negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya yang
dimanfaatkan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah
dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2)
disebutkan bahwa “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai
komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan
komponen pendukung”147.
Dengan mengacu pada rumusan pasal di atas maka sistem
pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan
dan komponen pendukung. Dengan demikian dalam sistem pertahanan,
TNI tidak dapat melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sendiri tetapi
harus didukung oleh komponen lainnya yaitu komponen cadangan dan
komponen pendukung.
Ketentuan lain yang mengatur tentang hubungan antara TNI
dengan kelembagaan lainnya termasuk organisasi dunia adalah Pasal 10
ayat (3) huruf d yang menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia
bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk Ikut serta

146
147

Pasal 1 angka 2 UU Pertahanan Negara
Ibid, Pasal 7 ayat (2)
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secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan
internasional148.
Apabila melihat rumusan Pasal 10 ayat (3) huruf d tersebut maka
salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah ikut serta secara aktif dalam
tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional yang
dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut maka TNI akan bekerjasama dengan
Negara-negara lainnya termasuk dengan PBB.

Selanjutnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter dilaksanakan
oleh

instansi

di

luar

pertahanan

namun

penanggulangannya

dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 19

yang menyebutkan “Dalam menghadapi

bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi
pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi
sesuai bidangnya149.
Beberapa ketentuan yang mengatur kerjasama antara TNI dengan
lembaga/kementerian dan badan lainnya sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.
Pasal 1 angka 6 menyebutkan:
“Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber

148
149

Ibid, Pasal 10 ayat (3) huruf d
Ibid, Pasal 19
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daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinam bungan, dan
berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi
keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman150.
Selanjutnya pada BAB III Kedudukan pasal 3 ayat (1) dan (2)
yang menyebutkan:
(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI
berkedudukan di bawah Presiden.
(2) Dalam kebijakan dan

strategi

pertahanan

serta dukungan

administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
Sedangkan peran TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan
dirumuskan dalam Pasal 5 yang menyebutkan:
TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam
menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik
negara.
Ketentuan lainnya yang implementasinya harus melibatkan
lembaga/kementerian dan komponen bangsa lainnya adalah tugas OMSP
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 sampai
dengan angka 14. Artinya bahwa TNI dalam melaksanakan tugas OMSP
tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu melibatkan komponen bangsa
lainnya, sebagai contoh
Bentuk kerjasama lainnya antara TNI dengan kelembagaan lain
dapat dilihat dalam Pasal 15 tentang tugas dan kewajiban Panglima
150

Ibid, Pasal 1 angka 6
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antara lain;

melaksanakan kebijakan pertahanan Negara, artinya

Panglima TNI dalam mengerahkan dan menggunakan kekuatan militer
harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Bentuk

kerjasama lainnya adalah memberikan pertimbangan kepada Menteri
Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan Negara,
memberikan pertimbangan kepada Mentari Pertahanan dalam hal
penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen
pertahanan lainnya,

memberikan pertimbangan kepada Menteri

Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis
pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan Negara,
menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan
operasi militer,

menggunakan komponen pendukung yang telah

disiapkan bagi kepentingan operasi militer dan Penggunaan kekuatan
TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan
kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.
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BAB III SEJARAH DAN
PERKEMBANGAN TERORISME DI
INDONESIA
A.

Terorisme dalam Lintasan Sejarah
Menurut

Loudewijk

F.

Paulus,

sejarah

tentang

terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk
kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk
mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk
fanatisme aliran kepercayaan yang kembudian berubah menjadi
pembunuhan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh suatu
kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tirani. Pembunuhan
terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari
Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern151.
Meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18,
namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant
Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982), manifestasi Terorisme
sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak
paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan
Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem
rezim teror152.
Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, Sat-81/Gultor Kopasus, Jakarta, 2002
http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnorutisi=2
152
Rikard Bagun, “Indonesia di Peta Terorisme Global”,<http://www.polarhome.com>,
17 November 2002.

151
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Sebenarnya istilah terorisme baru muncul pada akhir abad ke XIX
dan menjelang terjadinya perang dunia (PD) 1, dan terjadi hampir merata
di seluruh permukaan dunia. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi
terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan
bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang
Dunia 1 (PD 1). Pada dekade PD 1, aksi terorisme diidentikkan sebagai
bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi komunis153.
Menurut Grant Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982),
manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis,
tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen
kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih
diartikan sebagai sistem rezim teror154.
Kata Terorisme berasal dari Bahasa Perancis le terreur yang
semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil
Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan
berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh
melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata Terorisme
dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah
di Rusia. Dengan demikian kata Terorisme sejak awal dipergunakan

153

Ibid,

154

Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal
Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002):
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untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan
yang anti pemerintah155.
Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya
Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia 156 .

Pada

pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa
Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara
yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial,
dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh 157 .
mencatat

pada

tahun

1890-an

aksi

Sejarah

terorisme Armenia melawan

pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal
terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi
Terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang
berbasiskan ideologi158.
Bentuk pertama Terorisme, terjadi sebelum Perang Dunia II,
Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat
pemerintah. Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair pada tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang memopulerkan “serangan yang bersifat
acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan

155

Ibid. hal.30.

156

Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”.

157

History of
Terrorism,http://www.terrorismfiles.org/encyclopaedia/history_of_terrorism.html,
diakses pada Selasa, 19 September 2017, pukul. 08.00 Wib

158

Op.cit. Loudewijk F. Paulus, "Terorisme".
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untuk melawan apa yang disebut sebagai Terorisme negara oleh Algerian
Nationalist. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan
keadilan. Bentuk ketiga Terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal
dengan istilah “Terorisme Media”, berupa serangan acak terhadap siapa
saja untuk tujuan publisitas159. Bentuk ketiga ini berkembbang melalui
tiga sumber, yaitu:
1. kecenderungan sejarah yang semakin menentang kolonialisme dan
tumbuhnya gerakan-gerakan demokrasi serta HAM.
2. pergeseran ideologis yang mencakup kebangkitan fundamentalis
agama, radikalis setelah era perang Vietnam dan munculnya ide
perang gerilya kota.
3. kembajuan teknologi, penemuan senjata canggih dan peningkatan
lalu lintas.
Namun terorisme bentuk ini dianggap kurang efektif dalam
masyarakat yang ketika itu sebagian besar buta huruf dan apatis. Seruan
atau perjuangan melalui tulisan mempunyai dampak yang sangat kecil.
Akan lebih efektif menerapkan “the philosophy of the bomb”yang
bersifat eksplosif dan sulit diabaikan 160 . Pasca Perang Dunia II, dunia
tidak pernah mengenal "damai". Berbagai pergolakan berkembbang dan
berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang

159

Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta:The Habibie
Center, 2002), hal. 168.

160

Muladi, Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,
Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): hal. 1
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meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa
negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik
Utara-Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik
regional yang menarik kembur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam
negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan
bergejolak.

Ketidakstabilan dunia dan rasa frustasi dari banyak

Negara Berkembbang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang
dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya
Terorisme. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa
70-an. Terorisme dan Teror telah berkembbang dalam sengketa ideologi,
fanatisme agama, perjuangan kemberdekaan, pemberontakan, gerilya,
bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan
kekuasaannya.
Terorisme gaya baru mengandung beberapa karakteristik161:
1. ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan.
2. keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara
internasional secepat mungkin.
3. tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap Terorisme yang sudah
dilakukan.
4. serangan Terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya
sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi.

161

Amien Rais, “Hadapi Terorisme dengan Cerdas”, <http://www.detik.com>
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Dalam berita yang dirilis oleh Kompas.com pada 2 Februari 2017,
menyebutkan bahwa para pemimpin dan pejabat intelijen dunia
mengidentifikasi 11 jaringan terorisme internasional sebagai ancaman
paling serius bagi stabilitas global162 . Walaupun kriteria terorisme terus
berubah, namun kebrutalan sebelas kelompok teror ini membuat
kengerian para pemimpin dunia. Tindakan teror yang dilakukan
kelompok-kelompok tersebut selalu brutal, tidak berprikembanusiaa dan
bahkan melampaui atau mengingkari nilai-nilai agama yang mereka anut.
Sebelas kelompok teror itu menggunakan dan mendasarkan tindakannya
pada agama, semata-mata hanya sebagai topeng untuk membenarkan
tindakannya.
Berikut adalah 11 kelompok teror seperti dikutip dari The Star,
Januari 2015163:
1.

Negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS)
ISIS Didirikan oleh Abu Bakr al-Baghdadi, Negara Islam di

Suriah dan Irak atau ISIS tersebut menguasai sebagian besar wilayah Irak
dan Suriah. Dikenal juga sebagai Negara Islam di Suriah dan Levant
(ISIL), Negara Islam (IS), atau Daesh, yang dipandang sebagai
penghinaan. ISIS telah melakukan kekejaman luas dan melembagakan
interpretasi brutal terhadap hukum Islam di daerah itu, termasuk puluhan
kota-kota yang tersebar di Irak dan Suriah.

162

http://internasional.kompas.com/read/2017/03/02/19134021/ini.tujuh.organisasi.teror.
paling.ditakuti.di.dunia, diaskes pada Selasa, 19 September 2017, pukul 11.00 Wib
163
http://ilhamdwix.blogspot.co.id/2015/11/11-organisasi-teroris-paling-ditakuti.html,
Diakses pada Selasa, 19 September 2017, pukul. 19.00 Wib

118 | P a g e

Kelompok ISIS didirikan pada tahun 2004 di Irak sebagai cikal
bakalnya dengan nama Negara Islam di Irak, tapi baru terkenal secara
global pada 2014 setelah mengumumkan sepihak berdirinya kekalifahan
di kawasan luas Irak dan Suriah. Di bawah pimpinan Abu Bakr alBaghdadi, ISIS terkenal lewat teror brutalnya, antara lain pembunuhan
sadis dengan pemenggalan kepala para sandera, pelemparan dari gedung
tinggi, perbudakan seks perempuan, dan penghancuran situs bersejarah
2.

Al-Qaeda
Al-Qaeda dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden, yang

tewas pada 2011 dalam sebuah operasi oleh US Navy Seals. Kelompok
ini diburu setelah melakukan serangan 11 September 2001, tetapi telah
dikalahkan dalam satu tahun terakhir oleh ISIS.
Sejak kematian Osama bin Laden, jaringan ini dipimpin oleh
Ayman al-Zawahiri dari Mesir. Meskipun tampaknya telah kehilangan
'kilaunya' akhir-akhir ini, banyak kelompok dalam daftar ini berafiliasi
dengan Al-Qaeda. ISIS sendiri awalnya bagian dari jaringan, sebelum
secara resmi dikeluarkan dari Al-Qaeda awal tahun lalu karena terlalu
brutal.
3.

Al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP)
Dibentuk pada tahun 2006 oleh penggabungan sayap Yaman dan

Saudi al-Qaeda, al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP), juga dikenal
sebagai al-Qaeda di Yaman. dipandang sebagai salah satu cabang yang
paling berbahaya dari al-Qaeda. Kedua bersaudara dalam serangan
Charlie Hebdo di Paris pada 7 Januari dilatih oleh kelompok ini.
Sementara melakukan serangan di Barat, kelompok ini juga telah berhasil
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merebut wilayah di Yaman, dan melatih pejuang untuk memerangi
kelompok ekstrimis di Suriah dan Irak.
4.

Taliban
Taliban Afghanistan didirikan pada tahun 1994 di bawah

kepemimpinan Mullah Mohammed Omar, yang adalah juga komandan
dan pemimpin spiritual. Tujuan utama organisasi adalah untuk
membentuk negara Islam di Afghanistan. Kelompok ini memerintah
Afghanistan pada 1996-2001 dan memberlakukan hukum syariah yang
ketat.
Kelompok ini sempat digulingkan lewat aksi militer Amerika
Serikat setelah serangan 11 September 2001. Karena AS menarik
pasukannya dari Afghnistan, Taliban Afghanistan telah membuat
kembajuan di negara ini lagi.
5.

Taliban Pakistan
Desember lalu, Taliban Pakistan, juga disebut Tehreek-e-Taliban

Pakistan (TTP), menyerbu Army Public School di utara-barat kota
Peshawar Pakistan pada hari kerja, membantai 148 orang - termasuk 132
anak-anak - dalam serangan teror paling mematikan di negara itu.
Kelompok ini juga berada di balik penembakan pemenang Nobel
Perdamaian Malala Yousafzai. Beroperasi dari zona suku semi-otonomi
di utara-barat Pakistan dekat perbatasan Afghanistan. Pemimpinnya saat
ini adalah Maulana Fazlullah.
Taliban aktif di Pakistan sejak 2007. Mereka menjalin aliansi dengan
sejumlah kelompok radikal lainnya di kawasan perbatasan ke Afganistan.
Kelompok dengan nama panjang Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) ini.
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Taliban Pakistan tidak memiliki kaitan langsung dengan Taliban di
Afganistan. Grup afliasi Al Qaeda ini terutama menentang pemerintahan
dan militer Pakistan, serta juga terkenal anti-ideologi Barat dan sering
melancarkan serangan pembunuhan.
6.

Al-Nusra Front
Al-Nusra Front atau Front Pembela Rakyat Suriah kadang-kadang

dikenal sebagai al-Qaeda di Suriah. Mengumumkan keberadaannya
dengan video yang diposting secara online pada tahun 2012, dan
bertujuan untuk mengganti rezim Presiden Bashar al-Assad dengan
negara Islam. "Kami mujahidin Suriah, kembali dari berbagai bidang
jihad untuk mengembalikan pemerintahan Allah di bumi dan membalas
Suriah yang telah melanggar kehormatan dan tumpah darah," kata
seorang pria bertopeng dalam video tersebut. Kelompok ini aktif terlibat
dalam mendukung pemberontak Suriah, dan menyerang target yang
berafiliasi dengan pemerintah Suriah serta ditetapkan sebagai organisasi
teroris oleh negara-negara Barat, Arab Saudi, Turki dan Uni Emirat Arab.
7.

Boko Haram
Kelompok teroris yang didirikan pada 2002 ini lebih terkenal dengan

nama Boko Haram, dari nama panjangnya adalah Jama‟at Ahl as-Sunnah
lid-Da‟wah wa‟l-Jihad. Boko Haram beroperasi di Nigeria namun
meluaskan aksinya di negara tetangga Chad, Nigeria, dan Kamerun.
Kelompok

ini

juga

terkenal

sangat

brutal,

kejam,

dan

tak

berperikembanusiaan dalam membunuh para lawannya. euters rumahrumah di kota Baga hangus akibat pertempuran antara pasukan Nigeria
dan Boko Haram. Setidaknya sudah lebih dari 15.000 warga sipil
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dibunuh. Penculikan atas 276 gadis Chibok pada tahun 2014 telah
memicu kecaman internasional. Kelompok ini teroris ini berafiliasi
dengan ISIS dan bertujuan menumbangkan pemerintahan Nigeria.
Boko Haram bertujuan untuk memaksakan 'bentuk yang keras,
dari hukum Islan di Nigeria. Namanya berarti "pendidikan Barat adalah
dosa", dan kelompok melarang Muslim terlibat dalam kegiatan yang
berhubungan dengan masyarakat Barat, termasuk suara dalam pemilihan,
mengenakan kembeja dan celana panjang atau menerima pendidikan
sekuler. Pada Januari 2015, mereka mulai melakukan pembantaian
mematikan di Baga, sebuah kota di utara-timur dari Nigeria. Sebanyak
2.000 orang tewas, menurut Amnesty International. Tahun lalu, Boko
Haram menculik ratusan mahasiswa, termasuk lebih dari 200 anak
sekolah hilang sampai sekarang. Kelompok ini dilaporkan telah
menggunakan perempuan dan gadis-gadis muda sebagai 'bom manusia'
dalam serangan. Boko Haram menguasai sekitar 20.000 mil persegi
wilayah di utara-timur Nigeria, The Telegraph melaporkan pada bulan
Januari.
8.

Jemaah Islamiyah (JI).
Kelompok sempalan Jemaah Islamiyah (JI) adalah cabang Al-

Qaeda di Asia Tenggara, dan bertanggung jawab atas pemboman Bali
tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Berpusat di Indonesia dan
dibentuk pada awal 1990-an dengan tujuan mendirikan kekhalifahan di
wilayah tersebut. Banyak tokoh utamanya, termasuk pemimpin spiritual
Abu Bakar Bashir, pembuat bom Bali Umar Patek dan pimpinan di
Singapura, Mas Selamat Kastari yang telah ditangkap.

Jaringan ini
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hancur sejak tahun 2002, namun masih ada beberapa serangan dikaitkan
dengan mereka tahun lalu. JI telah berubah menjadi kelompok-kelompok
sempalan seperti Jemaah Ansharut Tauhid (JAT). Tahun lalu, otoritas
keamanan Malaysia mengidentifikasi empat kelompok teror baru, dikenal
dengan akronim mereka BKAW, BAJ, Dimzia dan ADI. Sebagian besar
mereka telah berjanji setia kepada ISIS.
9.

Abu Sayyaf
Abu Sayyaf, sebuah geng kriminal yang beroperasi di Sulu, sering

melakukan penculikan untuk uang tebusan di sepanjang pantai Sabah dan
perairan sekitarnya. Didirikan pada tahun 1990-an dengan uang dari alQaeda, kelompok yang berbasis di pulau Basilan dan Sulu, telah
disalahkan atas serangan teror terburuk dalam sejarah Filipina, termasuk
pemboman dan penculikan massal orang Kristen dan orang asing.
Kelompok ini telah lama memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan barubaru ini berjanji setia kepada ISIS.
Organisasi teror di Flipina ini berbasis di kepulauan Jolo dan
Basilan. Didirikan 1991 dimasukan daftar grup teroris AS 1997. Abu
Sayyaf bertanggung jawab atas serangan teror sebuah ferry di Filipina
(2004) yang menewaskan 116 orang. Grup ini mendapat dana dari
tebusan sandera dan perompakan kapal barang. Tujuan utama Abu
Sayyaf adalah mendirikan negara Islam merdeka di selatan Filipina.
10.

Lashkar-e-Taiba
Kelompok

militan

Pakistan

Lashkar-e-Taiba

(LeT)

yang

bertanggung jawab atas serangan Mumbai 2008 yang menewaskan 166
orang. Sejak serangan itu, laskar ini telah menjadi organisasi yang lain,
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Jamaat-ud-Dawa (Jud) sebagai organisasi yang terdepan. The Jud
mengklaim sebagai organisasi untuk amal kembanusiaan, dan terus
beroperasi secara terbuka di Pakistan. Wartawan Pakistan Arif Jamal
mengambil pandangan lain. Dia mengatakan bahwa Jud adalah organisasi
pusat, dan memiliki sel-sel yang berada bukan hanya di Asia Selatan,
tetapi di seluruh dunia. "LeT hanyalah salah satu dari cabang, yang
bertanggung jawab untuk melancarkan jihad di India," katanya dalam
sebuah wawancara dengan majalah Foreign Policy tahun lalu.
11.

Hezbollah
Organisasi ini adalah partai politik sekaligus kelompok militan

bersenjata yang aktif di Lebanon, dan mendapat dukungan kuat dari Iran.
Didirikan pada 1982 dengan bantuan keuangan dan latihan militer Iran,
sebagai reaksi atas invasi Israel ke selatan Lebanon. Hezbollah terutama
melancarkan serangan atas target Israel, Amerika dan Barat. Dalam
konflik Suriah, Hezbullah mendukung presiden Bashar al-Assad.
B.
a.

Definisi Terorisme
Pengertian Menurut Etimologi
Menurut Indriyanto Seno Aji bahwa definisi terorisme sampai

dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang
merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundangundangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum
internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi
hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut
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hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi
terorisme164.
Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang
kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror
juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini
belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada
dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki
konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban
warga sipil yang tidak berdosa165.
Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan
untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan
untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang .
Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata
Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal
dari bahasa latin ”terrere” yang berarti gemetaran dan ”detererre” yang
berarti takut

166

. Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk

menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan
ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publi.
Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering
digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya
untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut
pandang yang diserang. Sedangkan teroris merupakan individu yang
164

Indriyanto Seno Adji, Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat
Manusia.Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.2001.hlm 17

165
166

Ibid Hal 18-19
Bambang Abimanyu. Teror Bom di Indonesia, Jakarta: Grafindo.2005.hlm 62
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secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris
meluas dari warga yang tidak puas sampai pada non komformis
politik.Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang
atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka.
Dalam Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa teror sebagai usaha
untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang
atau golongan tertentu (Depdikbud, 2013). Pengertian yang tidak jauh
berbeda diungkap dalam Webster‟s New School and Office Dictionary,
yaitu teror sebagai usaha untuk membuat ketakutan atau kengerian
dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti
(Meriam Webster, 1996)167.
Mengenai perbedaan teror dengan terorisme, terdapat beberapa
pendapat dari para ahli, sebagian berpendapat bahwa “teror” merupakan
bentuk pemikiran, sedangkan “terorisme” adalah aksi atau tindakan teror
yang terorganisir sedemikian rupa. Dari sekian banyak pendapat tentang
perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi
tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada
terorisme.
b.

Pengertian Menurut Terminologi
Definisi terorisme, baik menurut para ahli maupun berdasarkan

peraturan Undang-Undang memiliki kesamaan, yakni bahwa teror adalah
perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau kengerian pada masyarakat.
Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur

167

https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme/, diakses pada
Rabu, 20 September 2017, pukul. 09.00 Wib
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ketakutan

atau

kengerian.

Dalam The

Prevention

of

Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984, Pasal 14 ayat 1 dijelaskan
bahwa terorisme adalah: “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 (terorisme adalah
penggunaan

kekerasan

untuk

tujuan-tujuan

politis,

termasuk

menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota
masyarakat ketakutan) (The Prevention of Terrorism, 1984)168.
c.

Definisi Terorisme Menurut Para Ahli
Berikut adalah beberapa definisi terorisme menurut para ahli, dan

akan dikutif beberapa diantaranya yang paling populer dan banyak
digunakan sebagai rujukan.
Walter Laqueur (Laqueur, 1977) menyatakan bahwa terorisme
adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuantujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak
bersalah/berdosa.

Unsur

utama

terorisme

adalah

penggunaan

kekerasan169.
MB Ali dan T Deli mengemukakan bahwa teror berarti perbuatan
kejam/ sewenang-wenang. Sedangkan terorisme berarti tindakantindakan teror . Sedangkan Anton Tabah dalam bukunya Menangani
Kasus-kasus Bom Di Indonesia (2005:vii) menyatakan bahwa teror
168

https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme/ diakses pada
Rabu, 20 September 2017, pukul. 11.00 Wib

169

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-terorisme-sejarahglobal.html diakses pada Rabu, 20 September 2017, pukul. 13.00 Wib
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adalah kata sifat yang menggambarkan rasa takut luar biasa. Tak ada lagi
jaminan keamanan (security), tak ada lagi jaminan keselamatan (safety),
tak ada lagi jaminan hukum (legality). Rasa takut luar biasa itu
menembus batas, ruang dan waktu170.
Sedang pengertian lain sebagaimana dijelaskan dalam Forum
Keadilan (29 Nopember 2002), yang mengatakan bahwa teror adalah
usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang,
kelompok atau golongan171.
Terorisme menurut Wilkinson adalah aksi teror yang sistematis,
rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu . Disamping itu menurut
Konvensi PB tahun 1937 menyatakan bahwa terorisme adalah segala
bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara
dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau
kelompok orang atau masyarakat luas 172.
James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa
dikategorikan sebagai terorisme, yaitu (Wolfe, 1987) tindakan terorisme
tidak selamanya harus bermotif politis dan sasaran terorisme dapat
berupa sipil (masyarakat, fasilitas umum) maupun non-sipil (pejabat dan
petugas negara, fasilitas negara). Aksi terorisme ditujukan untuk
mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan aksi

170

Ibid
Ibid
172
Ibid
171
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terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati
hukum dan etika internasional173.
Menurut Manullang bahwa terorisme adalah suatu cara untuk
merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti;
pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan
ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah,
atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme174.
d.

Definisi Terorisme menurut Hukum Internasional dan Hukum

Nasional
Definisi pertama diberikan oleh “Encyclopedia of Britanica”
sebagai berikut: Terrorism is the systematic use of violence to create a
general climate of fear in a population and thereby to bring about a
particular political objective. Terlihat dari definisi tersebut, terorisme
masih erat kaitannya dengan kondisi kekerasan dalam hubungan
politik175.
Selanjutnya definisi terorisme oleh United State Departement of
Defense (Departemen Pertahanan Amerika Serikat) yang menjelaskan:
“Calculated use of unlawful violence to inculcate fear; intended to coerce

173

https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme/ diakses pada
Rabu, 20 September 2017, pukul. 09.00 Wib

174

Ibid
Britannica Online, Global Warming,
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/235402/global‐warming,
accessed 3‐3‐2014 diakses pada Kamis, 21 September 2017, pukul. 10.00 Wib

175
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or intimidate governments or societies in pursuit of goals that are
generally political, religious, or ideological176.”
Dalam hukum internasional “Departement of justice pada Federal
Bureu of Investigasion (FBI) Amerika Serikat menyatakan bahwa sesuai
dengan The Code of Federal Regulation, terorisme diartikan sebagai
penggunaan kekuatan atau kekerasan secara tidak sah terhadap
perseorangan atau harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa
sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau elemen-elemen lain untuk
mencapai tujuan politik maupun sosial (FBI, 2015).
Menurut Terorism Act 2000 (Inggris), terorisme berarti penggunaan
ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan ciri-ciri sebagai berikut
(Terorism Act, 2000):
1. Penggunaan kekerasan terhadap seseorang (atau kelompok) dan
menimbulkan kerugian baik berupa harta maupun nyawa. Didesain
khusus untuk menciptakan gangguan serius pada sistem elektronik.
2. Target atau tujuan terorisme dimaksudkan untuk mempengaruhi
pemerintah atau organisasi internasional, publik atau bagian tertentu
dari publik.
3. Terorisme dibuat dengan alasan politis, agama, rasial, atau ideologi177.
Sedangkan menurut European Convention on the Suppression of
Terrorism, 1977.
176

http://www.sarjanaku.com/2012/09/pengertian-teroris-dan-karakteristik.html diakses
pada Kamis, 21 September 2017, pukul.11.00 Wib

177

https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme diakses pada Kamis 21 September
2017, pukul. 13.00 Wib
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1. kejahatan dalam lingkup Konvensi untuk Pembasmian Perampasan
Tidak Sah atas Pesawat Terbang, ditandatangani di Hague, Desember
1970.
2. kejahatan dalam lingkup Konvensi untuk Pembasmian Tindakan
Tidak Sah atas Keselamatan Penerbangan Sipil, ditandatangani di
Montreal 23 September 1971.
3. kejahatan berat yang melibatkan serangan atas integritas fisik dan
kehidupan atau kebebasan orang-orang yang dilindungi secara
internasional, termasuk agen-agen diplomatic.
4. kejahatan yang melibatkan penculikan, penyanderaan atau penahanan
berat yang tidak sah.
5. kejahatan yang melibatkan penggunaan bom, granat, roket, senjata
otomatis,

atau

surat

atau

paket

bom

jika

penggunaannya

membahayakan orang lain.
6. usaha untuk melakukan kejahatan atau berpartisipasi sebagai kaki
tangan seseornag yang melakukan atau berusaha melakukan kejahatan
tersebut.
7. kejahatan serius yang melibatkan tindakan kekerasan, selain dari yang
tercakup dalam artikel 1) sampai 6) jika tindakan tersebut
menimbulkan bahaya kolektif bagi orang lain.
8. usaha untuk melakukan kejahatan yang tersebut sebelumnya atau
berpartisipasi sebagai kaki tangan seseorang yang melakukan
kejahatan tersebut178.

178

Ibid
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Definisi Terorisme menurut hukum yang berlaku di Indonesia,
yaitu aksi terorisme dikenal dengan istilah “Tindak Pidana Terorisme”
(Asshiddiqie, 2003). Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak
pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum
pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang
kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme179.
Dalam Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa
“tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur
pidana sesuai dengan ketentuan Perpu 180 . Perbuatan tersebut termasuk
yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Dua hal ini
termaktub dalam pasal 6 dan pasal 7 (Perpu, 2002). Terkait dengan
unsur-unsur tindak pidana terorisme, ada perbedaan antara Pasal 6 dan
Pasal 7. Dalam Pasal 6 menyatakan “Pelaku tindak pidana terorisme
adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang 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. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran
terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau
fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Adapun unsur-unsur Pasal 6
tersebut sebagai berikut;
179

Asshiddiqie, Jimly. Konsolidasi Naskah UUD 1945, Yarsif Watampone: Jakarta,
Indonesia, 2003. Hal.30
180
Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002
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1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas
4. Menimbulkan korban massal, baik dengan cara marampas
kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta
benda orang lain
5. Mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital
Sementara ketentuan dalam Pasal 7 menyebutkan “Setiap orang
yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau tindakan ancaman
kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa
takut terhaddap orang secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau
kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan
hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan
pidana penjara paling lama seumur hidup181. Pasal 7 di atas menyebutkan
bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana
terorisme bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Dilakukan
dengan sengaja, Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
Dimaksudkan untuk menimbulkan korban massal, mengakibatkan
kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis,
atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa sampai saat ini belum ada keseragaman tentang pengertian yang
baku dan definitif dari apa yang disebut dengan Terorisme itu. Menurut
Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli hukum pidana internasional, bahwa tidak
181

Ibid, Pasal 7
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mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat
diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas
makna Terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins,
Phd., bahwa terorisme merupakan pandangan yang subjektif.

Tidak

mudahnya

usaha

merumuskan

definisi

Terorisme,

tampak

dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Ad Hoc
Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun
tanpa menghasilkan rumusan definisi. Pengertian paling otentik adalah
pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia.
Dari pengertian etimologis itu dapat diintepretasikan pengembangannya
yang biasanya tidak jauh dari pengertian dasar tersebut182.
Menurut Black‟s Law Dictionary, Terorisme adalah kegiatan yang
melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi
kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara
bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk: a. mengintimidasi
penduduk sipil. b. mempengaruhi kebijakan pemerintah. c. memengaruhi
penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan .
Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah
puncak aksi kekerasan atau terrorism is the apex of violence. Bisa saja
kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan.
Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah
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https://books.google.co.id/books?id=QVcDAAAQBAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=Menurut+Prof.+M.+Cherif+Bassiouni,+ahl
i+hukum+pidana+internasional,terorisme& diakses pada Kamis 21 September 2017,
pukul. 19.00 Wib
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dan para kelompok teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar
masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan183..
C.

PERKEMBANGAN TERORISME DI INDONESIA
Terorisme merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat sulit

untuk di berantas. Kejahatan terorisme berkembbang sangat cepat dan
menyebar sangat luas. Bahkan jaringan-jaringan terorisme terdapat di
setiap negara di dunia ini. Banyak negara yang kewalahan dalam
menghadapi terorisme, karena setiap satu jaringan di musnahkan pasti
akan muncul jaringan-jaringan teroris lain yang lebih banyak.
Keberadaan terorisme menjadi suatu ancaman yang sangat berat dan
serius bagi suatu negara.
Maraknya perkembangan kelompok terorisme di setiap negara
khususnya negara Indonesia, membuat jaringan-jaringan teroris sulit
untuk diberantas. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dalam menangani jaringan-jaringan teroris, tapi hal tersebut
tidak membuat kelompok teroris takut terhadap pemerintah, malah
semakin memicu semangat dari kelompok-kelompok terorisme untuk
melakukan penyerangan dan terror terhadap pemerintah dan masyarakat.
Mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Rabu (23/12), menyebut
ada sembilan jaringan yang diduga teroris di Indonesia. Dia juga tidak
menutup kemungkinan setiap jaringan itu berhubungan satu sama lain.
Badrodin tidak menyebutkan secara lengkap nama-nama jaringan teroris
33https://books.google.co.id/books?id=nm6bAAAAMAAJ&q=Menurut+Black‟s+Law+Dictionary,+Terorisme+adalah+kegiatan+yang
&dq=Menurut+Black‟s+Law+Dictionary,+Terorisme+adalah+kegiatan+yang&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwij2ID30OTWAhUFj5Q
KHXSUCtkQ6AEIJjAA

diakses pada Kamis, 21 September 2017, pukul. 21.00 Wib
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itu. Namun, di antaranya yang dia sebutkan adalah jaringan lama seperti
Jamaah Islamiyah, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia
Barat, Laskar Jihad, Jamaah Anshaarut Tauhid, dan Daulah Islamiyah
Nusantara184. Selanjutnya dikemukakan bahwa "sekarang ini zamannya
sudah modern, sudah bisa koneksi satu sama lain. Mungkin kelompok itu
mengatakan tidak ada hubungannya dengan ISIS (Negara Islam Irak dan
Suriah), tetapi secara perorangan mereka bisa komunikasi satu sama
lainnya," kata Badrodin185.
ISIS adalah salah satu kelompok yang disebut Badrodin dan
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar
Panjaitan mengancam Indonesia saat ini. Kelompok yang berasal dari
Timur Tengah itu berniat mendirikan kekhalifahan Islam. Pemerintah
Australia juga menyebut ISIS hendak mendirikan kekhalifahan di
Indonesia. Negara tetangga itu khawatir Indonesia akan dijadikan basis
untuk melakukan serangan ke tanah airnya186.
Dalam berbagai pemberitaan, banyak disebut aksi terorisme yang
terjadi di Indonesia didasari oleh semangat jihad dalam rangka
menegakkan syariat Islam. Hal tersebut kemudian berisiko membentuk
opini negatif di masyarakat mengenai makna jihad yang sesungguhnya.
184

https://www.kompasiana.com/vidiahamenda/menelusuri-sejarah-singkat-terorismedi-bumiindonesia_554856a3547b618a16252506https://books.google.co.id/books?id=nm6bA
AAAMAAJ&q=Menurut+Black‟s+Law+Dictionary,+Terorisme+adalah+kegiatan+ya
ng&dq=Menurut+Black‟s+Law+Dictionary,+Terorisme+adalah+kegiatan+yang&hl=i
d&sa=X&ved=0ahUKEwij2ID30OTWAhUFj5QKHXSUCtkQ6AEIJjAA diakses
pada Kamis, 21 September 2017, pukul. 23.00 Wib
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Lebih dari itu, aksi terorisme tersebut juga berpotensi mendiskreditkan
posisi Islam, baik di mata nasional maupun internasional. Mantan Deputi
Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Mayjen

TNI

Agus

Surya

Bhakti,

mengatakan

bahwa

terjadi

penyimpangan makna jihad yang disamakan dengan terorisme.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena adanya kedangkalan dan
keterbatasan pemahaman para pelaku aksi terorisme mengenai makna
jihad yang dimuliakan oleh Islam. Memang benar jihad itu baik, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) saja menegaskan dalam Fatwa Nomor 3 Tahun
2004 bahwa jihad itu wajib dalam kondisi perang agama yang
mengancam keberlangsungan sebuah negara dan masyarakatnya.
Sayangnya, fatwa tersebut dimaknai hanya sebagai perang suci, namun
tidak dilihat dari kondisi negara dan masyarakat Indonesia saat ini, di
mana tengah berada di dalam kondisi tenang, tidak dalam kondisi
perang187.
Kesalah penafsiran tersebut menjadikan jihad dimaknai dalam
bentuk kemasan agama. Para pelaku teroris tidak memperhatikan dengan
baik unsur sosial di dalamnya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa
mereka dan agama merekalah yang benar. Inilah yang kemudian
menciptakan impian untuk membentuk negara Islam yang hakiki
menurut intepretasi mereka (pelaku teroris).
Isu terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal telah
muncul sejak lama di Indonesia, yakni sejak zaman DI/TII di dekade 50an. Menuut catatan BNPT, setelah penumpasan besar-besaran DI/TII
187

Ibid
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oleh militer negeri ini, sebenarnya masih tersisa kelompok-kelompok
kecil yang melanjutkan gerakan tersebut.
Namun karena tekanan yang cukup keras di masa Orde Baru,
banyak dari anggota kelompok-kelompok kecil pecahan DI/TII tersebut
lari ke Malaysia.

Di negeri jiran ternyata mereka dapat bebas

beraktivitas serta berkesempatan memperluas jejaring dengan pihakpihak yang sepaham, baik di Malaysia maupun di luar negeri.
Dari perluasan jejaring itulah kemudian mempertemukan mereka
dengan kesempatan untuk membantu perjuangan umat Muslim dalam
konflik di Afghanistan. Di sana mereka ternyata bersentuhan dengan
beberapa kelompok teroris internasional, di mana salah satunya adalah
Jamaah Islamiyah (JI). Persentuhan tersebut mengakibatkan mereka yang
berjuluk mujahid ini mengalami pencucian otak mengenai ideologi Islam
garis keras.
Konon para mujahid tersebut mulai berani kembali ke tanah air
sejak era reformasi. Karena tekanan yang mulai melemah terkait
eksistensi mujahid di Indonesia, membuat celah terjadinya aksi terorisme
kain meningkat. Dari sinilah kemudian mulai terjadi aksi terorisme nyata
dalam bentuk pengeboman, seperti Bom Bali I di tahun 2002, Bom Bali
II, Bom Kuningan, dan lain-lain.
Aksi pengeboman tersebut awalnya memang merupakan hasil
persentuhan para mujahid dengan kelompom Jamaah Islamiyah. Namun
setelah penangkapan berbagai tokoh kunci aksi terorisme tersebut, kini
kegiatan teror terpecah-pecah menjadi kelompok lebih kecil. Para
kelompok kecil ini masih tetap menjadi bagian dari kelompok besar
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sebelumnya, namun karena kosongnya posisi pemimpin, maka aksi
mereka pun melemah.
Meskipun begitu, kita harus tetap waspada terhadap aksi
terorisme karena hal tersebut masih berpotensi kuat terjadi Indonesia.
Diperlukan

aksi

pencegahan

yang

bersifat

semesta,

yakni berupa pengerahan semua kemampuan negara dan masyarakat
dalam mederadikalisasi aksi terorisme di Indonesia. Hal ini dilakukan
karena penanggulangan terorisme tidak dapat dilimpahkan ke negara arah
lembaga tertentu saja, melainkan dalam bentuk kerja sama dengan
seluruh komponen negara dan masyarakat Indonesia.
Kelompok-kelompok terorisme yang berkembang di Indonesia
merupakan kelompok militant Jamaah Islamiyah yang memiliki
hubungan dengan Al-Qaeda atau kelompok lain yang memiliki dan
menggunakan ideologi yang sama dengan mereka. Ideologi yang dianut
oleh kelompok teroris sangatlah kuat dan tak bisa digoyahkan. Tujuan
dari ideologinya tersebut yaitu ingin menguasai pemerintahan dan
menerapkan ideologinya dalam pemerintahan tersebut188.
Selain menyerang pemerintahan dan penduduk di Indonesia,
kelompok teroris memiliki target lain yang menjadi sasarannya. Target
tersebut yaitu orang-orang barat, karena menurutnya orang-orang barat
merupakan orang kafir terhadap agama Islam. Terorisme di Indonesia
dimulai sejak tahun 2000 dengan terjadinya peristiwa Bom Bursa Efek
188

https://www.kompasiana.com/mato/polapola-jaringan-teroris-diindonesia_57de0c130e9373f57d6637f8 diakses pada Kamis, 22 September 2017,
pukul. 09.00 Wib
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Jakarta dan diikuti dengan empat bom lainnya. Bom yang paling dahsyat
dan mematikan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Bom Bali pada
tahun 2002, peristiwa bom ini menyebabkan pengaruh yang besar
terhadap kestabilan negara Indonesia dan banyak menimbulkan kerugian
yang besar bagi Indonesia189.
Penyebaran jaringan teroris di Indonesia melalui beberapa kedok
sehingga susah untuk dideteksi. Kebanyakan menggunakan kedok
organisasi-organisasi yang berbasis Islam. Beberapa contohnya yaitu
Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Laskar Jodo,
Jamaah Anshasoratauid, Daulah Islamiyah Nusantara, dan lain-lain.
Kedok organisasi islam tersebut dimanfaatkan oleh anggota teroris untuk
merekrut dan menggalang orang-orang untuk dijadikan pengikutnya dan
digunakan sebagai tempat perlindungan dalam menyebarkan ajaranajaran terorisme. Sehingga perkembbangan jaringan dan kelompok
teroris sangat lancar dan berkembbang luas tanpa ada yang menghalangi
atau menghentikannya, selain itu pergerakan teroris juga sangat
tersembunyi atau underground yang sangat sulit untuk diindentifikasi190.
Perkembangan jaringan teroris di Indonesia tidak dilakukan
dengan cara yang biasa-biasa aja, tetapi menggunakan beberapa taktik
dan cara yang sangat hebat dan klandestin. Hal ini membuat penyebaran
jaringannya dari tahun ke tahun selalu berbeda dan semakin hebat.
Dengan perubahan-perubahan tersebut sehingga membentuk suatu pola
perubahan terorisme dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.

189
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Adapun pola-pola perubahan terorisme yaitu dari pola tradisonal sampai
pola modern sebagai berikut191.
1.

Pola Tradisional
Awal perkembbangan teroris di Indonesia, kelompok teroris

masih menggunakan pola tradisonal. Beberapa ciri-ciri dalam pola
tradisonal yaitu adanya kelompok dan komando yang jelas. Sistem
organisasinya menggunakan sistem pyramid-hirarki. Aktor terlibat
penuh, mulai dari perencanaan operasi terror hingga ploting target.
Target dipilih secara selektif oleh pimpinan. Operasi serangan dilakukan
secara konservatif. Kelompok atau organisasi yang melakukan serangan
mengklaim atau mengakui perbuatannya. Contoh produk dari terorime
dengan pola tradisional ini yaitu peristiwa bom Bali I dan II, dan bom
J.W. Marriot I dan II. Serangan tersebut sudah direncanakan dengan
pegorganisasian, pendanaan, dan perencanaan yang matang sehingga
menghasilkan serangan yang dahsyat.
2.

Pola Modern
Dari pola tradisional pola jaringan yang dilakukan oleh kelompok

teroris berubah menjadi pola modern. Perubahan menjadi pole modern
ini dikarenakan sel-sel dan beberapa nama aktor teroris dan jaringan
teroris global mulai terkuak sehingga kondisi teroris saat itu terjepit.
Kondisi seperti itu membuat teroris mulai mengeksplorasi pola baru dan

191
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meninggalkan pola tradisional. Pola modern ditandai dengan adanya
aksi-aksi teroris yang dilakukan secara mandiri.
Beberapa ciri yang menunjukkan pola modern yaitu struktur
organisasi mulai terpisah dan tidak jelas, pengendalian komando bersifat
mendatar, kelompok besar teroris mulai terpecah ke dalam kelompokkelompok kecil yang melakukan aksi teroris secara terpisah. Sistem
pendanaan dilakukan secara terpisah atau menjalin kerjasama antara
kelompok lain. Target tidak lagi ditentukan oleh pemimpin besar, dan
tidak lagi melakukan pengakuan public atas aksi-aksi terror yang
dilakukan. Contoh kasus dalam pola ini yaitu kasus bom Cirebon, bom
Serpong, bom Solo, bom terminal kampong melayu, dan bom Sarinah.
Pola terorisme modern memunculkan fenomena baru bernama
Phantom Cell Network (jaringan sel hantu), Leaderless resistance
(perlawanan tanpa pimpinan), dan lone wolver (serigala tunggal).
Jaringan sel hantu pertama kali dikembbangkan oleh Ulius Louis Amoss
pada awal tahun 1960-an. Jaringan ini adalah „hubungan gelap‟ antar
grup yang dijalankan secara sangat rahasia. Tidak memiliki ikatan
kelompok, struktur kelompok tidak jelas, namun memiliki kesamaan
ideologi192.
Sementara jaringan terorisme tanpa pimpinan (Leaderless
resistance) mengambil pemimpin (spiritual) hanya untuk dijadikan
sebagai motivator untuk sosok-sosok yang dinilai sudah ikhlas untuk
menjadi martir (mereka biasa menyebutnya degan “pengantin”) dalam
menentukan dan menyerang targetnya. Sedangkan jaringan serigala
192
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tunggal (lone wolver) adalah aktor-aktor yang telah termotivasi dan
sanggup merencanakan dan mengeksekusi aksi terorisme secara mandiri/
dalam konteks ini, status si aktor atau organisasinya tidak terlalu
dipermasalahkan. Karena yang paling penting adalah aksi terorisme dapat
terus berjalan, semakin banyak mendapat serigala tunggal semakin
bagus, serangan tetap berlangsung meskipun hanya bersekala kecil.
Maraknya perkembbangan teroris di Negara Indonesia menuntut
pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk tetap memperketat sistem
keamanan negara di setiap wilayah-wilayah yang rawan akan adanya
kelompok teroris. Tidak memberikan celah sedikitpun untuk memberi
ruang gerak dari kelompok teroris sehingga kelompok teroris merasa
terkekang dan tidak bisa melancarkan aksi teror dan memperluas
jaringannya. Pemerintah perlu mengusut tuntas kelompok teroris sampai
ke akar-akarnya dengan tujuan untuk menghindari pertumbuhanpertumbuhan jenis teroris yang baru. Terkhusus untuk Badan Intelijen
Negara perlu melakukan penyelidikan terhadap akar-akar teroris yang
berkembbang di Indonesia dan mencari tahu afiliasi-afiliasi dari
kelompok teroris tersebut. Kembudian Badan Intelijen Negara perlu
menelusuri sistem pendanaan yang berlangsung dalam kelompok teroris
yang menyebabkan kelompok teroris dapat hidup dan berkembbang
dengan cepat dan luas. Hal ini diindikasikan adanya bantuan pendanaan
dari pihak negara asing dan pihak-pihak lain yang mendukung kelompok
teroris tersebut agar dapat bertahan dan berkembbang di Indonesia.
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D.

Jaringan Terorisme di Indonesia
Jaringan radikal di Indonesia berakar dari masa kemerdekaan

tahun 1945 silam. Gerakan radikal ini berlatar belakang politik agama
yang dikomandoi oleh Kartosuwiryo dengan membentuk organisasi
Negara Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia (NII/TII).

Sejak

pembahasan pembentukan negara, Kartosuwiryo menghendaki Indonesia
menerapkan syariat Islam di seluruh penjuru tanah air, dengan alasan
agama ini dipeluk mayoritas penduduknya.
Usulan

ini

ditolak

karena

tak

bisa

mengakomodir

keanekaragaman yang ada dari Sabang sampai Merauke, terutama
Indonesia bagian timur yang sebagian besar beragama kristen. Di
samping itu pendiri negara menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kartosuwiryo yang
menolak

keputusan

Indonesia/Tentara

ini

Islam

memproklamirkan
Indonesia

di

Negara

beberapa

Islam
wilayah

Indonesia. Meskipun Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi pada 1962,
namun, sebelum itu, dia sempat membagi NII menjadi sembilan
komandemen wilayah (KW). Gerakan ini terus bergerak secara
terselubung dan klandestin.
Sebagai contoh di Jawa Tengah, melalui NII komandemen
wilayah II, Abu Bakar Baasyir dan Abdulah Sungkar menentang
pemerintah dan menolak Pancasila. Abdulah ditangkap dan diancam
hukuman penjara sembilan tahun, namun dia mengajukan banding
sehingga menjadi tahanan kota. Kesempatan ini digunakan untuk
melarikan diri ke Malaysia dan mendirikan “Jamaah Islamiyah (JI)”.
144 | P a g e

Abu Bakar Baasyir merekrut orang-orang di Jawa untuk dikirim dan
bergabung dengan kelompok yang terbagi ke dalam beberapa wilayah
kerja atau Mantiqi ini.
Jemaah Islamiyah, yang kadangkala dieja Jamaah Islamiah
(JI) adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang
berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negaranegara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai
organisasi teroris, sementara di Indonesia organisasi ini telah dinyatakan
sebagai "korporasi terlarang"193
Jemaah Islamiyah194 adalah nama untuk kumpulan Muslim yang
beroperasi di Asia Tenggara. Kumpulan ini menjadi terkenal setelah
peristiwa pengeboman sebuah pusat hiburan di Bali pada 12 Oktober
2002, yang mengorbankan 202 nyawa, dan pengeboman di hotel J.W.
Marriot, Jakarta, pada tahun 2003, yang telah menewaskan 12 orang.
Kembudian JI juga dipercayai bertanggungjawab atas pengeboman di
depan pejabat Kedutaan Australia di Jakarta pada 9 September 2004, dan
beberapa aksi

pengeboman gereja di Indonesia pada tahun-tahun
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"Jemaah Islamiah declared 'forbidden'", The Age, 22 April 2008,
https://id.wikipedia.org/wiki/Jemaah_Islamiyah diakses pada Jumat, 22 September
2017, pukul. 10.00 Wib
Jemaah Islamiyah berasal daripada bahasa Arab, Jama„ah Islamiyyah yang
berarti: kelompok Islam atauIslamic Organisation. diakses pada jumat, 22 September
2017, pukul. 14.00 Wib
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sebelumnya. Oleh

karena

itu,

JI secara

rasmi

dimasukkan

ke

dalam organisasi teroris di PBB pada 23 Oktober 2002.
Walaupun dilaporkan bahwa JI baru didirikan di Malaysia sekitar
tahun 1990-an oleh Abdullah Sungkar195 bersama-sama dengan veteran
perang Afghanistan yang terlibat dengan al-Qa„idah, namun menurut
sebagian pengamat, akar kumpulan JI telah bermula sejak tahun 1970an, ketika Sungkar dengan Abu Bakar Ba‟asyir 196 mendirikan sekolah
Agama atau Pondok Pesantren al-Mukmin atau yang dikenal sebagai

195

Abdullah Sungkar, lahir tahun 1937 di Solo, berasal dari keluarga ternama pedagang
batik, berketurunan Arab Yaman. Ia ikut mendirikan Pondok Ngruki (Pesantren alMukmin) di Solo, Jawa Tengah dan Pesantren Luqmanul Hakiem di Johor, Malaysia.
Ditahan beberapa waktu tahun 1977 kerana mempengaruhi masyarakat untuk golput
(golongan putih: tidak mengundi dalam pilihanraya), kembudian ditangkap bersama
Abu Bakar Ba'asyir pada tahun1978 atas tuduhan subversif, kerana didakwa terbabit
dengan kumpulan Komando Jihad/Darul Islam, dipenjarakan selama tiga setengah
tahun. Beliau kembudian lari ke Malaysia tahun 1985, kerana dituduh menghasut
orang ramai menolak Pancasila yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Tanjung
Priok tahun 1984. Setelah kejatuhan rejim Soeharto, Sungkar pulang ke Indonesia dan
wafat di Indonesia pada bulan November 1999. Lihat “Indonesia Backgrounder: How
The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates”, ICG (International Crisis
Group) Asia Report, No.43, 11 Disember 2002, h. 32.
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Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud, biasa dipanggil Ustaz Abu, lahir di
Jombang, 17 Agustus 1938, juga berketurunan Arab Yaman. Pendidikannya adalah
mantan Siswa Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur (1959) dan alumni Fakultas
Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah (1963). Menjadi aktivis Himpunan
Mahasiswa Islam Solo; menjawat jawatan Setiausaha Pemuda Al-Irsyad Solo; terpilih
menjadi Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (1961), Ketua Lembaga Dakwah
Mahasiswa Islam; memimpin Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Solo, Jateng
(1972); lari ke Malaysia 1985, kembbali ke Indonesia setelah Soeharto berundur. Ikut
mendirikan Robitatul Mujahidin(RM, sekutu kumpulan pemisah dari Filipina,
Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand) di Malaysia akhir tahun 1999, dan
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) bulan Ogos 2000. Beliau kononnya
menggantikan kepemimpinan Abdullah Sungkar di Jemaah Islamiyah setelah ia wafat
tahun 1999, tetapi dianggap kurang radikal oleh anggota JI. Lihat Levi Silalahi (2004),
“Abu Bakar Ba‟asyir”, Tempo Interaktif, 17 April 2004 dan ICG Asia Report, No. 43,
h. 32

146 | P a g e

Pondok Ngruki di Solo, Jawa Tengah 197 . JI merupakan transformasi
daripada gerakan Darul Islam (DI) yang pernah memberontak sekitar
tahun

1950-an,

bertujuan

untuk

mendirikan Negara

Islam

Indonesia (NII) 198 . Dikabarkan bahwa Sungkar dan Ba‟asyir masuk ke
dalam DI tahun 1976 199. Sungkar dilantik menjadi gabenur militer NII

Lihat “Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous”, ICG
Asia Report, No. 63,26 Agustus 2003, h. 2. Pondok Pesantren Al-Mukmin didirikan
pada 10 Mac 1972 oleh Abu Bakar Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar, Yoyo
Roswadi, Abdul Qohar H. Daeng Matase dan Abdul Qadir Baraja. Lokasi Pondok
Pesantren ini terletak di Jalan Gading Kidul 72 A, Desa Ngruki, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menempati kawasan seluas 8.000 meter persegi, terletak
2.5 kilometer dari Solo. Kewujudan pondok ini adalah bermula dari kegiatan
pengajian kuliah Zuhur di Masjid Agung Surakarta. Apabila jumlah jamaah semakin
ramai, para mubaligh dan ustaz kembudiannya berusaha mengembangkan pengajian
itu menjadi Madrasah Diniyah. Lihat “Sekilas Ustadz Abu Bakar
Ba'asyir”, http://www.majelis.mujahidin.or.id/index.php?option=com_content&task=
view&id=144, tarikh akses 01 Mai 2004.
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Dalam wawancaranya dengan Nida‟ul Islam, Sungkar menjelaskan: “The embryo of
this Jama'ah [JI], which is more well known as Darul Islam (DI/TII) has already
declared its proclamation as the Islamic Nation of Indonesia (NII) on the 7th Agustus
1949 in Malangbong, West Java”. Lihat “Soeharto‟s Detect, Defect and Destroy
Policy Toward Islamic Movement”, dimuat dalam laman
webhttp://www.islam.org.au/articles/17/indonesia.htm, tarikh akses, 24 April 2005
199
Lihat Barry Desker (2003), “The Jemaah Islamiyah (JI) Phenomenon in
Singapore”, Contemporary Southeast Asia, Vol 25, No. 3, Disember 2003, h.
495. Gerakan Darul Islam (DI) bermula sejak tahun 1947, dipimpin oleh Sekarmadji
Maridjan Kartosuwirjo. Pada Januari 1948, Kartosuwirjo mendirikan Tentara Islam
Indonesia (TII). Bulan Agustus 1949, Kartosuwirjo mengisytiharkan Negara Islam
Indonesia (NII) yang kembudian dikenali juga sebagai Darul Islam (DI). Tahun 1950an DI/NII melancarkan perang melawan pemerintah. Walaupun pemberontakan DI
berpangkalan di Jawa Barat, namun kembudiannya ia juga tersebar ke Aceh tahun
1950, dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh, dan ke Sulawesi Selatan
tahun 1953, yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Menjelang kembatiannya pada
1962, Kartosuwirjo dilaporkan menunjuk Daud Beureueh sebagai Imam kedua NII.
Pemimpin Darul Islam di Jawa Timur, Haji Ismail Pranoto (Hispran), pada tahun
1973 atau 1974 ketika ke Aceh memohon restu daripada Daud Beureueh untuk
menghidupkan kembbali Darul Islam. Sebagai Imam, Daud Beureueh dilaporkan
secara peribadi mendukung Hispran dalam membawa masuk Abu Bakar Ba‟asyir dan
198
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wilayah Jawa Tengah 200 . Pada bulan Februari 1977 ia memimpin
kelompok

pejuang

yang

diberi

nama Jemaah

Mujahidin

Ansharullah (JMA) dan dianggap oleh sebagian pengamat sebagai
mukadimah bagi gerakan JI sekarang201. Menurut Mark Hong, Sungkar
dan Ba‟asyir akrab dengan Abdul Wahid Kadungga 202 ,dialah yang
memperkenalkan kepada mereka gerakan Jama„ah Islamiyyah (Islamic
Group), sebuah gerakan militan Muslim yang merupakan pecahan
daripada Ikhwan al-Muslimin (IM) dan mulai popular di Mesir tahun
1970-an203.
Abdullah Sungkar ke dalam Darul Islam pada tahun 1976, meskipun ia sendiri tidak
pernah bertemu secara langsung dengan mereka. Lihat ICG Asia Report, No. 43, h. 9
Lihat Sidney Jones (2003), “Jemaah Islamiyah: A Short Description”, Jurnal
Kultur, Vol. III, No. 1, Th. 2003, http:// www.pbbiainjakarta.or.id/ kultur/?
Berita=052403035304&Kategori=16&Edisi=9, tarikh akses 24 April 2005.

200

Bilveer Singh (2004), “The Emergence of the Jemaah Islamiyah Threat in Southeast
Asia: External Linkages and Influences”, (Kertas Kerja pada workshop “International
Terrorism in Southeast Asia and Likely Implications for South Asia”,The Observer
Research Faoundation, New Delhi, India, 28-29 April 2004).
202
Abdul Wahid Kadungga adalah menantu kepada Kahar Muzakkar, pemimpin DI
Sulawesi Selatan. Tahun 1971 ia pergi ke Eropa dan menjadi pelajar di Cologne,
Jerman. Ia bergabung dengan PPME (Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa). Dalam
persatuan tersebut ia berkenalan dengan aktivis-aktivis pemuda dari Timur Tengah,
dan menjadi lebih radikal. Kadungga merupakan seorang aktivis Islam antarabangsa.
Menurut Suara Hidayatullah, kadang kala Kadungga berada di Belanda, kadangkadang ia berbincang dengan pemimpin PAS (Partai Islam Se-Malaysia) di Kelantan
atau Terengganu, dan kadang kala ia bertemu dengan Osam bin Laden di pedalaman
Afghanistan. Lihat “Abdul Wahid Kadungga: Aktivis Internasional”, Suara
Hidayatullah, Oktober 2000, http://www.hidayatullah. com/2000/10/siapa.shtml;
Lihat juga ICG Indonesia Briefing, 8 Agustus 2002, h. 16.
203
Mark Hong (2003), “Jemaah Islamiyah: The Threat and Responses”, (Kertas Kerja,
Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), Nanyang Technological University,
Singapore),
h.
3.
Lihathttp://sam11.moe.gov.sg/racialharmony/download%5CJemaah_Islamiyah_final.
pdf, tarikh akses 24 April 2005. Pada awal tahun 1970-an, Jama„ah Islamiyah (JI)
Mesir sangat akrab dengan pemerintah. Presiden Anwar Sadat yang baru sahaja
201
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Ketika Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) didirikan
pada tahun 1967, Sungkar dan Ba‟asyir memimpin pengikutnya di Jawa
Tengah. Mereka mendirikan stesyen Radio Dakwah Islamiyah Surakarta,
yang secara terbuka menyeru melaksanakan jihad di Jawa Tengah,
kembudian stesyen radio tersebut diarahkan oleh pemerintah supaya
ditutup pada tahun 1975. Kerana itu, ketika menjelaskan kumpulan
Jemaah Islamiyah, ICG Asia Report204, menyatakan:
Organisasi tersebut [JI] merupakan jelmaan sebuah hibrida ideologi
(ideological hybrid). Ada pengaruh kuat dari kelompok Islam radikal di
Mesir, dalam arti struktur organisasi, kerahasiaan, dan misi jihadnya.
Gerakan Darul Islam pada tahun 1950an masih tetap menjadi ilham yang
kuat, akan tetapi ada warna anti-Kristian yang menonjol pada ajaran-ajaran
JI yang bukan ciri Darul Islam. Menurut orang-orang dekat dengan
Abdullah Sungkar, hal itu akibat hubungan masa lalunya dengan Dewan
Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), yang oleh seorang ilmuwan disebut
“memiliki obsesi hampir paranoid, yang melihat usaha-usaha misionaris

berkuasa membebaskan tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin yang dipenjarakan dan
memanfaatkan kelompok-kelompok Islam untuk melawan kelompok kuat yang
menganut paham marksisme yang sebelumnya didukung oleh Presiden Gamal Abdul
Nasser. Walaupun demikian, berbeda dengan pemerintah negaranya, JI bertujuan
untuk mendirikan Negara Islam. Sejak tahun 1970-an, Abdullah Sungkar sudah
mengisyaratkan perlunya mendirikan organisasi (kumpulan) baru yang dapat bekerja lebih
efektif guna mencapai sebuah negara Islam, dan organisasi tersebut ia namakan Jamaah
Islamiyah (JI). Ada kembiripan antara JI Mesir dan JI Sungkar – Ba‟asyir. Unsur-unsur
kesamaannya adalah perekrutan, pendidikan, ketaatan, dan jihad. Lihat International Crisis
Group (ICG) Asia Report, No. 43, 11 Disember 2002, h. 5.
204
Ibid.
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Kristian sebagai ancaman terhadap Islam, serta orientasi yang kian kuat
kepada Timur Tengah, terutama Arab Saudi”205.
Pada tahun 1978, Sungkar dan Basyir dipenjarakan oleh
pemerintahan

Soeharto,

karena

dikawatirkan

bergabung

dengan

kumpulan Komando Jihad 206 yang diketuai oleh Haji Ismail Pranoto
(Hispran) untuk mencetuskan tindakan subversi, dan menuntut
pelaksanaan Syari„ah Islam di Indonesia. 207 Pada tahun 1982, mereka
dibebaskan, namun kembudian setelah peristiwa Tanjung Priok tahun
1984 yang mengorbankan banyak nyawa, keduanya kembbali dituduh
melakukan subversi. Inilah yang menyebabkan Sungkar dan Ba‟asyir
melarikan diri ke Malaysia tahun 1985 melalui Medan

208

.Dalam

Martin van Bruinessen (2002), “Geneaologies of Islamic Radicalism in Post-Suharto
Indonesia”,
ISIM
dan
Utrecht
University.
Lihat http://
www.let.uu.nl/
~martin.vanbruinessen/ personal, tarikh akses 24 April 2005.

205

206

Komando Jihad adalah nama yang digunakan pemerintah Soeharto bagi gerakan
Darul Islam yang diaktifkan semula pada pertengahan 1970-an. Gerakan ini
sebetulnya diaktifkan oleh Ali Moertopo, panglima kanan Angkatan Darat (Tentera
Darat) yang bertanggung jawab terhadap operasi rahsia, untuk menyingkirkan
kelompok Muslim yang menentang Soeharto sebelum pilihanraya 1977. Pemerintah
masa itu sering menggunakan istilah Komando Jihad dan Jemaah Islamiyah secara
silih berganti. Untuk huraian lebih lanjut, lihat “Al-Qaeda in Southeast Asia: The case
of the “Ngruki Network” in Indonesia”, ICG Indonesia Briefing, 8 Agustus 2002, hh.
5-8.

207

ICG Asia Report, No. 43, 11 Disember 2002, hal. 39.
Pada tahun 1983, Sungkar dan Ba'asyir ditangkap. Mereka dituduh menghasut orang
ramai untuk menolak Pancasila yang menyebabkan terjadinya peristiwa Tanjung
Priok; melarang pelajarnya melakukan upacara hormat kepada bendera negara kerana
menurut mereka ianya adalah perbuatan syirik; mereka bahkan dianggap bahagian
daripada gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto). Oleh ini, keduanya dihukum 9 tahun
penjara oleh mahkamah. Pada 11 Februari 1985 ketika kesnya dibicarakan masuk
kasasi, Ba'asyir dan Sungkar dikenakan tahanan rumah, saat itulah Ba'asyir dan
Sungkar melarikan diri ke Malaysia. Mereka menyeberang ke Malaysia melalui
Medan. Lihat “Sekilas Ustazd Abu Bakar Ba‟asyir”, op. cit.

208

150 | P a g e

perjalanannya ke Medan, menurut sebagian pengamat, Sungkar sempat
singgah di daerah transmigrasi Lampung, Sumatera Selatan, yaitu
kawasan penempatan transmigrasi (perpindahan penduduk) asal Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Ia sempat membentuk kumpulan yang
dinamakan Jemaah Islamiyah di daerah Way Jepara.209 Lampung telah
menjadi asas gerakan Darul Islam yang kuat sejak 1970-an, dipimpin
Abdul Qadir Baraja210, yang pernah menjadi guru dan turut mendirikan
Pondok Ngruki dan kawan rapat Abu Bakar Ba‟asyir, yang juga turut
hadir pada kongres pendirian Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan
dilantik sebagai ketua bagian fatwanya. Way Jepara merupakan tempat
Lihat Greg Barton (t.t.), “Assessing the Threat of Radical Islamism in Indonesia”,
dalam laman webhttp://www.sisr.net/apo/Islamism_in_Indonesia.rtf, tarikh akses 31
Mai 2005

209

Abdul Qodir Baraja merupakan rakan Sungkar dan Ba‟asyir sejak awal dan pernah
mengajar di Pondok Ngruki. Ia mengarang sebuah buku “Hijrah dan jihad” yang
ditulisnya pada pertengahan 1970-an, dan salah satu tuduhan yang dikenakan kepada
Baraja adalah bahwa ia berusaha menghakis ideologi negara, Pancasila, pada masa
Soeharto dengan cara menyebarkan buku tersebut. Baraja dipenjarakan dua kali
kerana tindakan kekerasan. Pertama kerana tertuduh sebagai anggota kumpulan “Teror
Warman” (julukan yang juga diberikan oleh pemerintah untuk jenayah yang dilakukan
oleh anggota Jemaah Islamiyah). Mulai bulan Januari 1979, ia dipenjarakan tiga
setengah tahun. Tindakan kekerasannya yang kedua yang menyebabkan dia dihukum
penjara selama tiga belas tahun berkaitan dengan pengeboman pada sebuah gereja di
Malang pada bulan Disember 1984, dan di Borobudur pada 21 Januari 1985.
Meskipun lahir di Sumbawa, Baraja menghabiskan sebagian besar zaman dewasanya
di Lampung. Pada tahun 1997, setelah dibebaskan dari penjara, Baraja mendirikan
organisasi baru yang bertujuan untuk mengembalikan khilafah Islamiyah. Organisasi
itu bernamaKhilafatul Muslimin, berpusat di Teluk Betung, Lampung, dan
cawangannya ialah di kampung halaman Baraja di Taliwong, Sumbawa. Pokok-pokok
pemikiran Baraja disajikan secara umumnya dalam sebuah buku yang diterbitkan
tahun 2001 bertajuk Gambaran Global Pemerintahan Islam (diterbitkan oleh penerbit
Rayyan al Baihaqi Press, Surabaya). Buku tersebut menyeru penerapan syari„ah Islam
di bawah pemerintahan yang dipimpin wakil Allah bernama Ulil Amri. ICG Asia
Report, No. 43, 11 Disember 2002, h. 16; dan ICG Indonesia Briefing, 8 Agustus
2002, h. 8
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bagi apa yang disebut sebagai Sekolah Satelit Pondok Ngruki, yang pada
tahun 1989 menjadi pusat sebuah pertempuran berdarah antara warga
Pesantren dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)211. Mereka dikenal
sebagai kelompok Mujahidin Warsidi. Mereka dianggap menentang
ideologi negara, Pancasila212.
Setelah tiba di Malaysia, Sungkar dan Ba‟asyir bertemu dengan
Abdul Wahid Kadungga, dialah yang mengurus tempat tinggal bagi
mereka. Sungkar dan Ba‟asyir menetap di Kuala Pilah dengan
menggunakan nama samaran; Sungkar menggunakan nama “Abdul
Halim”, sedangkan Ba‟asyir menggunakan nama “Abdus Somad”213. Di
Malaysia mereka bertemu dengan pendatang lainnya yang berasal dari
kelompok pemisah Aceh dan Sulawesi yang sebelumnya ada hubungan
dengan DI214. Sungkar dan Ba‟asyir meneruskan dakwahnya. Walaupun
mereka sudah berada di Malaysia, namun tetap berhubung dengan rakanrakannya di Indonesia, bukan sahaja yang berada di Jawa Tengah, tetapi
juga di Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Mereka

merekrut

anggota

yang

bersedia

berperang

di

Afghanistan215. Sungkar merekrut sukarelawan melalui Gerakan Pemuda

211

ICG Asia Report, No. 43, 11 Disember 2002, h. 8.

Untuk huraian lebih terperinci lihat “Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the
“Ngruki Network” in Indonesia”, ICG Indonesia Briefing, 8 Agustus 2002, h. 15.

212

Tempo, 9 November 2002; Kumar Ramakrishna (2004), “Constructing” The Jemaah
Islamiyah Terrorist: A Preliminary Inqury”, (Kertas Kerja, Institute of Defence and
Strategic Studies Singapore, No. 71, Oktober 2004), h. 10
214
Greg Barton (t.t.), op. cit.
213

215

Greg Barton (t.t.), op. cit.
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Islam Indonesia (GPII) dan mulai menghantar mereka ke Afghanistan
sejak tahun 1985 dengan bantuan dana daripadaRabitah al-„Alam alIslami (Islamic World League)216.
Menurut Sidney Jones, ada empat sumber yang mewarnai
gerakan Jemaah Islamiyah yaitu:
Pertama, ideologi Salafiyah yang telah berakar sebelumnya pada
gerakan Darul Islam (DI), yaitu berjuang untuk mewujudkan negara
Islam untuk menegakkan syari„ah Islam semurni-murninya sebagaimana
yang telah dilaksanakan oleh Nabi, para sahabat, dan generasi terdahulu
(salaf). Sebahagian anggota gerakan DI Jawa Barat adalah anggota
organisasi Persatuan Islam (PERSIS) yang didirikan oleh Ahmad Hassan
pada tahun 1920-an, dan memiliki beberapa persamaan di segi fahaman
keagamaan dengan faham Wahabi di Arab Saudi. Imam Samudera
(Abdul Aziz) yang dituduh melakukan pengeboman di Bali adalah
berasal daripada keluarga PERSIS. Ketika masih belajar, Imam
Samudera sangat akrab dengan salah seorang gurunya, Kyai Saleh As‟ad,
yang pernah jadi pemimpin Darul Islam di Banten pada tahun 1970-an.
Kedua, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang
didirikan tahun 1967 oleh Mohammad Natsir dan rakan-rakannya yang
merupakan bekas anggota Masyumi217 Natsir sendiri pernah memimpin
PERSIS dan Parti Islam Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia)
216

ICG Asia Report, No. 63, 26 Agustus 2003, h. 4.
Lihat Sidney Jones (2003), “Jemaah Islamiyah: A Short Description”, Jurnal
Kultur, Vol.
III,
No.
1,
tahun
2003,
dalam http://www.pbbiainjakarta.or.id/kultur/?Berita=052403035304&Kategori=
16&Edisi=9,tarikh akses 24 April 2005.
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pada

tahun

1950-an

218

berorientasikan Salafiyah setelah Rabitah

.
al-„Alam

DDII

semakin

al-Islami (Islamic

World League) yang didirikan tahun 1962 dan berpusat di Arab Saudi,
memberikan dana bantuan pendidikan, dakwah, dan pembangunan
masjid melaluinya 219 . Natsir juga pernah menjawat jawatan wakil
presiden Rabitah

220

.

Dan Rabitah juga yang mendanai latihan

ketenteraan yang diikuti oleh pengikut Abdullah Sungkar di Afghanistan.
Ketiga, Ikhwan al-Muslimin (IM) di Mesir dan kumpulan
pecahannya yang lebih keras, yaitu Jama„ah Islamiyyah yang telah
dihuraikan sebelum ini. Pemikiran tokoh-tokoh IM mempengaruhi
Sungkar dan Ba‟asyir serta memberi inspirasi bagi mereka untuk
mendirikan gerakan usrah di Jawa Tengah. Sungkar juga meniru pola
gerakan Jama„ah Islamiyyah Mesir yang dipimpin oleh Syaikh „Umar
218

Abdul Aziz (alias Imam Samudra) adalah dituduh sebagai perancang utama
pengboman Bali, ditangkap 21 November 2002. Lahir di Serang, Banten, Jawa bahagian
Barat. Beliua lulus dengan predikat salah satu lulusan terbaik tahun 1990 dari Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) I di Serang. Pada 1988, ia menjadi ketua HOSMA (Himpunan
Osis Madrasah Aliyah). Dalam himpunan tersebut beliau terkenal sebagai aktivis agama
dan bersifat radikal kerana didikan salah seorang guru pada madrasahnya, bekas
pemimpin Darul Islam, Kyai Saleh As'ad. Abdul Aziz berangkat ke Malaysia tahun
1990. Ibu-bapanya, Ahmad Sihabudin dan Embay Badriyah, merupakan pengikut
PERSIS. ICG Asia Report, No. 43, 11 Disember 2002, h. 34.

219

Ibid,, h. 27.

220

Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1960-an, kerana sebahagian
daripada pemimpinnya (termasuk Natsir) berkonfrontasi dengan Soekarno dan terlibat
dalam pemberontakan PRRI di akhir tahun 1950-an. Setelah kekuasaan dipegang oleh
Soeharto, Masyumi tetap dilarang bergerak dan bekas pemimpin-pemimpinnya tidak
dibenarkan berpolitik. Ketika itu Natsir dan kawan-kawannya beralih ke bidang
dakwah, mereka mendirikan DDII. “Before we used politics as a way to preach, now
we use preaching as a way to engage in politics” (Dulu kita berpolitik sebagai cara
untuk berdakwah, sekarang kita berdakwah sebagai cara untuk berpolitik), kata Natsir.
Lihat Ramakrishna (2004), op. cit., h. 5
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„Abd al-Rahman yang tertuduh bersubuhat dalam kasus pengeboman
WTC (World Trade Center), New York, tahun 1993. Dikatakan bahwa
pada pertengahan tahun 1990-an, Sungkar dan Ba‟asyir pernah
berhubung dengan Usamah Rusydi dari kumpulan Jama„ah Islamiyyah,
Mesir221.
Keempat, ideologi

Mujahidin

Afghanistan

dan

al-Qaedah,

khususnya Abdullah Azzam. Sukarelawan yang dihantar oleh Sungkar ke
Afghanistan mendapat latihan di kemb pejuang yang dipimpin oleh
Abdul Rasul Sayyaf yang berfahamkan Wahabi. Sayyaf ada hubungan
dengan Azzam yang ketika itu memimpin Rabitah al-„Alam alIslami cawangan

Peshawar.

Azzam

juga

memimpinMaktab

al-

Khidmat yang merekrut, mendanai, dan melatih sukarelawan dari negaranegara Islam untuk berjuang melawan Soviet Union di Afghanistan.
Tulisan-tulisan Azzam yang berkaitan dengan jihad diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Pustaka Al-Alaq, yang dipercayai
mempunyai jaringan dengan JI atau Pondok Ngruki di Solo. Mukhlas
(Ali Gufran)222 mengakui bahwa ia banyak dipengaruhi oleh pemikiranpemikiran Azzam223.

221

Patut diingat bahwa pemimpin-pemimpin DI, Kartosuwirjo (Jawa Barat), Kahar
Muzakkar (Sulawesi Selatan) dan Daud Beureueh (Aceh), adalah berasal dari
kalangan Masyumi. Tetapi berbeza dengan mereka, Natsir dan rakan-rakannya lebih
bersifat moderat dan demokratik, ia memilih memperjuangkan Islam sebagai dasar
negara secara demokratik, melalui konstitusi (parlimen).

222

DDII juga menjadi saluran utama di Indonesia guna memberikan biasiswa kepada
para pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah. Natsir juga yang
menganjurkan penubuhan LIPIA (Lembaga Pengetahun Islam dan Arab) di Jakarta
tahun 1980. LIPIA merupakan cawangan Universiti Imam Muhammad bin Saud di
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Terinspirasi

oleh

gerakan Ikhwan

al-Muslimin (IM), bahwa

Negara Islam tidak mungkin akan berdiri tanpa terlebih dahulu
digerakkan usaha Islamisasi terhadap individu-individunya (Islamisasi
mulai dari bawah); maka langkah-langkah yang ditempuh untuk
mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mendakwah
individu-individu muslim, ini dilakukan secara umum di masjidmasjid. Kedua, individu-individu yang sudah menerima dakwah tadi
dikelompokkan ke dalam kumpulan kecil yang dipanggil usrah (daripada
bahasa Arab, bermakna: keluarga). Dalam usrah-lah anggota baru
mendapat pendidikan. Kegiatan usrah ini biasanya dilakukan dari rumah
ke rumah secara bergilir-gilir, ini dilakukan secara tertutup. Ketiga,
daripada kumpulan-kumpulan usrah tadi dibentuklah kelompok yang
lebih

besar

lagi, Jama„ah

Islamiyyah. Dan

akhirnya,

himpunan

daripada Jama„ah ini akan membentuk sebuah Negara Islam. Sungkar
dan Ba‟asyir meminta para alumni pesantren al-Mukmin supaya masuk
ke dalam jaringan usrah-usrah tersebut

224

. Pola gerakan usrah yang

berasal daripada Ikhwan al-Muslimin (IM) ini kembudian juga menyebar

Riyadh. Kurikulum dan buku-buku rujukannya berasal dari Arab Saudi. Ramakrishna
(2004), op. cit., h. 6.
223
224

Lihat Bruinessen (2002), op. cit.
ICG Asia Report, no. 43, 11 Disember 2002, h. 5
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di kampus-kampus universitai.

225

Sebahagian anggota gerakan ini

kembudian banyak mengkritik dan menentang pemerintah Indonesia.226
Cara yang dilakukan JI dalam merekrut anggota pejuangnya
adalah sebagai berikut: Pertama, menyampaikan dakwah secara umum di
masjid-masjid dan di pesantren-pesantren; Kedua, orang-orang yang
nampaknya

tertarik

dengan

dakwah

tadi

dijemput

untuk

menghadiri halaqah, yaitu pengajian tertutup dalam kumpulan kecil yang
keanggotaannya lebih sedikit (usrah). Dalam halaqah ini anggota akan
dibimbing

oleh

seorang murabbi (instruktor),

dialah

yang

akan

memimpin anggota melalui empat tahap: tabligh (penyampaian dakwah
dan

informasi),

tarbiyah (pendidikan

ta„lim(pengajaran
dan

latihan

tentang
mental

agama

Islam),

dan

fizikal),

dan tamhis (penyaringan). Pada peringkat tamhis, para peserta akan

Kepada Nida‟ul Islam Sungkar mengatakan: “Jama'ah Islamiyyah which has the
purpose of establishing Dawlah Islamiyyah by applying the strategies of Eeman
[Iman], Hijrah and Jihad”. Lihat “Soeharto‟s “Detect, Defect and Destroy Policy
Toward Islamic Movement”, op. cit.

225

226

Pola perjuangan yang menerapkan konsep hijrah dan jihad banyak digunapakai oleh
gerakan-gerakan Islam. Kelompok-kelompok tersebut membina perkampungan
tersendiri dan menganjurkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah ke sana,
meninggalkan lingkungan masyarakat yang dianggap jahiliyah. Kembudian mereka
mengembelingkan kekuatan untuk melancarkan perang (jihad) melawan pemerintah.
Kelompok Jama„ah Islamiyyah dan Takfir wa al-Hijrah di Mesir, misalnya,
menerapkan pola seperti ini. Perjuangan Sungkar dan Ba‟asyir yang mendapat
tantangan dari pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an dan awal 1980-an,
kembudian mereka berhijrah ke Malaysia, setelah itu kembbali semula ke Indonesia
untuk melancarkan jihad, juga mencerminkan perkara di atas.
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disaring dan diuji bakat serta keupayaan mereka, kembudian mereka
akan dibai„ah menjadi anggota yang setia sebagai pengikut JI227.
Sungkar

mengatakan

bahwa

untuk

mewujudkan Dawlah

Islamiyah itu diperlukan tiga kekutan: Quwwatul Aqidah (kekuatan
akidah), Quwwatul Ukhuwwah (kekuatan persaudaraan sesama muslim),
dan Quwwatul Musallahah (kekuatan bersenjata). Namun cara atau alat
yang amat penting dalam mencapai tujuan tersebut, menurutnya, adalah
dengan melaksanakan jihad (perang). 228 JI juga membentuk pasukan
khusus yang dipanggil dengan nama Laskar Khas. Antara tugas pasukan
ini adalah melakukan serangan-serangan dan pengeboman.229

Ramakrishna (2004), op. cit., hh. 8-9. Menurut Assegaff, Ba‟asyir adalah pencetus
gerakan usrahtersebut. Lihat FarhaAbdul Kadir Assegaff (1995) , “Peran perempuan
Islam (penelitian di Pondok Pesantren Al Mukmin, Sukoharjo, Jawa Tengah)”,
(Thesis S-2 (MA), Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
1995), h. 196.
228
Lihat Martin van Bruinessen (2003),“Post-Suharto Muslim Engagements with Civil
Society and Democratisation”, (Kertas Kerja, the Third International Conference and
Workshop “Indonesia in Transition”, diselenggarakan oleh the KNAW dan Labsosio,
Universitas Indonesia, 24-28 Agustus, 2003).

227

Martin van Bruinessen (t.t.), “The Violent Fringers of Indonesia‟s Radical Islam”,
artikel pada
laman
web http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/violent_fringe.
htm, tarikh akses 29 Julai 2004. Kajian tentang peranan usrah dalam gerakan
penentangan terhadap pemerintah boleh dirujuk pada, misalnya Abdul Syukur (2001),
“Gerakan Usroh di Indonesia: Kasus Peristiwa Lampung 1989”, (Tesis S-2 (M.A),
Jurusan Sejarah, Universitas Indonesia, 2001). Patut diingat bahwa tidak semua
gerakan usrah berorientasikan politik, sebahagian daripadanya hanya menekankan
pada pemurnian moral dan peningkatan pengetahuan dan penghayatan agama bagi
anggota-anggotanya. Seperti dijelaskan Bruinessen: “What came to be known as
Indonesia‟s Usroh movement was far from homogeneous, and did not adopt the same
combination of Brotherhood ideas. Most of the student groups were quietist and
apolitical; they were primarily concerned with individual moral self-improvement and
with the Usroh as a moral haven in an immoral world. But there were also Usroh
groups affiliated with such NII/TII leaders as Abu Bakar Ba‟asyir, which believed in

229
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JI bekerjasama dengan al-Qaeda setelah Abdullah Sungkar
bertemu dengan Osama bin Laden di Afghanistan, awal tahun 1990an230. JI yang telah mendapat semangat baru ini, sebagai tangan kanan alQaeda di Asia, tidak hanya bercita-cita mendirikan Negara Islam
Indonesia sebagaimana diimpikan oleh DI, melainkan bertujuan lebih
jauh lagi, iaitu mendirikan Negara Islam di Asia Tenggara atauDawlah
Islamiyyah Nusantara, yang terdiri dari Malaysia, Indonesia, Brunei,
Thailand Selatan, dan Mindanao di Filipina, bahkan juga mencakupi
Papua dan Australia. Pada akhirnya, JI berniat mendirikan Khilafah
Islamiyyah yang akan menaungi umat Islam secara keseluruhannya.
JI membagi Asia Tenggara kepada beberapa Mantiqi (region):
1. Mantiqi I, meliputi Semenanjung Malaysia dan Singapura, dipimpin
oleh Hambali 231 , kembudian setelah ia tertangkap dipimpin oleh
Muchlas (Ali Ghufron). Mantiqi ini berperanan menyediakan
keperluan ekonomi untuk operasi JI;

the necessity of establishing an Islamic state and imposing the sharia on fellow
Muslims”. Lihat Bruinessen (2002), op. cit.
“Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi”, ICG Asia Report, No.74, 3
Februari 2004, h. 18.
231
“These three elements of strength are essential in order to establish Dawlah
Islamiyyah by means of Jihad. These amongst others, form points which are deemed
vital by Jama'ah Islamiyyah, whereas other Jama'ah's ignore and generally disregard
these strengths”, kata Sungkar. Lihat “Soeharto‟s “Detect, Defect and Destroy Policy
Toward Islamic Movement”, op. cit.
230
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2. Mantiqi II, meliputi sebahagian besar wilayah Indonesia. Mantiqi ini
merupakan

sasaran jihad,

(alias Abu Fatih)

232

dipimpin

oleh

Abdullah

Anshori

[50];

3. Mantiqi III, meliputi Mindanao, Sabah dan Sulawesi, berperanan
melaksanakan latihan ketenteraan, dipimpin oleh Mustopa233;
4. Mantiqi IV, meliputi wilayah Papua dan Australia, berperanan
mengumpul dana, dipimpin oleh Abdul Rahim.234
Kemudian

masing-masing mantiq dibagi

pula

kepada wakalah (district, atau perwakilan), dan wakalah dibagi lagi
menjadi fi‟ah (cell, atau kelompok)235.
JI mempunyai hubungan dengan al-Qaeda, MILF, Abu Sayyaf,
dan kumpulan-kumpulan pemisah Muslim lainnya yang ada di Asia
232

ICG Asia Report, No. 63, 26 Agustus 2003, h. 11.

233

Rohan Gunaratna (2003a), Inside Al Qaeda: Global Network of Terror, c. 2. London:
Hurst & Company, h. 194.
234
Hambali, atau Riduan Isamuddin, nama aslinya Encep Nurjaman, anak yang kedua
daripada sebelas adik beradik, lahir pada 4 April 1966, di Cianjur, Jawa Barat. Ia pergi
ke Afghanistan tahun 1983, ikut berperang melawan Soviet Union. Antara tahun 1987
dan 1990, Hambali berjumpa dengan Usamah bin Ladin. Seminggu setelah pulang ke
kampung halamannya, ia pergi ke Malaysia tahun 1991, kembudian menjadi
penduduk tetap di sana. Hambali berjumpa dengan Sungkar dan Abu Bakar Ba‟asyir
di Malaysia. Ia berkahwin dengan Noralwizah Lee Abdullah, warga Malaysia
berketurunan Cina, yang pernah belajar di sekolah agama Luqmanul Hakim, yang
didirikan oleh anggota JI di Ulu Tiram, Johor. Hambali ditangkap bersama isterinya di
Thailand
pada
11
Agustus
2003.
Untuk
mengetahui
riwayatnya
lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Hambali.
235

Abdullah Anshori (Abu Fatih nama perangnya, alias Ibnu Thoyib), berasal dari
Pacitan, Jawa Timur, saudara kandung Abdul Rochim, guru di pondok Ngruki. Ia
dituduh sebagai salah seorang pemimpin utama JI. Lari ke Malaysia Juni 1986,
mengikuti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Ikut merekrut sukarelawan
untuk dikirim ke Afghanistan. Ia sendiri mendapat latihan di Mindanao.
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Tenggara. Kumpulan-kumpulan tersebut secara organisasi tidak dapat
dikatakan mempunyai hubungan langsung, masing-masing kumpulan
mempunyai struktur organisasi yang bersifat independen. Apa yang
mempersamakan mereka adalah ideologi dan cita-cita hendak mendirikan
negara Islam. Hubungan antara mereka terjalin sejak anggota-anggota
kumpulan berkenaan turut sama-sama terlibat dalam latihan militer di
Afghanistan-Pakistan, sama ada semasa perang melawan Soviet Union,
maupun sesudahnya. Sejak tahun 1994 pemimpin JI memutuskan untuk
memindahkan pusat latihan anggotanya dari Afghanistan ke Mindanao,
dengan alasan kos yang lebih murah dan kedudukan logistiknya yang
lebih dekat. JI sendiri membuka kemb latihan baru dekat kemb latihan
Abu Bakar milik MILF, terletak antara Maguindanao dan Lanao del Sur,
yang dinamakan dengan kamp Hudaibiyah. Kemb ini kembudiannya
diserang dan berjaya diduduki oleh pasukan pemerintah Filipina pada bulan
April 2001. Pusat latihan dipindahkan ke kemb Jabal Quba di Gunung
Kararao. Dalam kemb latihan tersebut anggota-anggota dari kumpulan JI,
MILF, dan Abu Sayyaf mendapat latihan bersama-sama. Sebahagian
anggota JI bahkan juga terlibat dalam beberapa peristiwa pengeboman di
Filipina. Fathur Rohman al-Ghozi 236 , misalnya, terlibat bersama-sama
dengan anggota MILF dalam merancang lima serangan bom secara
serentak di Manila pada 30 Disember 2000, bertepaatan dengan hari Rizal.

236

Mustopa (Mustafa, alias Abu Thalout, nama aslinya Pranata Yudha), pernah belajar
di bidang kedoktoran di Semarang sebelum berpindah ke Universitas Gajah Mada di
Yogyakarta, untuk mempelajari sains kedokteran hewan (veterinary), tidak sempat
menamatkan pengajiannya. Ia adalah salah seorang veteran perang Afghanistan,
kembudian menjadi instruktur kemb latihan di Mindanao.
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Zulkifli 237 , pemimpin kemb JI perwakilanHudaibiyah, terlibat pula
bersama-sama dengan anggota MILF dan Abu Sayyaf dalam merancang
beberapa serangan bom di Mindanao238. Selain daripada kemb latihan di
Mindanao tersebut, JI dan MILF juga membuka kemb latihan baru di
Poso, Sulawesi, Balikpapan dan Sampit di Kalimantan. Bahkan JI juga
punya kemb latihan di Blue Mountains, Australia239.
Jamaah Islamiyah (JI), yang baru mulai beroperasi pada 1993,
disebut sebagai bagian dari Al Qaidah, kelompok teror yang berasal dari
Timur Tengah. Kelompok ini pula yang diyakini mengotaki serangan
Bom Bali 2002, menewaskan 202 orang.

Setelah bom Bali, JI

“Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous”,ICG Asia
Report, No. 63, 26 Agustus 2003, h. 11. Abdul Rahim adalah saudara Abdullah
Anshori (alias Abu Fatih, atau Ibnu Thoyib), ia merupakan salah seorang guru di
Pondok Ngruki. Di Australia JI mempunyai cabang diPerth, Melbourne and Sydney,
JI mendirikan kemb latihan dan merekrut anggota dari kalangan mahasiswa.
Dilaporkan bahwa antara tahun 1991 dan 1998, Abu Bakar Ba‟asyir mengunjungi
Australia sebanyak 11 kali, hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan Australia bagi
JI. Lihat Mark Hong (2003), op. cit., h. 4.
238
Secara militer JI mempunyai struktur yang teridiri daripada mantiqi (brigades),
waklah (batatallions), khatibah (companies), qirdas (platoons), dan fi‟ah
(squads). Lihat ICG Asia Report, No. 63, 26 Agustus 2003, h. 11.
239
Fathur Rahman al-Ghozi, (alias Mike), lahir 17 Februari 1971 di Kebonzar, Madiun,
Jawa Timur. Ayahnya, Zainuri, pernah dihukum penjara kerana dituduh mempunyai
kaitan dengan Komando Jihad. Al-Ghozi lulus dari Pondok Ngruki tahun 1989,
kembudian belajar di Ma‟had al-Maududi (1990-95), Pakistan. Ketika itulah ia
bertemu dengan dua orang anggota JI, Usaid dan Jamaludin, kedua-duanya warga
Indonesia, dan langsung masuk JI. Al-Ghozi pergi ke Turkum, Pakistan, dan
sempadan Afghanistan untuk mendapat latihan di kemb al-Qaeda antara tahun 1993
dan 1994. Ia berkebolehan sebagai instruktor al-Qaeda dalam membuat bom dan
bertugas merekrut anggota baru di Asia Tenggara untuk bergabung dengan al-Qaeda.
Ia juga bertugas melatih anggota-anggota JI baru yang berasal dari Indonesia,
Malaysia, dan Singapura di kemb latihan MILF, Mindanao. Al-Ghozi pernah menetap
di Malaysia dan beristerikan wanita Malaysia. Al-Ghozi mati ditembak ketika
pertempuran dengan pasukan Filipina di Pigcawayan, Cotabato Utara, Filipina, pada
12 Oktober 2003.

237
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melakukan berbagai serangan teror lainnya, namun dengan skala lebih
kecil.
Jaringan terorisme lainnya di Indonesia adalah Jamaah Anshar
Daulah (JAD) yang menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menyatakan Jamaah
Anshar Daulah (JAD) merupakan kelompok yang paling diwaspadai
pergerakannya di Indonesia saat ini.

Kepala BNPT mengemukakan

bahwa "Yang paling diwaspadai JAD tetapi jaringan yang lain juga
masih ada. Tetapi yang sekarang punya afiliasi langsung dengan jaringan
global, yaitu JAD," kata Suhardi di sela-sela Seminar Nasional
"Preventive

Justice

Dalam

Antisipasi

Perkembangan

Ancaman

Terorisme" di Jakarta, Selasa (6/12)240.
Jaringan Jama'ah Ansharut Daulah (JAD) tersebar hampir di
seluruh pulau Jawa, Lampung, Jambi, Sumut, Sumatera Barat, Aceh,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusata
Tenggara Barat (NTB, Bima) dan Maluku (Ambon).

Pemerintah

Amerika Serikat menyatakan JAD adalah sebuah kelompok ekstremis
Indonesia yang terkait ISIS sebagai organisasi teroris. Departemen Luar
Negeri (Deplu) AS menyatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu
(11/1/2017), JAD merupakan kelompok teroris yang berbasis di
Indonesia yang dibentuk pada tahun 2015 dan terdiri dari hampir dua
lusin

kelompok-kelompok

ekstremis

Indonesia

yang

merupakan

240

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/06/ohr2du382-bnptkelompok-jamaah-anshar-daulah-paling-diwaspadai-di-indonesia diakses pada Sabtu,
23 September 2017, pukul. 05.00 Wib
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pengikuti ISIS. Pejabat-pejabat AS menyatakan, para militan dari JAD
melakukan serangan penembakan dan bunuh diri di Jakarta pada Januari
2016 lalu, yang menewaskan empat warga sipil. Empat militan juga
tewas dalam serangan pertama ISIS di Asia Tenggara itu. Menurut
pejabat-pejabat AS, serangan itu secara pendanaan didukung oleh
seorang militan ISIS di Suriah241.
JAD masuk dalam 21 kelompok pendukung ISIS bersama
kelompok radikal lain seperti Majelis Mujahidin Indonesia Timur dan
Mujahidin Indonesia Barat, Ikhwan Mujahid Indonesi fil Jazirah alMuluk, Khilafatul Muslimin dan lainnya.
Sebelumnya, identitas dua pelaku bom bunuh diri di Kampung
Melayu, Rabu (24/5) terungkap. Mereka adalah Ikhwan Nurul Salam
(INS) dan Ahmad Sukri (AS). Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
menyebut, keduanya merupakan jaringan JAD Bandung Raya. Kelompok
JAD tidak asing lagi karena terlibat serangkaian aksi teror di Indonesia.
"Ini adalah pendukung utama dari ISIS, ini kesekian kalinya network
(jaringan) ISIS melakukan aksi di Indonesia termasuk aksi bom
Thamrin," ujar Tito di RS Polri, Jumat (26/5)242.
Jaringan terorisme lainnya adalah Jamaah Ansharut Tauhid atau (JAT)
adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini merupakan
pecahan dari MMI. Organisasi ini terindikasikan sebagai organisasi
teroris oleh Amerika Serikat yang diketahui melatar belakangi Bom Bali
241

https://news.detik.com/internasional/d-3393360/as-nyatakan-jamaah-ansharutdaulah-jad-sebagai-organisasi-teroris diakses pada Sabtu, 23 September 2017, pukul.
09.00 Wib

242

Ibid
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tahun

2002 yang lalu. Organisasi ini didirikan oleh Abu Bakar

Baasyir pada 27 Juli 2008 di Solo, yang memiliki banyak cabang
di Indonesia termasuk diAceh dan Sulawesi Tengah.
Sejak didirikan pada 2008, JAT merangkul mereka yang jelas
terkait dengan buronan teroris. Mereka menyambut para anggota Jemaah
Islamiyah (JI) tetapi bentrok dengan para pimpinan JI dalam hal strategi
dan taktik. Pada 2010, unit khusus anti terorisme Polri, Densus 88,
merazia markas JAT di Jakarta dan menuduh para pimpinan kelompok
itu menggalang dana untuk membiayai pelatihan militer kelompok teroris
di Aceh. JAT juga dicurigai terlibat dalam berbagai kejahatan antara lain
perampokan bank untuk mendanai kegiatan mereka, termasuk serangan
bom bunuh diri di sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah tahun lalu dan
sebuah masjid di Cirebon, Jawa Barat243.
Jaringan terorisme lainnya adalah Mujahidin Indonesia Timur
(MIT), (Arab:  ;مجاهدي إندونيسيا تيمورbahasa Inggris: Eastern Indonesian
Mujahideen; Mujahideen of East Indonesia) disingkat menjadi MIT,
adalah sebuah kelompok militan islam yang beroperasi di wilayah
pegunungan Kabupaten
Moutong, Sulawesi

Posodan

bagian

Tengah di Indonesia.

selatan Kabupaten

Parigi

Setelah Santoso meninggal,

pemimpin kelompok ini adalah Ali Kalora. Kelompok ini telah
menyatakan sumpah setia kepada Negara Islam Irak dan Syam244.

243

https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Ansharut_Tauhid, diakses pada Minggu, 24
september 2017 pukul. 07.00 Wib

244

"Islamic State". Australian National Security. Australian Government. Diakses
tanggal 22 July 2014.
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Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dipimpin oleh
Santoso alias Abu Wardah. Santoso asli orang Jawa.. Ia merupakan
generasi dari jaringan kelompok lama dari sel Abu Umar dan Noordin M.
Top. Peranannya dalam jaring kelompok teroris adalah sebagai pemimpin
dan instruktur dalam pelatihan paramiliter di beberapa daerah, termasuk
pelatihan kelompok Farhan di jalur pendakian Gunung Merbabu Jawa
Tengah. Saat ini MIT merupakan sentral dari gerakan jaringan kelompok
teroris di Indonesia. Hampir semua gerakan teroris merupakan jaringan
pendukung MIT. Selain di Poso jaringan MIT tersebar di Jawa, Sumatera
dan NTB, sehingga menjadikan MIT sebagai pengganti pemegang
kendali perjuangan yang sebelumnya didominasi jaringan Solo.
Poso dijadikan sebagai pusat gerakan MIT berawal dari adanya
konflik Poso antara kelompok Muslim dengan Nasrani. Pembantaian
kelompok Muslim oleh Nasrani mengakibatkan bangkitnya rasa
solidaritas Muslim di daerah lain untuk membantu saudara-saudaranya di
Poso. Maka kembudian banyak berdatangan Mujahidin dari berbagai
daerah terutama yang sebagian besar dari Jawa untuk berjihad melawan
Nasrani. Sejarah konflik tersebut menjadikan Poso sebagai tempat
strategis

bagi

para

teroris

untuk

mengembangkan

jaringannya.

Perkembbangan teroris di kota Poso sangat besar karena didukung oleh
berbagai macam komponen sehingga jaringan teroris di Poso ini semakin
lama semakin kuat 245 . Poso di jadikan pusat gerakan karena memiliki
medan yang sangat mendukung untuk dijadikan tempat pelatihan.
245

http://sejarahmula.blogspot.co.id/2017/10/sejarah-kelompok-santoso-kelompok.html
diakses pada Minggu, 24 September 2017, pukul. 09.00 Wib
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Banyak wilayah pegunungan, lembah dan hutan yang strategis untuk
latihan dan persembunyian. Poso dijadikan sebagai “tanah suci” atau
“tanah jihad” bagi kelompok teroris. Anggota teroris belum dikatakan
berjihad kalau belum menginjakkan kakinya di tanah Poso. Keberadaan
mereka di Poso dapat bertahan lama sejak dari konflik hingga kini. Pada
masa konflik umat Muslim banyak dibantu oleh pejuang Muslim
(Mujahidin) yang berasal dari luar untuk memerangi musuh mereka
(Nasrani). Kembudian pejuang Muslim yang berasal dari wilayah luar
Poso tersebut dianggap sebagai pahlawan oleh para kelompok Muslim di
Poso. Hal itu yang dimanfaatkan oleh para teroris untuk menjadikan Poso
sebagai “tanah suci” atau tanah idaman mereka dalam melakukan doktrin
jihad. Selain itu di Poso masih banyak senior-senior jihadis yang
dianggap memiliki pengalaman-pengalaman, seperti merakit bom dan
membuat senjata.
MIT secara umum melakukan operasi mereka di daerah Sulawesi
Tengah, tetapi mereka juga mengancam untuk menyerang target mereka
di seluruh Indonesia 246 . Operasi kelompok ini biasanya menimbulkan
korban jiwa, dan mereka juga dilaporkan terlibat dalam bentrokan
kelompok Muslim dan Kristen di Maluku pada 1999 hingga 2002 247 .
Pemimpin MIT, Santoso, tewas pada kontak tembak pada 18 Juli
246

"Threat to attack targets across Indonesia". diakses pada Minggu, 24 September
2017, pukul. 10.00 Wib

247

"East Indonesian Islamist Militants Expand Focus". diakses pada Minggu, 24
September 2017, pukul. 12.00 Wib
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2016.

248

. Pada 14 September 2016, tangan kanan Santoso, Basri,

ditangkap bersama istrinya oleh Satgas Operasi Tinombala249.
Sementara itu peneliti gerakan terorisme dari Universitas
Nanyang Singapura, Prof Dr Rohan Gunaratna menjelaskan, saat ini
sudah ada 18 kelompok ekstrem dari Indonesia yang bergabung
dengan kelompok milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Sebanyak 15 kelompok sudah di Bai'at oleh Presiden ISIS Abu
Bakar Al-Baqdadi dan tiga diantaranya baru sebatas mendukung.
"Orang pertama yang membawa ISIS ke Indonesia adalah Abdullah
Sungkar," kata Rohan memaparkan dalam konfrensi internasional
tentang terorisme dan ISIS di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat,
Senin (23/3/2015) 250.
Bersama para kelompok ekstrem Indonesia, juga terdapat
sejumlah kelompok ekstrem dari negara Asean yang bergabung
dengan ISIS. Yaitu 5 kelompok ekstrem dari Malaysia dan tiga
kelompok dari Filipina. Dia menambahkan, kelompok teroris asal
Indonesia yang bergabung dengan ISIS mayoritas belajar Islam di
Timur

Tengah.

"Karena

Indonesia

pasti

sangat

moderat

(ajarannya), 251 terangnya.
248

"Islamic State". Australian National Security. Australian Government. diakses pada
Minggu, 24 September 2017, pukul. 15.00 Wib.
249
"The Islamic State". Mapping Militant Organizations. Stanford University. 23
January 2015. diakses pada Minggu, 24 September 2017, pukul. 15.30 Wib

250

http://www.suara.com/news/2015/03/23/191806/ini-daftar-nama-kelompok-ekstremindonesia-yang-gabung-ke-isis diakses pada Minggu, 24 September 2017, pukul.
17.00 Wib

251

Ibid
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Selanjutnya Prof Dr Rohan Gunaratna membeberkan namanama kelompok yang baru bergabung dengan ISIS itu. Berikut
daftar 18 kelompok ekstrem asal Indonesia tersebut:
1. Mujahidin Indonesia Barat (BIB)
2. Mujahidin Indonesia Timur (MIT)
3. Jamaah Ansharuut Tauhid (JAT)
4. Ring Banten
5. Jamaah Tawhid wal Jihad
6. Forum Aktivis Syariah Islam (FAKSI)
7. Pendukung dan pembela daulah
8. Gerakan Reformasi Islam
9. Asybal Tawhid Indonesia
10. Kongres Umat Islam Bekasi
11. Umat Islam Nusantara
12. Ikhwan Muwahid Indunisy Fie
13. Jazirah al-Muluk (Ambon)
14. Ansharul Kilafah Jawa Timur
15. Halawi Makmun Group
16. Gerakan Tawhid Lamongan
17. Khilafatul Muslimin
18. Laskar Jundullah
Kemudian kelompok yang mendukung ISIS dari Filipina adalah:
1. Abu Sayyaf Group (Isnilon Hapilon Faction)
2. Bangsamoro Islamic Freedom Fighters
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3. Jama'at Ansar al-Khilafa 252
Kemudian lima kelompok ekstrem Malaysia sebagai berikut;
BKAW, BAJ, DIMZIA, AI dan Darul Islam Sabah 253.
Faktor pendorong besarnya ancaman terorisme di Indonesia
adalah semakin terdesaknya ISIS di Suriah. Gempuran pasukan
multinasional kepada ISIS di Irak dan Suriah membuat ISIS semakin
terdesak dan berpindah ke tempat lain. Adanya perintah dari petinggi
ISIS kepada simpatisannya di berbagai negara untuk melakukan aksinya
di wilayah masing-masing menunjukkan bahwa kekuatan ISIS di Irak
dan Suriah semakin melemah. Teori balon berlaku, tekanan di Irak dan
Suriah menguat maka kekuatan akan berpindah ke tempat lain, terutama
Asia Tenggara (khususnya Indonesia) yang menjadi salah satu wilayah
sumber perekrutan.
Isu Asia Tenggara akan dijadikan sebagai salah satu basis
kekuatan ISIS ikut memicu aksi-aksi teror di Asia Tenggara terutama
oleh kelompok Bahrun Naim. Aksi teror pada tahun 2016 di Jakarta
seperti

di

Thamrin,

Surakarta,

Tangerang,

Medan,

Samarinda

menunjukkan pengaruh Bahrun Naim terhadap aksi teror di Indonesia.
Sebagai salah satu tokoh ISIS yang berasal dari Indonesia, Bahrun Naim
diduga ingin menunjukkan kekuatannya untuk meraih kepercayaan dari
pemimpin ISIS di Timur Tengah. Eksistensi ini diperlukan sebagai

252

http://www.suara.com/news/2015/03/23/191806/ini-daftar-nama-kelompok-ekstremindonesia-yang-gabung-ke-isis diakses pada Senin, 25 September 2017, pukul. 09.00
Wib
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pendukung motif meraih jabatan penguasa ISIS di tingkat Asia Tenggara.
Tentu saja isu bahwa saat ini Bahrun Naim berada di daerah Filipina
menjadi masuk akal guna menyiapkan basis ISIS di Asia Tenggara.
E.

RANGKAIAN AKSI TERORISME DI INDONESIA
Dalam kurun waktu antara tahun 1981 sampai dengan 2016 cukup

banyak aksi terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain pada tanggal
28 Maret 1981 terjadi pembajakan pesawat DC-9 Woyla di Lapangan
Terbang Don Muang Thailand, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 1985,
pengeboman di Candi Borobudur yang dilakukan dengan motif Jihad,
pada tahun 2000 terjadi empat kali aksi teror yaitu pada bula Agustus
pengeboman di Kedubes Filifina dan Malaysia, pada bula September
peledakan bom di gedung Bursa Efek Jakarta dan pada bulan Desember
terjadi aksi peledakan di beberapa daerah. Selanjutnya pada tahun 2001
terjadi aksi teror antara lain pada bulan Juli, peledakan bom di gereja
Santa Anna dan HKB Kawasan Kalimalang, bulan September, peledakan
bom di Atrium Senen, bulan Oktober peledakan bom di restoran cepat
saji KFC Makassar, dan bulan Oktober, peledakan bom di sekolah AIS
(Australian International School). Pada tahun 2002 terjadi tiga kali aksi
terorisme yaitu bulan Januari, peledakan bom di kawasan Bulungan
Jakarta, bulan Oktober terjadi pengeboman tiga kali di Bali, dan pada
bulan Desember, peledakan bom di restoran cepat saji McDonald‟s
Makassar254.

254

Edy Imran, Kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berdasarkan
peraturan perundang-undangan, Advokasi, Edisi 46 Desember 2016, hal 28
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Aksi terorisme di Indonesia berlanjut terus pasca peledakan bom
di Makassar antara lain pada tahun 2003 terjadi tiga kali aksi yaitu bulan
Februari peledakan bom di lobi Bhayangkari Mabes Polri, bula April,
peledakan bom di terminal 2 F di Bandara Soekarno Hatta, dan pada
bulan Agustus, peledakan bom di Hotel JW Marriot. Selanjutnya pada
tahun 2005 terjadi tiga kali aksi terorisme yaitu pada bulan Januari,
peledakan bom di Palopo Sulawesi Selatan, bulan September, pemboman
di Kedubes Australia dan bulan Desember, pemboman Gereja Immanuel
di Palu Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005 terjadi aksi terorisme
sebanyak lima kali yaitu, bulan Maret peledakan bom di Ambon Maluku,
bulan Mei, peledakan bom di Tentena Sulawesi Tengah, bulan Juni,
peledakan bom di Pamulang, bulan Oktober peledakan bom di Bali dan
pada bulan Desember peledakan bom di Palu Sulawesi Tengah.
Selanjutnya pada tahun 2009 terjadi peledakan bom di hotel JW Marriot
dan Ritz-Carlton, kemudian pada tahun 2011 sampai 2012 terjadi
beberapa aksi terorisme antara lain bulan April, peledakan bom tiga kali
yaitu pertama, di Cirebon (masjid Mapolres Cirebon), kedua di
Tangerang dan ketiga di GBIS Kepunten Solo Jawa Tengah, selanjutnya
pada bula Agustus, pengeboman di Pospam Gladak Solo Jawa Tengah.
Pada tahun 2016 terjadi beberapa aksi teorisme di Indonesia yaitu pada
tanggal 14 Januari pukul 10.30 WIB terjadi ledakan bom di Pos Polisi
depan gedung Sarinah Starbucks Jalan Thamrin dengan menimbulkan
korban 7 orang tewas dan 17 orang luka-luka255.

255

Ibid, hal.29
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Disamping aksi terorisme yang telah disebutkan di atas masih ada
beberapa aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin
Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah yang
merupakan gembong teroris yang sudah lama bersarang di Poso Sulawsi
Tengah. Kelompok Santoso ini ditengarai menjadi dalang sejumlah aksi
di Indonesia antara lain penembakan Polisi di Pondok Aren, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, peristiwa penembakan di kantor BCA Palu
dan beberapa aksi lainnya di Poso Sulawesi Tengah.

Dalam upaya

melumpuhkan kelompok teroris Santoso tersebut, telah digelar 4 jilid
operasi dengan sandi Camar Maleo.
MIT adalah kelompok militant Islam yang beroperasi di wilayah
pegunungan Kabupaten Poso dan bagian Selatan Kabupaten Parigi
Moutong Sulawesi Tengah. Kelompok ini telah menyatakan sumpah setia
kepada Negara Islam Irak dan Syam. Selain melakukan operasi di
Sulawesi tengah, kelompok MIT juga mengancam untuk menyerang
target di seluruh Indonesia. Pimpinan MIT, Santoso alias Abu Wardah
tewas tertembak oleh pasukan TNI dalam peristiwa kontak tembak pada
tanggal 14 September 2016.

Di samping MIT juga terdapat kelompok

militant islam lainnya yang dikenal dengan nama Jamaah Islamiyah
dengan tokohnya Dr. Azhari dan Nurdin M. Top, Dulmatin, Umar Patek,
serta Amrozi, Muklas dan Imam Samudra yang merupakan para aktor
intelektual dari kasus Bom Bali tahun 2001256.
Aksi terorisme lainnya adalah aksi kelompok separatis Islam di
Filipina yang dipimpin oleh Abu Sayyap. Meskipun dilakukan di luar
256
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yurisdiksi Indonesia namun korbannya adalah Warga Negara Indonesia.
Selama tahun 2016, Kelompok Abu Sayyaf telah melakukan sebanyak 4
kali pembajakan kapal dan penyanderaan WNI. Kondisi tersebut
merupakan ancaman strategis bagi keamanan Indonesia dan negara
tetangga dalam hal ini Malaysia dan Filipina. Beberapa aksi yang
dilakukan oleh kelompok tersebut antara lain pembajakan kapal yang
disertai dengan permintaan uang tebusan dengan jumlah fantastis dan
selalu bertambah, mulai dari Kapal tunda Brahma 12 dan Kapal tongkang
Anand 12, uang tebusan sebesar 14,2 miliar Rupiah, Kapal tugboat
Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152, uang tebusan sebesar 60-65
miliar Rupiah, kapal TB. Henry dan kapal tongkang Cristy, uang tebusan
sebesar 56 miliar Rupiah dan

terakhir, kapal penangkap ikan yang

disertai penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata yang dilakukan
oleh kelompok Abu Sayyaf tersebut257.
Abu Sayyaf merupakan salah satu kelompok separatis Islam di
Filipina yang melakukan penyerangan di laut dengan dilatarbelakangi
ideologi dan agama. Adapun cikal bakalnya diawali dengan dukungan
ipar Osama Bin Laden yaitu Muhammad Jammal Khalifa yang menjadi
penyandang dana pelatihan paramiliter bagi para mujahidin di FIlipina,
salah satunya yaitu kelompok Abu Sayyaf. Pasalnya, kelompok tersebut
juga telah berafiliasi dengan kelompok teroris di Poso yaitu kelompok
Hasanuddin dan grup Umar Patek yang terlihat dengan adanya transaksi
jual beli senjata dari kedua belah pihak. Ditambah semakin kuatnya
eksistensi kelompok tersebut yakni pimpinan ISIS Suriah-Irak telah
257
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menunjuk perwakilan ISIS wilayah ASEAN berpusat di Filipina Selatan,
melalui dukungan pemimpin senior kelompok tersebut, Isnilon Hapilon
bersama para pemimpin ekstrimis lainnya dari Sulu dan Basilian
termasuk pemimpin Ansar Al-Khilafa bernama Abu Sharif.
F.

Terorisme Sebagai Bentuk Ancaman (Non Tradisional).
Pada umumnya suatu Negara akan mengadapi berbagai macam

ancaman terhadap kedaulatannya, baik ancaman dari dalam maupun dari
luar. Demikian pula halnya Indonesia, akan menghadapi berbagai
ancaman dalam dan dari luar. Ancaman dapat dikonsepsikan sebagai
setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang
dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Pasal 1 angka 22 Undang-undang TNI
menyebutkan bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari
dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau
membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan
keselamatan segenap bangsa.258
Dalam Buku yang diterbitkan oleh Babinkum TNI tentang
Bujukin Operasi Militer untuk Perang dan Bujukin Operasi Militer Selain
Perang dirumuskan tentang ancaman tradisional dan ancaman Nontradisional.

Ancaman

Tradisional

adalah

ancaman

yang dapat

membahayakan kedaulatan Negara atau keutuhan wilayah atau
keselamatan bangsa berupa invasi atau agresi militer dari Negara lain

258

Pasal 1 angka 22 Undang-undang TNI
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terhadap Indonesia.259 Sedangkan ancaman “Non Tradisional” adalah
ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan Negara atau keutuhan
wilayah atau keselamatan bangsa berupa terorisme, gerakan separatisme,
kejahatan lintas Negara, aksi radikalisme, konflik komunal, pelanggaran
laut dan udara diwilayah yurisdiksi nasional, serta bencana yang
disebabkan oleh alam atau manusia.260
Apabila mengacu pada rumusan pengertian ancaman non
tradisional di atas, maka aksi terorisme merupakan salah satu ancaman
non tradisional yang membahayakan kedaulatan Negara atau keutuhan
wilayah atau keselamatan bangsa, di samping separatisme, aksi
radikalisme dan lain-lain.
Terorisme sebagai ancaman militer dan termasuk dalam ancaman
non tradisional juga dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang
menyebutkan “Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman
yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai
mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa” 261 . Salah
satau ancaman militer adalah pada penjelasan Pasal huruf “e. Aksi teror
bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang
bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri

259

Babinkum TNI, Bujukin Operasi Militer untuk Perang dan Bujukin Operasi Militer
Selain Perang, Jakarta, 2011, hal 7
260
Ibid, hal. 8
261
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara
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yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa”.
Diperkirakan, ancaman yang dihadapi bangsa lndonesia lebih
besar kemungkinannya yang berasal dari ancaman non tradisonal, baik
yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri salah
satunya adalah aksi terorisme baik yang dilakukan oleh jaringan
terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam
negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa. Oleh karena itu isu keamanan non-tradisional telah
menjadi agenda politik luar negeri Indonesia sejak dua dasawarsa
terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya Perang Dingin dan
semakin menguatnya ancaman keamanan non-tradisional yang sifatnya
lintas negara yang membahayakan sendi-sendi kehidupan warga
negaranya. Ancaman keamanan non-tradisional tersebut antara lain isu
mengenai perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup, keamanan
energi, migrasi internasional, dan juga terorisme internasional. Sebagai
bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga tidak dapat
terhindarkan dari ancaman keamanan non-tradisional yang memerlukan
penanganan tidak hanya kebijakan domestik tapi juga kebijakan luar
negeri.
Secara tradisional, militer adalah salah satu kekuatan nasional
negara yang disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk
kekuatan militer. Perkembangan dan kecenderungan dalam konteks
strategis memberi indikasi bahwa ancaman tradisional berupa agresi atau
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invasi sesuatu negara terhadap negara lain sangat kecil kemungkinannya.
Sedangkan, kecenderungan keamanan global memunculkan ancaman
baru, yakni ancaman keamanan yang bersifat “non tradisional” yang
dilakukan oleh aktor non negara.
G.

Terorisme Sebagai Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara.
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan

peradaban manusia serta ancaman serius terhadap keutuhan dan
kedaulatan suatu negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu
kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan
transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau
bahaya terhadap keamanan, perdamaian

dan sangat

merugikan

kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
Terorisme dilakukan melalui serangan-serangan terkoordinasi
yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok
masyarakat. 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. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara,
terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam
perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.
Dampak terorisme yang sangat besar menyebabkan terorisme
bukan lagi merupakan kejahatan pidana biasa, melainkan termasuk
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan juga kejahatan terhadap
kemanusiaan (Crime Against Humanity) yang mengancam “kedaulatan”
suatu negara, sehingga penanganan dan pemberantasan terorisme harus
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melibatkan semua unsur dan semua komponen bangsa. Baik Polri
maupun TNI.
Beberapa definisi yang mengaitkan terorisme sebagai ancaman
terhadap ideologi dan kedaulatan suatu Negara antara lain:
Menurut Konvensi PBB tahun 1937, “Terorisme adalah segala
bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan
maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau
kelompok orang atau masyarakat luas262”.
Sedangkan

US

Department

of

Defense

tahun

1990;122

“Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang
mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu
atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau
masyarakat dengan tujuan politik, agama atau idiologi.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan
penekanan bahwa aksi terorisme merupakan kejahatan terhadap Negara.
Panglima TNI mencontohkan cara penanganan teroris di Amerika Serikat
(AS). Menurutnya, penanganan di AS sangat serius karena ancaman
terorisme bukan hanya pada orang per orang tetapi terhadap negara.
Negara adidaya itu sampai melibatkan CIA dan militer dalam
penanganan teroris serta menjadikan masalah tersebut sebagai agenda
prioritas pemerintah AS263.
262

http://ensiklopediadigitalindonesia.blogspot.co.id/2013/06/segala-hal-tentangkegiatan-terorisme.html diakses pada Rabu, 27 September 2017, pukul. 10.00 Wib
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http://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/16390661/panglima.tni.usul.uu.mencant
umkan.definisi.teroris.sebagai.kejahatan.negara diakses pada Rabu, 27 September
2017, pukul. 11.00 Wib
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Menurut US Departements of State and Defense. Terorisme
adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara
atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.
Biasanya dengan maksud untuk memengaruhi audien. Terorisme
internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau
wilayah lebih dari satu negara264 .
Menurut Laqueur (1999) 265 setelah mengkaji lebih dari seratus
definisi Terorisme, menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol
dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari Terorisme
adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara
motivasi politis dalam Terorisme sangant bervariasi, karena selain
bermotif politis, Terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan
fanatisme agama266.
A.C Manullang 267 , mengemukakan bahwa Terorisme adalah
suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara
lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta
kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan

264

Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, hal. 172.

265

Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal
Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 33

266

Muhammad Mustofa, Op. cit., hal 33.

267

A.C Manullang, Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim, (Jakarta: Panta
Rhei, Januari 2001) hal. 151
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pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi
fanatisme.
Menurut Organisation of African Unity (OAU), 1999. Tindakan
teroris merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara
anggota” dan bisa membahayakan kehidupan, integritas fisik atau
kebebasan atau menyebabkan luka serius atau kematian bagi seseorang,
sejumlah orang atau sekelompok orang, atau menyebabkan atau dapat
menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau
warisan budaya seseorang atau publik dan diperhitungkan atau
dimaksudkan

untuk

mengintimidasi,

menakut-nakuti,

memaksa,

menekan, atau memengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara
umum atau lapisan masyarakat untuk melakukan atau abstain dari
melakukan sebuah tindakan atau untuk mengadopsi atau meninggalkan
pendirian tertentu atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu,
atau mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial
kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik, atau menciptakan
pemberontakan umum di sebuah negara268.
Menurut US Departements of State and Defense 269 . Terorisme
adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara
atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.
Biasanya dengan maksud untuk memengaruhi audien. Terorisme
268

https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme diakses pada Rabu, 27 September
2017, pukul. 19.00 Wib
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Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, Op. cit., hal. 171.
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internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau
wilayah lebih dari satu Negara.
Menurut US Central Intelligence Agency (CIA) 270 . Terorisme
Internasional adalah Terorisme yang dilakukan dengan dukungan
pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan
negara, lembaga atau pemerintahan asing.
Muladi memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakikat
perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa
perompakan,

pembajakan

maupun

penyanderaan.

Pelaku

dapat

merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang
diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal
politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak
yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain271.
Dengan mengacu pada beberapa rumusan pengertian di atas maka
peneliti dapat menyimpulkan beberapa elemen dari tindakan terorisme
sebagai berikut:
1.

dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

2.

bermuatan politik dan ditujukan kepada negara

3.

menimbulkan rasa takut, teror.
Apabila dikaitkan antara definisi terorisme di atas dengan aksi

terorisme yang dilakukan oleh jaringan terorisme di dunia termasuk
270

Ibid, hal. 172

271

Muladi, Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,
Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 1
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jaringan terorisme di Indonesia maka dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa tujuan utama jaringan terorisme tersebut adalah ingin mendirikan
kekhilafahan di berbagai Negara, seperti ISIS yang ingin mendirikan
kekalifahan di kawasan luas Irak dan Suriah, Abu Sayyap yang ingin
mendirikan kekhilafahan di Philipina selatan, Jamaah islamiyah dan
Mujahidin Indonesia Timur yang ingin mendirikan kekhilafahan di
wilayah Indonesia.
Dengan melihat pada aksi terorisme yang bertujuan untuk
memberlakukan

syariat

islam

dan

mendirikan

Negara

Islam

(Kekhilafahan) di berbagai Negara termasuk Indonesia maka peneliti
dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa aksi terorisme merupakan
ancaman terhadap ideologi suatu Negara serta mengancam kedaualatan
Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, sehingga
penanganan aksi terorisme harus melibatkan segenap komponen bangsa.
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BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI
KEWENANGAN TNI MENGATASI
AKSI TERORISME

A.

Analisis Implementasi Kewenangan TNI Dalam Mengatasi
Aksi Terorisme di Indonesia.

1.

TNI Belum dapat melakukan Operasi Mandiri Mengatasi
Aksi Teror.
Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 yang lalu telah

direspon pimpinan TNI dengan melakukan sejumlah langkah perubahan
melalui restrukturisasi dan reorganisasi, reaktualisasi, reposisi, dan
redefinisi. Saat ini TNI telah tampil dengan paradigm barunya.
Sesudah reformasi nasional, diadakan pemisahan yang tegas
antara kedudukan dan peran TNI dan Polri, sehingga ABRI ditiadakan
dan diganti dengan istilah TNI. Pemisahan tersebut ditetapkan dengan
Tap MPR No. VI/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta
Tap MPR No. VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan POLRI.
Berdasarkan ketetapan MPR tersebut sehingga pada tahun 2002 telah
diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara.
Selanjutnya pada tahun 2004 dibentuk Undang-Undang khusus
tentang TNI. RUU tentang TNI tersebut disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden pada rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2004.
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Selanjutnya RUU tersebut disahkan dan diundangkan menjadi UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 pada tanggal 16 Oktober 2004.

Undang-Undang TNI telah berlaku hampir 14 (empat belas) tahun
dan telah menjadi payung hukum yang sah dan pendorong bagi TNI
untuk melakukan berbagai langkah perubahan. Namun demikian apabila
disimak secara seksama dan memperhatikan berbagai polemik yang
terjadi terkait dengan imlementasi Undang-Undang tersebut, akan
ditemukan

berbagai

kejanggalan

dan

kesulitan

dalam

mengimplementasikannya. Salah satunya yang tertuang dalam Pasal 7
Ayat (2) yang membagi tugas pokok menjadi dua yaitu Operasi Militer
Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam
Bujukin OMP dan OMSP yang diterbitkan oleh Babinkum TNI tahun
2011 disebutkan pengertian tentang OMP dan OMSP sebagai berikut:
Operasi Militer untuk Perang atau OMP adalah segala bentuk pengerahan
dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara
lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan atau dalam konflik
bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan
adanya

pernyataan

intemasional

272

perang

dan

tunduk

pada

hukum

perang

.

Operasi Militer Selain Perang atau OMSP adalah operasi militer yang
dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi
untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata,

272

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Babinkum TNI Bujikin Operasi Militer
Untuk Perang, 2011, hal.7
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gerakan separatis, aksi terorisme, tugas mengatasi kejahatan lintas
negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian273.

Dengan mengacu pada rumusan tugas OMP dan OMSP tersebut
maka dapat diambil kesimpulan bahwa tugas OMP adalah tugas
pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan
militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan atau
dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, atau tugas
TNI dalam menghadapi ancaman dan serangan dari negara lain terhadap
NKRI. Sedangkan tugas OMSP adalah merupakan tugas operasi militer
diluar perang dengan negara lain (Invasi/agresi) tetapi dalam rangka
menghadapi ancaman, gangguan separatisme, terorisme, pemberontakan,
tugas kemanusiaan, tugas perdamaian

dan tugas-tugas lainnya

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 s/d 14
UU TNI.
Sejak berlakunya UU TNI sampai saat ini, ke-14 (empat belas)
tugas OMSP masih belum dapat diimplementasikan secara maksimal,
bahkan ada beberapa tugas OMSP yang belum dapat dilaksanakan TNI
baik melalui operasi mandiri maupun terpadu, antara lain tugas
mengatasi aksi terorisme sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b angka 3. Pertanyaannya mengapa tugas mengatasi aksi terorisme
tersebut belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh TNI, padahal
Pasal tersebut telah memberikan kewenangan penuh kepada TNI untuk
terlibat secara langsung melalui operasi mandiri maupun terpadu dalam
273

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Op Cit, hal. 7
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rangka mengatasi aksi terorisme tanpa perlu menunggu

permintaan

bantuan dari Kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b angka 10 “membantu kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur
dalam undang-undang”274.
Beberapa faktor penyebab belum diimplementasikannya tugas
TNI dalam mengatasi aksi terorisme secara langsung melalui operasi
mandiri antara lain:
Pertama, adanya pembatasan dalam Pasal 7 ayat (3) UndangUndang TNI yang menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik
negara 275 .

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan

politik Negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 UU TNI
yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan
politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan
Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja
antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi
dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan276.
Makna yang terkandung dalam penjelasan Pasal tersebut adalah
bahwa pelaksanaan tugas OMSP baru dapat dilaksanakan oleh TNI
apabila terdapat kebijakan dan keputusan politik Negara yang
dirumuskan secara bersama-sama antara DPR RI dengan Pemerintah
melalui kerjasama seperti rapat konsultasi dan rapat kerja.
274

Ibid. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10
Ibid Pasal 7 ayat (3) UU TNI
276
Ibid,Penjelasan ayat (5) UU TNI
275
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Hasil wawancara dengan Dirkum Strahan Kemhan Anang Puji
Utama,277 menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan dan
pembahasan terhadap peraturan pelaksanaan (PP/Perpres) dari tugas
OMSP sebagaimana yang dirumuskan dan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka
1 s.d 14.
Data278 yang didapatkan dari Direktorat Hukum dan Perundangundangan Kementerian Pertahanan RI bahwa dari 14 (empat belas) tugas
OMSP baru 1 (satu) peraturan pelaksanaan/turunan sebagai pelaksanaan
dari Pasal 7 ayat (3) yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan
Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan 13 (tiga belas) tugas OMSP
lainnya sampai saat ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan
interkem.
Kedua, Aksi terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana,
sehingga pola penanganannya melalui pendekatan penegakan hukum
yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan
pelibatan TNI hanya sebatas perbantuan kepada Polri.
Ketiga, Aksi terorisme di Indonesia masih dinilai sebagai tindak
kriminal biasa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,
dan dianggap belum mengancam dan membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa, sehingga belum
melibatkan TNI.

277

Wawancara dengan Anang Puji, Utama S.H.,M.H., tanggal 13 Oktober 2003 di
Kantor Kementerian Pertahanan RI
YcInfoBoard on Facebook
278
Data Proleghan tahun 2017 dari Ditkum Strahan Kemhan RI
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Dalam praktek, pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme
di Indonesia adalah bersifat perbantuan (contoh, TNI diperbantukan pada
Polri dengan status bawah kendali operasi (BKO), guna memperkuat
pasukan Brimob dalam operasi perburuan kelompok Santoso di Gunung
Biru, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dalam operasi dengan
sandi Tinombala) 279 . Dasar hukum tugas perbantuan tersebut adalah
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10. Pertimbangan tugas perbantuan TNI
tersebut adalah karena aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok
Santoso selaku pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, bersifat
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Poso dan operasi
yang dilakukan oleh Polisi bersifat penegakan hukum sehingga dinilai
belum membahayakan kedaulatan NKRI.
Mengingat bahwa terorisme yang terjadi di beberapa negara
termasuk di Indonesia saat ini kian jelas dan telah menjadi momok bagi
peradaban modern dan sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi,
hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme
kini semakin luas dan bervariasi280, sehingga penanganan terorisme harus
melibatkan segenap komponen bangsa termasuk TNI yang memiliki
kemampuan untuk menghadapi aksi terorisme dalam segala bentuk dan
motifnya. Pemerintah harus berupaya secara konkrit melakukan
penanganan terhadap ancaman terorisme, dan perang melawan terorisme
279

ttps://www.kompasiana.com/jafarbua/santoso-menebar-teror-dari-gunung-biru-kelembah-napu_5704d71d2c7a610126d601cf, diakses pada Kamis, 12 Oktober pukul
18.30 Wib
280
Tri Poetranto, S.Sos, Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di
Indonesia”diakses dari
http://www.academia.edu/6067495/Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Teror
isme_di_Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2017, pukul 21.00 Wib.
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perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional baik
yang sifatnya mendahului (preemptif), mencegah (preventif) dan
menekan (refresif) dengan mengusut tuntas pelaku-pelaku Tindak Pidana
Terorisme itu serta memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik
peristiwa tersebut281.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang
memiliki kewenangan untuk menangani masalah keamanan negara
termasuk dalam penanganan terorisme tidak akan mampu sendirian untuk
memberantas terorisme di Indonesia. Hal ini disebabkan karena
kompleksnya isu terorisme. Menurut Tri Poetrantro, S.Sos, penanganan
terorisme tak dapat hanya diserahkan kepada institusi tunggal
(Kepolisian) saja, melainkan harus ditangani lintas departemen/instansi
dengan bekerjasama secara menyeluruh antara aparat Kepolisian dengan
TNI serta melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia
sampai ke tingkat RT dan RW282.
Polisi harus merenungkan apakah mampu institusinya sendiri
menangani semua persoalan keamanan nasional, karena secara obyektif
harus diakui bahwa dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM
anggota Polri saat ini maka diyakini institusi Polri tidak akan mampu
secara sendiri menangani permasalahan yang menyangkut keamanan
nasional khususnya penanganan aksi terorisme. Meskipun Polri selama
281

Supriyatna, Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan” Advokasi Hukum & Operasi, Edisi 45. hlm. 27

Tri Poetranto, S.Sos, Dalam makalah “Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan
Terorisme di Indonesia dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI‟, Puslitbang Strahan
Balitbang Dephan, 2004.

282
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ini telah banyak mengungkap beberapa aksi-aksi teror namun bukan
berarti lembaga ini telah berhasil mengungkap akar dari jaringan
terorisme yang lebih besar lagi, hal ini disebabkan karena belum
sempurnanya kapasitas kepolisian untuk menangani sendiri aksi
terorisme. Disamping itu Polri masih kurang pengalaman dalam
menangani kegiatan radikal yang terjadi di Indonesia dibandingkan
dengan TNI yang sangat sarat dengan pengalaman tugas operasi283.
Ke depan TNI perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan
baik operasi mandiri maupun operasi terpadu dalam pemberantasan aksi
terorisme sehingga tidak hanya terbatas pada bantuan TNI kepada
Kepolisian. TNI dapat secara langsung mengatasi aksi terorisme dengan
melalui operasi mandiri karena dalam Pasal 7 ayat (2) maupun dalam
ketentuan lainnya, tidak ada yang mengatur peran TNI dalam mengatasi
aksi terorisme bersifat bantuan baik

kepada Polri maupun kepada

kementerian/ lembaga lainnya. Bahkan dalam dalam Undang-Undang
Pertahanan pada Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya menempatkan aksi
terorisme bersenjata sebagai salah satu ancaman militer yang dalam
sistem

pertahanan

negara

Indonesia

ancaman

militer

tersebut

menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama
dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
Ketentuan tentang tugas perbantuan dalam OMSP diatur dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu angka 9. membantu tugas pemerintahan di
daerah; angka 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur
283

Ibid
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dalam undang-undang; angka 11. membantu mengamankan tamu negara
setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di
Indonesia; angka 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam,
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; angka 13. membantu
pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); dan
angka 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan
penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Dalam Buku Petunjuk Induk OMP dan OMSP yang diterbitkan
oleh Babinkum TNI diberikan pengertian tentang operasi mandiri yaitu
operasi yang dilaksanakan oleh TNI secara sendiri, tanpa melibatkan
kekuatan di luar institusi TNI. Sedangkan operasi Terpadu adalah operasi
yang dilaksanakan oleh TNI bersama-sama dengan institusi/kelembagaan
lain284.
Kewenangan TNI dalam menangani aksi terorisme di Indonesia
bukanlah mengambil bukan tanpa dasar hukum dan bukan pula
mengambil alih peran institusi lain tetapi pelibatan TNI dalam mengatasi
Terorisme merupakan kewenangan yang diamanatkan oleh UU TNI dan
UU Pertahanan. Dengan demikian ada hak dan kekuasaan bagi TNI
untuk bertindak apabila ada aksi terorisme.
Menurut H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan
kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus
ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Defenisi yang sama
diberikan oleh S.F Marbun yang mengatakan bahwa wewenang
mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum
284

Buku Petunjuk Induk OMP dan OMSP, Babinkum TNI, 2011, hal. 86-87
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publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan
oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan
hukum. Sedangkan dalam Black Law Dictionary kewenangan diartikan
lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan
juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum,
adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya
pengawasan

yuridiksi

bahkan

kewenangan

kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.

dikaitkan

dengan

285

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas,
peneliti berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang
dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan
kewenangannya

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku. Dapat juga dikatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan
untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah.
Dengan demikian apabila dikaitkan dengan kewenangan TNI
dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana diamanatkan dalam UU
TNI dan UU Pertahanan Negara, maka telah sejalan dengan pengertian
kewenangan dari beberapa ahli sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu
kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang sah dimiliki oleh TNI
untuk bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan perundangundangan.
Dengan mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3
(UU TNI) dan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasannya (UU Pertahanan
285

https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangansumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/ Diakses
pada Jumat 14 Oktober 2017 pukul 08.00 Wib
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Negara) maka dapat dikatakan bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi
aksi terorisme dapat dilaksanakan baik secara langsung melalui operasi
mandiri maupun operasi terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan
secara politik dan hukum.
menghilangkan

pemikiran

Oleh karena itu setiap orang harus
atau

anggapan

bahwa

TNI

dalam

melaksanakan OMSP tidak memiliki dasar hukum dan mengambil alih
peran instansi pemerintah yang lain.Di samping itu perlu pula
dikesampingkan

persepsi

yang

sempit

tentang

penilaian

yang

menyangkut “Keamanan Nasional” sebagai domein atau kewenangan
sepenuhnya dari Polri karena penilaian tersebut tidak tepat. Masalah
keamanan nasional merupakan permasalahan setiap warga negara
termasuk institusi TNI.
Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keamanan
Nasional disebutkan bahwa “Keamanan nasional harus ditempatkan
sebagai milik publik yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara
dalam mengatur, mengelola dan membentuk sistem keamanan nasional
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”286. Harus dipahami pula
bahwa masalah keamanan dan pertahanan adalah dua pengertian yang
tidak dapat dipisahkan karena pertahahan merupakan bagian dari
keamanan. Dengan demikian Sistem pertahanan dan keamanan semesta
dimana TNI dan Polri merupakan elemen utama dalam menghadapi aksi
terortisme harus selalu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan
instansi-instansi pemerintah lainnya atau dengan komponen bangsa
Naskah Akademik ,“Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional”,
Kementerian Pertahanan RI, 2006.

286
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lainnya, karena dengan dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan
mengatasi berbagai permasalahan teroris, akan mudah diatasi. Aksi
terorisme di Indonesia tidak dapat dibiarkan berkembang karena akan
mengancam keutuhan dan kedaulatan negara yang pada gilirannya akan
menghambat kelancaran pembangunan nasional.
Ke depan, pelibatan TNI secara langsung baik melalui operasi
mandiri maupun operasi terpadu sebaiknya dimulai pada setiap tahapan
yaitu pencegahan/penangkalan, penindakan

dan pemulihan

yang

disesuaikan dengan fungsi TNI sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6
yang menyebutkan bahwa (1) TNI sebagai alat pertahanan negara,
berfungsi sebagai:
a.

penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman
bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan
wilayah, dan keselamatan bangsa;

b.

penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan

c.

pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat
kekacauan keamanan287.
Dalam Bujukin OMP dan Bujukin OMSP yang dimaksud dengan:

a. Penangkal artinya kekuatan TNI harus mampu mewujudkan daya
tangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan non militer dari
luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan
keselamatan bangsa. Fungsi penagkal ditujukan agar kekuatan nyata
berdampak

287

psikologis

dan

diperhitungkan

lawan,

sehingga

Ibid. Pasal 6 (1)
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mengurungkan dan mencegah niat lawan yang akan mengancam
kedaulatan negar5a, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa”.
b. Penindak,

Kekuatan

menghancurkan

TNI

kekuatan

harus
musuh

mampu
yang

digerakkan

mengancam

untuk

terhadap

kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
c. Pemulih, Kekuatan TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya
membantu

fungsi

pemerintah

untuk

mengembalikan

kondisi

keamanan Negara yang telah terganggu akibat kekacauan perang,
pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme dan bencana
alam. Fungsi pemulih dalam hubungan internasional, TNI turut
berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui tugas
perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri di
bawah naungan PBB”288
Konsep TNI dalam upaya pencegahan/penangkalan terhadap aksi
terorisme dilakukan dengan memelihara kondisi aman dalam masyarakat
dan deteksi dini dan cegah dini, dengan melalui kerjasama dengan
Kementerian dan Lembaga serta komponen bangsa lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya penindakan terhadap
aksi terorisme dilakukan melalui operasi militer selain perang dengan
mengerahkan kekuatan TNI secara langsung berdasarkan ketentuan
hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah
diratifikasi. Sedangkan upaya pemulihan terhadap aksi terorisme
dilaksanakan melalui tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang

288

Bujukin OMP dan Bujukin OMSP, Babinkum TNI, 2011, hal. 76-77
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melibatkan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Pemerintah dan instansi
terkait lainnya dibawah koordinasi BNPT289.
Bentuk operasi yang dilakuan oleh TNI dalam penanganan aksi
terorisme yang berskala nasional adalah operasi terpadu dan operasi
mandiri dengan sifat operasi tempur sedangkan dalam aksi terorisme
yang berskala internasional, operasi dilaksanakan secara terpadu dengan
kekuatan yang tersebar di berbagai institusi290
Menurut Tri Poetranto bahwa penanganan terhadap aksi terorisme
sebaiknya tidak hanya pada penindakan saja dengan mengusut pelakupelakunya serta menghukum mereka seberat-beratnya seperti yang
banyak dipraktekan oleh Polri, tetapi penanganan yang paling utama
adalah mencegah terjadinya aksi-aksi tersebut di masa mendatang
sehingga dapat dihindari terjadinya korban jiwa dan harta benda 291 .
Tugas-tugas penanganan aksi terorisme tersebut akan mampu diemban
oleh institusi TNI sebab “Prajurit TNI” yang sarat dengan pengalaman
tugasnya dan lebih khusus lagi sarat dengan pengalaman operasi militer
selain perang, baik di dalam maupun luar negeri akan dapat membantu
Polri untuk secara bersama-sama menangani aksi terorisme di Indonesia
baik yang bersifat “mendahului” (preemptif), mencegah (reventif ) dan
menekan (refresif) dengan mengusut tuntas pelaku-pelaku Tindak Pidana
Terorisme itu serta memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik
289

Draft Peraturan Presiden Mabes TNI
Bujukin Hal. 91
291
Tri Poetranto, S.Sos, Dalam makalah “Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan
Terorisme di Indonesia dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI‟, Puslitbang Strahan
Balitbang Dephan, 2004.
290
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peristiwa tersebut dan TNI melaksanakan penanganan terhadap aksi
terorisme tersebut bersama-sama dengan instansi fungsional (Polri)
dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis sesuai bentuk ancaman,
dengan memprioritaskan tindakan preemtif dan preventif dibandingkan
dengan tindakan refresif karena keberhasilan tindakan preemtif dan
preventif akan mampu menghindari jatuhnya korban dan dampak negatif
yang lebih besar292.
2.

Kendala Undang-Undang Terorisme yang Dikualifikasikan
Sebagai Tindak Pidana.
Tragedi runtuh dan ambruknya Gedung Kembar WTC (World

Trade Centre) di New Yok USA diterjang dua pesawat sipil, dan rusak
beratnya gedung Pentagon yang menjadi markas besar Departemen
Pertahanan AS dihantam oleh sebuah pesawat lain (11 September 2001),
telah

mendorong

masyarakat

Internasional

untuk

meningkatkan

kewaspadaannya terhadap ancaman bahaya terorisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme ini dapat saja terjadi,
kapan saja, di mana saja tanpa mengenal waktu dan lokasi. Secara
spesifik, di Indonesia telah terjadi beberapa peristiwa pengeboman yang
mengenaskan antara lain di Legian Bali (12 Oktober 2002), di Hotel
Marriot

(5 Agustus 2003), dan beberapa peristiwa kasus bom

lainnya yang merupakan isu terosisme sebagai isu global yang perlu

292

Supriyatna, Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan” Advokasi Hukum & Operasi, Edisi 45. hlm.30

198 | P a g e

disikapi dan dicermati oleh berbagai pihak secara tepat, cepat, dan
bijak293.
Reaksi keras datang dari berbagai lapisan, baik dari kalangan
tokoh-tokoh agama, para aktifis HAM dan kemanusiaan, para ahli
hukum, dan dari kalangan petinggi elite politik baik yang berada di
lembaga eksekutif, Legislatif dan yudikatif, secara bersama mengutuk
keras kepada para pelaku yang telah melakukan tindakan dan perbuatan
yang biadab dan tidak berperikemanusiaan itu. Demikian juga, rasa
empati dan simpati serta duka cita kepada para korban yang tak berdosa
dan kepada keluarganya berdatangan dan berbagai tempat di tanah air
dan dari kalangan dunia Internasional294.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak pidana
terorisme tersebut dan sejalan dan pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang
berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta
secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib
memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga

293

Loudewjik. F Paulus, Terorisme, (internert,google, 2004). Lihat pula: Muhammad
S.Iman, Paradigma Teroris, (Jakarta: Republika 5 September 2005), h. 5.
294
Lihat: Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
(Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Perspektif Teori Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 59
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negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam
negeri maupun luar negeri295.
Diberikan gambaran bahwa aksi terorisme merupakan kejahatan
terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius
terhadap kedaulatan setiap Negara. Disamping itu, terorisme sudah
merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan
bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan
kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan
secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak
(public) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi296.
Selain itu, adanya komitmen masyarakat Internasional untuk
mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai
konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan
kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam perdamaian dan
kedamaian umat manusia, sehingga seluruh anggota perserikatan BangsaBangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan
revolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh
anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui
pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya297.
Pemerintah Republik Indonesia telah merespon aksi terorisme
sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) melalui upaya
295

3Lihat: Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
(Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.
296
Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
(Jakarta: Durat Bahagia, 2003), h. 32.
297
Ibid, h. 32.
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mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan disahkannya
Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti ndang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang
pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh
Presiden RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR. Disamping
itu, diperkuat pula dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT), pada
Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU
yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR298.
Apabila melihat judul Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang
menggunakan nomenklatur “Pemberantasan Tindakan Terorisme”, maka
dapat dapat dimaknai bahwa tujuan dibentuknya UU tersebut adalah
untuk menjadikan terorisme sebagai suatu tindak pidana di Indonesia dan
terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang harus
diberantas habis sampai kepada akar-akarnya.
Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang UU PTPT sebagai
tindak pidana khusus, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian
tindak pidana.
Simons merumuskan strafbaar feit (tindak pidana) yaitu,
“Strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan

298

Lihat: Himpunan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
(Jakarta: Fokus media, 2003), h. 3 dan h. 53.
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hukum dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seorang yang mampu
bertanggung jawab”.299
Profesor van Hattum berpendapat bahwa strafbaar feit adalah
tindakan yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Kedua
pendapat tersebut merujuk kepada penggunaan istilah tindak pidana
dalam merumuskan strafbaar feit. Berbeda dengan Moeljatno yang
mengartikan strafbaar feit sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana barang siapa melanggar larangannya. Moeljatno merujuk
istilah “perbuatan pidana” untuk merumuskan strafbaar feit.300
Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dipahami
mengenai tindak pidana, yaitu :301
a.

Suatu perbuatan yang melawan hukum.

b.

Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada
pidana tanpa kesalahan). Kesalahan itu sendiri terdiri dari kesalahan
yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena
kelalaian.

c.

Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung
jawab dalam artian berfikiran waras.
Terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka harus

melekat dalam terorisme yaitu unsur melawan hukum dalam arti
melawan hukum secara formal dan secara materil.302
299

S.R. Sianturi., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:
Alumni Ahaem Petehaem, 1989), hal. 205.
300
Moeljatno., Asas-Asas Hukum Pidanai, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 54.
301
Ibid.
302
J.M. van Bemmelen., Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum,
Diterjemahkan oleh Hasan (tanpa tempat: Bina Cipta, 1984), hal. 102-103.
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Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana
berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu pasal secara
nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus
membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka
putusannya vrijspraak atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur
melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak
pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya
lepas dari segala tuntutan hukum303.
Unsur yang kedua yaitu unsur kesalahan (schuld) dipersamakan
dengan kesengajaan (opzet) atau kehendak (voornawen). Geen straf
zonder schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan) berarti orang yang
dihukum harus terbukti bersalah.
Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang
berarti kesengajaan (dolus/opzet) yakni berbuat dengan hendak dan
maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui atau willen en wetens,
sedangkan dalam arti luas berarti dolus dan culpa304.
Culpa sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat
kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga
yaitu pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai
tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri.
Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat

303
304

Ibid
Ibid
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dasar penghapus pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf.
kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan305.
Terdapat suatu istilah dalam UUPTPT yang menunjukan
peristiwa terorisme merupakan kejahatan, yakni istilah “tindak pidana”.
Istilah tersebut telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau
yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari
istilah strafbaar feit dalam hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan di
atas. Istilah strabaar feit sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa
pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana306.
Bagian konsiderans dalam UU PTPT menimbang bahwa
terorisme telah berdampak menghilangkan nyawa tanpa memandang
korban dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat secara menyeluruh
atau hilangnya kemerdekaan bagi setiap insan, serta kerugian harta
benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah pemberantasan
sehingga UUPTPT mutlak diperlukan. Rumusan pada konsiderans
tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UU PTPT sebagai upaya
untuk menjadikan terorisme sebagai suatu tindak pidana di Indonesia.
Bab I: Tentang Ketentuan Umum, yang terdiri dari dua pasal.
Pasal 1 berisi tentang 12 pengertian dari istilah yang dipergunakan dalam
UU PTPT. Pasal 2 berisi tentang tujuan dan signifikasi dari UU PTPT
yang berbunyi: “Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan kebijakan dan

305
306

Ibid
Ibid
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langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan
keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak
asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif baik berdasarkan suku, agama,
ras, maupun antar golongan.307”
Selanjutnya Pasal 1 UU PTPT berbunyi: “Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang.308”
Akan dikutif beberapa Pasal yang terkait dengan tindak pidana
terorisme sebagai Substansi yang menunjukkan bahwa aksi terorisme
merupakan tindak pidana antara lain Pasal 6 Bab III dirumuskan sebagai
berikut:
“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 missal,
dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta
benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau
fasilitas public 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) tahun309.”

307

Pasal 2UU PTPT
Ibid, Pasal 1
309
Ibid, Pasal 6
308
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Pasal 7, 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 atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan
atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau
lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional,
dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup310.
Apabila kita menelaah rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 di atas, maka
dapat dilihat bahwa Pasal 6 tersebut mengatur tentang rumusan delik
tindak pidana terorisme, yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana
terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
korbanyang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan
kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis
atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
Anacaman pidana terhadap Pasal 6 yaitu pidana mati atau penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun. Sedangkan Pasal 7, mengatur tentang tindakan
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
310

Ibid, Pasal 7
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kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau
untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek
vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau
fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama
seumur hidup.
Selanjutnya Pasal 8, memperkuat Pasal 6 yang memuat tentang
18 delik yang dikatagorikan sebagai tindakan terorisme. Pasal 9, memuat
hal-hal yang berkait dengan senjata api, bahan peledak, dan bahan-bahan
lainnya yang berbahaya, dipidana dengan pidana mati atau penjara
seumur hidup atau penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun. Pasal 10, mengatur tentang pelaku yang dengan
sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, mikroorganisme,
radioaktif, dan yang lainnya. Pasal 11, mengatur tentang dengan sengaja
menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan untuk melakukan
tindak pidana terorisme, dengan ancaman pidana 3 tahun dan paling lama
15 tahun. Pasal 12, dengan ancaman hukuman yang sama (seperti pasal
11) mengatur tentang mengumpulkan harta kekayaan untuk mengadakan
fasilitas melakukan tindakan terorisme. Pasal 13, dengan ancaman
hukuman yang sama (pasal 11 dan 12) bagi pihak yang memberikan
bantuan atau kemudahan untuk melakukan tindakan terorisme. Pasal 14,
mengatur terhadap setiap orang yang merencanakan, dan atau
menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
Pasal 15, mengatur tentang setiap orang yang melakukan terorisme. Pasal
16, mengatur tentang: setiap orang di luar wilayah Negara Republik
Indonesia

yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau
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keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. Pasal 17, mengatur
tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh/atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 18, berkait dengan tekhnis
penyerahan surat

panggilan, dan pidana denda maksimal

Rp.

1000.000.000.000,- (satu Triliun Rupiah), serta korporasi tersebut
dicabut izinnya. Pasal 19, mengatur tentang pidana minimal, pidana
seumur hidup, dan atau pidana mati, tidak berlaku untuk pelaku tindak
pidana terorisme yang berusia 18 tahun.
Denga mengacu pada uraian di atas, maka apabila menelaah
rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 sampai dengan rumusan pasal 19 UUPTPT
lalu dikaitkan dengan pengertian tindak pidana dari beberapa ahli, maka
peneliti dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau
“Strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) telah
terpenuhi yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum berupa
penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
atau menimbulkan korban yang bersifat massal, Orang yang dikenai
sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan).
Kesalahan itu sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara
sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian dan Subjek atau pelaku
baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian
berfikiran waras atau dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di
samping itu rumusan Pasal-Pasal di atas memuat tentang ancaman pidana
bagi pelaku tindak pidana terorisme.
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Dalam

Undang-undang

No.

15

Tahun

2003

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengkualifikasikan tindak
pidana terorisme sebagai berikut :
1. Delik materil yang terdapat pada Pasal 6,
2. Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12,
3. Delik pembantuan Pasal 6 huruf g,
4. Delik penyertaan Pasal 13 dan Pasal 15,
5. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.
Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak
pidana terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-undang
pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme
dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan
pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana
terorisme merupakan setiap orang yang didefenisikan sebagai seseorang,
beberapa orang atau koorporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari
sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi
lainnya.
Mengacu pada uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
UU PTPT merupakan Undang-Undang yang substansinya memuat unsurunsur tindak pidana dari suatu aksi terorisme.

Dengan

demikian

karena aksi terorisme dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka pola
penanganannya melalui pendekatan penegakan hukum yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebagai lembaga yang
berwenang melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku aksi
terorisme.
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Penggunaan Judul “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”
dalam UU PTPT menjadi salah satu kendala atau penghambat dalam
pemberantasan aksi terorisme di Indonesia. Hal ini disebabkan karena
UU PTPT tersebut tidak mengatur tentang upaya pencegahan terhadap
aksi dan baru digunakan setelah terjadinya aksi teror.
Di samping itu, adanya pembatasan terhadap aksi terorisme
sebagai suatu tindak pidana secara tidak langsung telah membatasi TNI
beserta komponen bangsa lainnya untuk terlibat secara langsung
menangani aksi terorisme di Indonesia, mengingat TNI tidak memiliki
kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku aksi
teror.
Apabila merujuk pada laporan panel tingkat tinggi PBB
khususnya mengenai tiga pilar penting konsep "Collective Security
Responsibility" (CSR) dari semua negara anggota PBB dalam memerangi
terorisme (war on terror), maka perang terhadap Terorisme tidak dapat
hanya mengandalkan pendekatan "hukum pidana konvensional". Prinsip
dasar hukum pidana konvensional ini mewujudkan suatu penegakan
hukum yang bersifat reaktif (reactive law enforcement) artinya
penegakan

hukum

ditujukan

setelah

terjadinya

perbuatan

yang

menimbulkan akibat bagi korban dan masyarakat. Atas dasar praktek
penegakan hukum pidana yang bersifat "reaktif" tersebut maka negara
mengalami kesulitan untuk melindungi penduduk sipil/warga negaranya
untuk mencegah terjadinya perbuatan terorisme311.

311

mengutip dari Prevention Terrorism Branch-Undoc-2006, hal. 130
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Dalam mengatasi aksi terorisme yang efisien dan efektif
menuntut digunakannya strategi pencegahan yang berorientasi pada
pendekatan

''forward-looking".

Pendekatan

ini

memungkinkan

dilaksanakan strategi penegakan hukum yang yang bersifat proaktif
(proactive law enforcement). Penegakan hukum proaktif terhadap
terorisme menuntut konsekuensi hukum yaitu perubahan prinsip hukum
pidana konvensional yang memungkinkan langkah hukum intervensi
terhadap perencanaan atau persiapan tindakan, terorisme sebelum
menimbulkan akibat korban masyarakat yang tidak berdosa (innocent
victims). 312
Konsep pengertian "tindak pidana" dalam konteks pendekatan
proaktif ini sesungguhnya tergolong "perbuatan persiapan atau
perencanaan" untuk melakukan suatu tindak pidana. Jika merujuk kepada
penegakkan hukum yang proaktif yang bertujuan untuk dapat mencegah
kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan terorisme, maka kegiatan
intelijen dan hasil dari laporan hasil intelijen harus termasuk sebagai
salah satu alat bukti disamping alat bukti yang telah diatur dalam
KUHAP dan UU RI Nomor 15 Tahun 2003. Oleh karena itu Badanbadan Intelijen harus diberi wewenang untuk melakukan tindakan projustisia antara lain melakukan penangkapan dan penahanan terhadap
tersangka pelaku terorisme.313

312

Ibid, hal 131.
Ibid, hal 134. Kegiatan terorisme di Indonesia dapat digolongkan sebagai “imminent
threat” yang tidak dapat di duga sehingga untuk mencegahnya perlu dikembangkan
prinsip “wide margin of appreciation” (WMA) yang mengedepankan prinsip
“exceptional threat” sebagai dasar untuk mengurangi level perlindungan HAM

313
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Mengingat perkembangan aksi terorisme di Indonesia tersebut
dan dihadapkan pada perlunya penegakkan hukum proaktif dengan tanpa
mengabaikan penegakkan hukum reaktif, maka akan terlindunginya
korban masyarakat yang tidak berdosa (innocent victims) yang pada
hakekatnya merupakan kewajiban setiap Negara untuk memberikan
perlindungan terhadap penduduk sipil.

Hal ini sejalan dengan azas

hukum “Salus Populi Suprema Lex” dari Filsuf Cicero yang menyatakan
yang memiliki makna “Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi
suatu Negara” (National Right).
Prof Romli Atmasasmita memperkuat pernyataan tersebut yang
menyatakan bahwa apabila dihadapkan pada Undang-Undang Keadaan
Bahaya, maka aksi terorisme di Indonesia sudah pada tahap darurat
perang (war on terror) yang tidak bisa ditanggulangi dengan KUHP dan
KUHAP (extra ordinary law), sehingga diperlukan tidak saja pendekatan
penegakkan hukum melainkan juga pendekatan perang (war). Dan hal ini
menuntut TNI diakomodasi dalam RUU Terorisme.314
Dengan

demikian

seharusnya

judul

Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003)
diganti menjadi Undang-Undang Penanganan Aksi terorisme atau
Undang-Undang Pemberantasan Aksi Terorisme. Penggunaan kalimat
“penanganan” memiliki makna yang lebih luas karena mencakup upaya
pencegahan, penindakan dan pemulihan.

terhadap tersangka pelaku terorisme dalam proses penegakan hukum. (Ibid, hal
154)
314
Disampaikan pada rapat koordinasi khusus pembahasan RUU Terorisme di
Kemenkopolhukam pada tanggal 30 Mei 2017.
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3.

Terorisme Seharusnya Ditempatkan Sebagai Bentuk Ancaman
Non Tradisional yang Dapat Mengancam Kedaulatan Negara.
Tinjauan aspek global bahwa terorisme merupakan musuh semua

negara yang sudah melampaui batas wilayah antar negara. Terorisme
menjadi ancaman bagi kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah dan
keselamatan bangsa serta membahayakan ideologi negara, dan oleh
karenanya setiap tindakan dan aksi teror harus dikategorikan sebagai
kejahatan terhadap negara.

Pakar hukum Western Sidney Australia

University, Michael Burinton mengatakan bahwa fenomena terorisme
tidak hanya dilihat sebagai suatu kriminal saja tetapi dapat merupakan
suatu kejahatan terhadap Negara315.
Dalam penjelasan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 mengenai latar
belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Perpu terssebut
dijelaskan bahwa”Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan
dan peradaban serta merupakan salah satu 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
sehingga perlu dilakukan pemberantasannya secara berencana dan

315

http://www.google.co.id/search?rlz=1C1
enID753ID755&sourceid=chrome&ie=UTF8&q=Western+Sidney+Australia+University,+Michael+Burinton, diakses pada
Kamis, 12 Oktober 2017 pukul. 21.45 Wib
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berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan
dijunjung tinggi.316
Dengan demikian terorisme bukan kejahatan biasa, bukan tindak
pidana biasa, ini adalah Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)
terhadap negara dan bangsa. Inilah dinamika terorisme sekarang ini yang
terjadi pada hampir semua negara termasuk Indonesia.
Menarik membaca buku Sulaiman dengan judul "Who is The Real
Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme", menjelaskan jika
terorisme patut digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary
crime) karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan luar biasa,
yaitu membahayakan nilai-nilai hak manusia yang absolut, serangan
terorisme

bersifat random,

indiscriminate,

and

non-selective yang

kemungkinan menimpa orang-orang yang tidak bersalah, selalu
mengandung

unsur

kekerasan,

keterkaitannya

dengan

kejahatan

terorganisasi, dan bahkan kemungkinan akan digunakannya teknologi
canggih seperti senjata kimia, biologi, bahkan nuklir317.
Terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman
berbahaya dan perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah dan
pihak keamanan. Aksi teror ini tidak hanya mengarah pada aparat
keamanan (polisi) saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut
menjadi korban teror. Sudah banyak masyarakat menjadi korban ledakan
bom dahsyat yang dilakukan teroris secara terencana. Hal inilah mengapa
316

R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme”, Sinar Grafika, 2014, hal. 1
317
https://www.kompasiana.com/jurnal83/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasaterhadap-negara-dan-bangsa_57e8c5e8ad7e61960f6aa35d, diakses pada Kamis, 12
Oktober 2017 pukul. 21.30 Wib
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terorisme dikatakan juga sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan
(Crime Against Humanity).
Proses penanganan dan pemberantasan terorisme tentunya harus
melibatkan semua unsur dan semua komponen bangsa. Baik Polri
maupun TNI mempunyai wewenang dalam mengatasi aksi terorisme
mengingat ancaman terorisme sekarang ini begitu besar, sebagai contoh
yaitu ISIS. Gerakan ISIS yang terpusat di negara Irak dan Suriah ternyata
sudah menyebar ke Indonesia beberapa tahun silam. Sangat tepat jika
terorisme

disebut

dengan

istilah Kejahatan

Internasional

(International Crime).
Aksi terorisme merupakan salah satu ancaman “Non Tradisional”
sebagaimana dirumuskan dalam Bujukin OMP dan Bujukin OMSP yang
menyebutkan ancaman non tradisional sebagai ancaman yang dapat
membahayakan kedaulatan Negara atau keutuhan wilayah atau
keselamatan bangsa berupa terorisme, gerakan separatisme, kejahatan
lintas Negara, aksi radikalisme, konflik komunal, pelanggaran laut dan
udara diwilayah yurisdiksi nasional, serta bencana yang disebabkan oleh
alam atau manusia.318
Dimasukkannya aksi terorisme bersenjata sebagai ancaman non
tradisional yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan
segenap bangsa, akan memberikan kewenangan kepada TNI untuk
terlibat secera langsung baik melalui operasi mandiri maupun operasi
terpadu dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara dimana aksi
318

Bujukin OMP dan Bujukin OMSP, Babinkum TNI, 2011, hal. 8
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terorisme bersenjata meruakan salah satu ancaman militer yang
menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam penanganannya.
Kepolisian

yang selama ini

melakukan penindakan dan

pemberantasan ternyata belum mampu menghancurkan jaringan teroris di
Indonesia. Terkait masalah ISIS, Polri melalui Irjen Boy Rafli Amar
pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengindentifikasi asal
ISIS di Indonesia. Bahkan dalam pernyataannya Boy menyatakan
Penangkapan anggota ISIS bisa dilaksanakan bila ada aktivitas terorisme.
Pernyataan Polri tersebut sama sekali tidak membantu pemberantasan
terhadap terorisme. Ini hanyalah upaya untuk menutupi kelemahan,
ketidakmampuan dan ketidakberanian Polri dalam menghadapi ancaman
terhadap keamanan negara319.
Dengan demikian apabila mencermati perkembangan beberapa
aksi jaringan terorisme Indonesia saat ini, seperti Mujahidin Indonesia
Timur (MIT), Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Indonesia Barat (MIB),
Mujahidin Jakarta (MJ), Laskar Jihad, Jamaah Anshaarut Tauhid, dan
Daulah Islamiyah Nusantara, yang aksinya bertujuan untuk mendirikan
kekhilafahan dengan memberlakukan syariat islam di Indonesia, maka
peneliti dapat menyimpulkan bahwa aksi terorisme di Indonesia termasuk
dalam ancaman non tradisional yang dapat dikategorikan sebagai
kejahatan terhadap kedaulatan Negara yang ingin merubah ideologi
Pancasila. Aksi terorisme di Indonesia bukanlah semata-mata tindak
pidana/kejahatan

biasa,

tetapi

sudah

termasuk

kejahatan

yang

319

https://www.kompasiana.com/jurnal83/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasaterhadap-negara-dan-bangsa_57e8c5e8ad7e61960f6aa35d, diakses pada Jumat, 13
Oktober 2017
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membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan
negara dan keselamatan segenap bangsa yang harus dihadapi dengan
melibatkan segenap komponen bangsa dalam rangka meningkatkan
kewaspadaan nasional.
Upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak
pidana terorisme dengan melibatkan TNI telah sejalan dengan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu Negara
Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berlandaskan hukum
dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan
yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara
perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakkan
kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman
atau ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan demikian secara strategis maupun yuridis pemerintah dan DPR
harus melibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme sebagai ancaman
terhadap kedaulatan Negara yang dimulai dari tahap pencegahan, tahap
penindakan, sampai dengan tahap pemulihan.
B.

Analisis Upaya Mengatasi Kendala yang Terkait Dengan
Implementasi Kewenangan TNI

1.

Restukturisasi Peran Berbagai Lembaga Negara Terutama
TNI.
Perubahan politik secara drastis yang dialami Indonesia sejak

mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, mengakibatkan
perubahan mendasar juga di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam
tubuh ABRI yang kemudian berubah nama menjadi TNI. Perubahan
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nama tersebut merupakan salah satu wujud dari kemauan elit TNI untuk
melakukan redefenisi dan reposisi searah dengan tuntutan reformasi
dalam memperbaiki citra diri sebagai salah satu potensi kekuatan
pembangunan bangsa.
Peranan militer Indonesia sebagai pelopor, stabilisator dan
dinamisator pembangunan bangsa yang selama 32 tahun kekuasaan Orde
Baru seolah tidak tersentuh, justru menjadi perdebatan ramai dari
berbagai kalangan masyarakat terutama dari kalangan masyarakat
perguruan tinggi dan para elit politik sipil.
Perdebatan-perdebatan yang bernada gugatan bahkan cenderung
menghujat dan memojokkan antara lain sebagai pelanggar HAM terbesar
di Indonesia, mendominasi peran dalam bidang politik, dan masih banyak
lagi gugatan-gugatan yang bilamana tidak disikapi secara arif dan
bijaksana oleh pimpinan TNI akan menimbulkan masalah baru.
Munculnya gugatan-gugatan yang bernada hujatan dari berbagai
kalangan masyarakat terhadap TNI selama ini, yang menganggap bahwa
TNI kurang profesional dalam mengelola dan menangani setiap
permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, baik peranannya
dalam bidang pertahanan keamanan maupun sosial politik.
Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) sebagai pelopor,
stabilisator

dan

dinamisator

pembangunan

bangsa

pada

masa

pemerintahan Orde Baru merupakan suatu kebutuhan, bahkan peran
sosial politiknya dianggap terbesar dan dinilai oleh banyak kalangan
telah melebihi proporsi, sehingga pada masa “Orde Reformasi” ini peran
TNI mengalami reorientasi yang segaris dan dalam format orde

218 | P a g e

reformasi. Mengingat “era reformasi” sekarang ini, demokrasi dalam
kehidupan masyarakat semakin menonjol maka TNI pun telah
melaksanakan reformasi internal, yaitu dengan melakukan redefenisi,
reposisi dan reaktualisasi terhadap peranannya, dan ini memerlukan
waktu, proses dan transisi320.
Dalam konteks pemahaman yang utuh tentang peran TNI di masa
kini dan masa yang akan datang mencakup pertama, mempertahankan
kedaulatan tanah air dari ancaman eksternal, kedua, menjaga keamanan
dalam negeri dari ancaman internal, ketiga, memberikan sumbangan aktif
kepada pembangunan bangsa (nation building), keempat, mendorong
pengembangan demokrasi dan masyarakat madani, kelima, membantu
meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti seluas-luasnya dan
keenam, berperan aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian
dalam rangka upaya mewujudkan perdamaian dunia321.
Hal ini sesuai dengan peran dan tugas TNI sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pertahanan Negara yang
menyebutkan “Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat
Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”322 dan Pasal 10 ayat
(3) menyebutkan:
Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan
pertahanan negara untuk:
a.
320
321
322

mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah;
Paradigma Baru, 1998, hal 24
TNI Abad XXI, hal. 5-6
Pasal 10 ayat (1) UU Hanneg
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b.

melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;

c.

melaksanakan operasi militer selain peran; dan

d.

ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian
regional dan internasional323.
Menurut

mantan

Panglima

TNI

Laksamana

TNI

Agus

Suhartono 324 bahwa dinamika perkembangan lingkungan global masih
akan diwarnai isu aksi terorisme internasional, kelangkaan energi,
pemanasan global, pembangunan kekuatan militer negara-negara besar
dan perkembangan peperangan yang bersifat asimetris (asymmetric
warfare). Perkembangan isu regional masih diwarnai permasalahan
perbatasan antar negara, dimana Indonesia masih memiliki masalah
penetapan batas wilayah laut (maritime boundary delimitation) dengan
10 negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam,
Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste), dan
3 perbatasan darat (Papua Nugini, Timor Leste dan Malaysia), kejahatan
lintas

negara

(trans-national

crime), perompakan

(piracy),

penyelundupan manusia (people smuggling), kegiatan ilegal lainnya
seperti: illegal migrant, illegal fishing, illegal logging, pelanggaran

323

Ibid Pasal 10 ayat (3)

324

Artikel Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Puspen TNI, diakses pada,

http://tni.mil.id/view-22301-oleh-laksamana-tni-agus-suhartono-se.html , Jumat, 13
Oktober 2017 pukul 21.00 Wib
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wilayah, jaminan keamanan jalur perhubungan laut internasional (Sea
Lanes

Of

Communication/SLOC)

dan

jalur

perdagangan

laut

internasional (Sea Lanes Of Trade/SLOT) yang berada di perairan
Indonesia. Pada lingkup nasional yang harus kita hadapi adalah isu
gerakan separatis OPM, kerusuhan horisontal sebagai dampak proses
demokratisasi, aksi kelompok radikal, dan juga ancaman bencana alam,
mengingat Indonesia terletak pada ring of fire yang rentan terhadap
bahaya letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor,
termasuk bencana tsunami.
Oleh karena itu menurut beliau325, TNI sebagai komponen utama
pertahanan negara, harus senantiasa siap melaksanakan peran, fungsi dan
tugas pokoknya, melalui pembinaan kekuatan dan kemampuan yang
berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan postur Kekuatan Pokok
Minimum (MEF), serta penggunaan dan penggelaran kekuatan TNI yang
disesuaikan dengan perkembangan eskalasi ancaman dan keputusan
politik negara. Mengalir dari dinamika lingkungan strategis tersebut,
maka kemungkinan ancaman yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:
Yang bersifat potensial. Isu keamanan perairan di kawasan,
wilayah perbatasan, pelanggaran wilayah, hak azasi manusia (HAM), dan
pencemaran lingkungan serta bencana alam.
Yang bersifat faktual. Keamanan Selat Malaka dan pulau terluar,
terorisme, separatisme, berbagai macam kegiatan ilegal, konflik
horisontal dan kelangkaan energi.

325

Ibid
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Dalam upaya menyikapi konstelasi geografi negara dan
kemungkinan ancaman serta dihadapkan pada peran dan tugas TNI,
dirasakan perlu adanya restrukturisasi atau penataan kembali peran,
fungsi dan tugas lembaga terutama TNI sehingga diharapkan di masa
depan TNI menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, efektif, efisien
dan moderen, serta senantiasa siap untuk mengamankan dan menjaga
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa
Indonesia.
Diharapkan ke depan Peran TNI sebagaimana diatur dalam Pasal
10 ayat (1) UU TNI yang menyebutkan Tentara Nasional Indonesia
berperan sebagai alat Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
“tidak lagi dimaknai secara sempit atau terbatas”

pada upaya

menghadapi ancaman atau serangan dari negara luar (Invasi/agresi),
tetapi jauh lebih luas lagi yaitu bahwa pertahanan negara sebagai salah
satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk
mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan
nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini
sesuai dengan tugas Pokok TNI sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7
ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara326.
Tugas pokok sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat
(1) tersebut dilaksanakan melalui OMP dan OMSP yang pelaksanaannya
harus melalui kebijakan dan keputusan politik negara.
Penggunaan kekuatan TNI dalam OMSP dilaksanakan sesuai
kebijakan dan keputusan politik negara dengan prioritas menggelar
kekuatan TNI untuk melaksanakan pengamanan perbatasan dengan
negara tetangga dalam bentuk patroli terkoordinasi (Patkor); menggelar
kekuatan TNI di daerah rawan konflik dan rawan pelanggaran hukum di
laut dan udara; menggelar pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
beserta keluarganya; menyiagakan kekuatan TNI untuk melaksanakan
operasi

mengatasi

gerakan

separatis

bersenjata,

mengatasi

pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan
obyek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas
perdamaian dunia, memberdayakan wilayah pertahanan, membantu
tugas Pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara RI, membantu
mengamankan tamu negara, membantu menanggulangi akibat bencana,
SAR, membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan
penerbangan; membangun kerja sama militer dengan negara lain, dengan
berpedoman pada tiga substansi kerangka kerja sama militer yang
ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, guna membangun saling
kepercayaan, mencegah konflik, dan bersama-sama mencari solusi
326

Pasal 7 ayat (1) UU TNI

223 | P a g e

terbaik, dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran
prajurit, kunjungan/ muhibah dan forum kerja sama militer lainnya,
optimalisasi peran TNI dalam bentuk Bakti TNI dalam rangka
mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat khususnya daerah terpencil dan tertinggal.
Adanya pemaknaan secara sempit terhadap peran TNI sebagai
alat pertahanan negara yang hanya bertugas menghadapi ancaman atau
serangan dari negara luar, mengakibatkan pelibatan TNI dalam
menangani berbagai permasalahan bangsa selalu mendapatkan sorotan
dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah
pelaksanaan tugas TNI dalam OMSP untuk mengatasi aksi terorisme,
mendapatkan penolakan dari berbagai LSM, pemerhati HAM serta
kelompok masyarakat lainnya. Pada umumnya alasan penolakan adalah
bahwa aksi terorisme merupakan domeinnya Polri dan TNI tidak
memiliki dasar hukum serta mengambil alih peran kepolisian di bidang
Kamtibmas dan penegakan hukum.
Menurut Purnomo Sucipto, pemerhati Peraturan Perundang-undangan
dalam artikelnya “apa yang perlu diketahui untuk membuat peraturan
perundang-undangan” menegaskan bahwa dalam menyusun peraturan
perundang-undangan, penggunaan bahasa amatlah penting. Apabila
bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dapat
dimengerti

oleh

masyarakat,

maka

dapat

diharapkan

peraturan

perundang-undangan akan dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya,
apabila bahasa tidak dapat dimengerti maka akan sulit mengharapkan
tujuan dari peraturan perundang-undangan akan tercapai. Bahasa dalam
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peraturan perundang-undangan hendaknya mudah dimengerti oleh
masyarakat umum (ordinary person), tidak hanya oleh pembuatnya,
sarjana hukum, atau praktisi hukum saja. Bahasa peraturan perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik
pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun
pengejaannya.

Namun

bahasa

peraturan

perundang-undangan

mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan
pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai
dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara
penulisannya.
Dalam kaitan dengan penataan kembali peran TNI dalam regulasi
maka harus dihindari terjadinya kekeliruan dalam pemaknaan peran TNI
secara sempit. Substansi peran TNI dalam perundang-undangan harus
dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga batasan rumusan tentang
peran TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang tidak hanya
menghadapi ancaman atau serangan dari luar (ancaman tradisional) tetapi
juga menghadapi ancaman dan gangguan dari dalam (ancaman non
tradisional) melalui OMSP.
Sebagai dasar penataan kembali peran kelembagaan terutama
isntitusi TNI ke depan, maka perlu mempertimbangkan pengertian peran
dari beberapa ahli sebagai berikut:
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Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang
yang berkedudukan di masyarakat327.
Menurut Margono Slamet yang mendefinisikan peran sebagai
“sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati
suatu

posisi

dalam

masyarakat.

Sedangkan

Astrid

S.

Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis
ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif328.
Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai
tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang
(John M. Echlos. Dari beberapa pengertian „peranan‟ di atas, dalam
penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan
dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.
Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks
pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan
berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi
sosialnya.
Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu
peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka
ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat
pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut
sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya
327

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html<
diakses pada Jumat, 13 Oktober pukul 11.20 Wib.
328
Ibid

226 | P a g e

dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum
mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu
penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220)329
Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang
diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas
perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan
berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom
bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang
mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang
nyata, (Soerjono Soekamto).
Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang
dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak
dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu fungsi.
Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian
perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.
Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus
dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik
yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun
bawah akan mempunyai peran yang sama
Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan
oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga

329

Soerjono Soekanto. 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru : Rajawali
Pers.Jakarta, hal. 220
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dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur
sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang
ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial
memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan
berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang
satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi
diantara

mereka

ada

saling

ketergantungan.

Dalam

kehidupan

bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran
merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila
seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu
peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya
terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha,
1997)330.
Dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh
banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki
status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan TNI maka
peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu prajurit TNI,
tetapi merupakan tugas dan wewenang TNI sebagai institusi/lembaga.
Indonesia adalah negara hukum dan pilar utama dalam
mewujudkan prinsip negara hukum adalah pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara.

330

http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html,
diakses pada Jumat 13 Oktober 2017 pukul, 22.00 Wib
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Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan
bahwa pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau
status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah
menjalankan suatu peran.
Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan
sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga
hal antara lain.

a.

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi

seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan
yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
b.

Peran

adalah

sesuatu

yang

dilakukan

seseorang

dalam

masyarakat.
c.

Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi

struktur sosial masyarakat331.
2.

Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan.
Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut merupakan
kehendak rakyat (volonte generale) tertinggi bangsa Indonesia yang
dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.
Pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum adalah

331

http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html,
Diakses pada Sabtu, 14 Oktober pukul 15.00 Wib
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pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan
negara332.
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah
satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya
dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku,
dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat
peraturan perundang-undangan.
Ada dua333 macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya
sekaligus

berimplikasi

pada

karakter

produk

hukumnya

yaitu

pembangunan hukum “ortodoks” dan pembangunan hukum “responsif”.
Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga
negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan
arah

perkembangan

hukum

sehingga

lebih

bersifat

positivis-

instrumentalis, yaitu menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi
dan program negara. Sedangkan dalam strategi pembangunan hukum
responsif, lebih menghasilkan hukum yang bersifat tanggap terhadap
tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam
masyarakat.
Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
harus senantiasa mendasarkan segala aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahannya
pada hukum. Hal ini ditegaskan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang
332

Dewan Perwakilan Daerah, Deskripsi Konsepsi, Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, 2 februari 2015
333
Ibid
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum.
Hukum itu sendiri bagi sebagian besar sarjana hukum
didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang
mengatur kegiatan kehidupan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya. Sebagian besar sarjana hukum (hakim, jaksa, dosen,
pengacara dan sebagainya) pada umumnya dihadapkan pada peristiwa
konflik yang memerlukan pemecahan suatu konflik. Untuk itu
memecahkan peristiwa atau konflik itu dicarikan norma atau hukumnya
dan hukumnya terdapat dalam himpunan peraturan-peraturan hukum.
Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Noll mengatakan bahwa ilmu
hukum itu merupakan ilmu peradilan (rechtspraakwetenschap)334.
Sekarang ini lahir ilmu hukum baru di samping ilmu peradilan,
yaitu ilmu hukum yang merupakan ilmu pembentukan undang-undang
(wetgevingswetenschap). Disini studi hukum itu dilihat dari kaca mata
pembentuk undang-undang. Masalahnya di sini bukannya bagaimana
memecahkan konflik individual yang konkrit dengan menerapkan
normanya tetapi bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan
hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu
mendatang dalam kurun waktu tertentu 335. Merupakan suatu kenyataan
bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat
334

1Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya:

2010), hal. 18
335

Ibid, hal 19
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umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat
dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum
agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun
kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin
aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut336.
Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangundangan merupakan pelaksanaan Pasal 22 A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang
diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Perintah tersebut telah
dilaksanakan yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
kemudian dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
Namun demikian, dari beberapa penyempurnaan yang dilakukan
terhadap UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak
ada pembatasan frasa perubahan kesekian kali pada judul suatu undangundang. Akibatnya, timbul kebingungan dari pengguna undang-undang
atas pengaturan mana yang masih digunakan dan penyebutan terhadap
suatu undang-undang. Kebetulan hal ini terjadi pada 3 (tiga) undang336

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Grup, 2009), hal. 157
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undang yang telah direvisi sampai dengan perubahan ketiga bahkan ada
yang sampai dengan perubahan keempat yang dapat diketahui dari judul
undang-undang tersebut. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap
para pihak yang berkaitan dengan peraturan tersebut.
Menurut Purnomo Sucipto 337 , pemerhati Peraturan Perundangundangan dalam artikelnya “apa yang perlu diketahui untuk membuat
peraturan

perundang-undangan”

Peraturan

perundang-undangan

bukanlah opini atau artikel akademis yang dibuat berdasarkan pendapat
atau teori semata. Opini dan artikel tidak memiliki daya paksa atas orang
lain untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. Sebaliknya, peraturan
perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki
konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur. Peraturan perundangundangan

juga

merupakan

dokumen

politik

yang mengandung

kepentingan dari berbagai pihak.
Apabila seseorang ingin menyusun peraturan perundangundangan yang baik, maka pembuat Undang-Undang perlu memiliki
pengetahuan dan keterampilan untuk menyusunnya. Secara garis besar
beberapa hal

yang perlu diketahui oleh pembuat Undang-undang

meliputi:
1.

Mengetahui Teori Perundang-undangan
Mengetahui teori perundang-undangan maksudnya mengetahui

dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas
Purnomo Sucipto, pemerhati Peraturan Perundang-undangan dalam artikelnya “apa
yang perlu diketahui untuk membuat peraturan perundang-undangan”. Diakses pada
http://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundangundangan/, hari Sabtu, 14 Oktober 2017, pukul 20.00 Wib

337
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pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk
peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundangundangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
perlu diketahui meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian
antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; efektivitas
dan efisiensi; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
2.

Mengetahui Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
Pengetahuan ini meliputi tahapan pembentukan peraturan

perundang-undangan

yang

meliputi

perencanaan,

penyusunan,

pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
3.

Mengetahui Hal-Hal Khusus
Untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik,

selain hal-hal tersebut di atas perlu juga diketahui hal-hal khusus, seperti
tata cara pendelegasian wewenang, pengaturan penyidikan, pencabutan,
dan perubahan peraturan perundang-undangan.
4.

Mengetahui Hal-Hal Umum
Hal-hal umum yang perlu diketahui dalam rangka penyusunan

peraturan perundang-undangan adalah naskah akademik, penyebarluasan,
serta sumber bahan dan informasi peraturan perundang-undangan.
Pada sub bab penyempurnaan perundang-undangan, Peneliti akan
membahas dan menganalisa tentang pembentukan perundang-undangan
yang terkait dengan terorisme yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, penyempurnaan
atau sinkronisasi terhadap beberapa Undang-Undang antara lain UU TNI,
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UU Polri, UU Pertahanan Negara dan UU Terorisme. Di samping itu
dibahas juga tentang ratifikasi terhadap beberapa konvensi internasional
yang terkait dengan terorisme.
Sebelum membahas dan menganalisa sub bab penyempurnaan
perundang-undangan, akan diuraikan secara garus besar tentang beberapa
hal terkait dengan pembentukan, penyempurnaan dan sinkronisasi serta
ratifikasi terhadap konvensi internasional. Di samping itu akan diuraikan
juga tentang asas-asas dalam pembentukan

peraturan perundang-

undangan.
Perubahan terhadap undang-undang dapat dilakukan terhadap
ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi
yang berlaku dalam masyarakat.

Meskipun pembuatan peraturan

perundang-undangan dalam bentuk atau jenis apapun sejatinya dibuat
untuk jangka panjang, namun pada kenyataannya tujuan itu tak tercapai.
Karena alasan politis, sebuah produk peraturan perundang-undangan bisa
berubah bahkan diganti setelah usianya baru mencapai hanya lima tahun.
Secara teoretis, perubahan peraturan perundang-undangan bisa berubah
karena alasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Ketiga komponen
inilah yang menjadi dasar konsiderans atau pertimbangan yang menjadi
dasar penetapan sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan,
baik baru, perubahan, maupun pergantian. Yaitu:
a. bertentangan dengan nilai-nilai luhur sebuah bangsa;
b. sudah tidak sesuai dengan keadaan atau karena tuntutan zaman;
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas;
dan
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d. tuntutan atau gugatan dari masyarakat yang merasa hak-hak
dasarnya atau hak-hak konstitusinya terabaikan338.
Meskipun demikian, bila sebuah peraturan perundang-undangan
perubahan telah ditetapkan, mau tak mau dan apa pun latar belakangnya,
kita harus patuh dan tunduk dalam pelaksanaannya hingga ada putusan
pihak berwenang yang membatalkannya.
Secara garis besar, perubahan yang terjadi pada suatu peraturan
perundang-undangan ada tiga bentuk, yaitu:
a.

perubahan isi pasal dan atau ayat;

b.

penghapusan pasal dan atau ayat atau bab; dan

c.

penambahan pasal dan atau ayat atau bab339.
Sedangkan sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan

sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat
selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan
perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain
secara hirarkis vertical.
Sinkronisasi diterjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam
Jaringan (KBBI Daring) sebagai “

340

1) perihal menyinkronkan,

penyerentakan; 2) penyesuaian antara bunyi (suara) dengan sikap mulut
atau mimik (tentang film).” Menyinkronkan itu sendiri diartikan sebagai
“menyejajarkan, menyerentakkan” dan sinkron berarti “1) (terjadi atau
338

Zainal Alimin, SH.,M.Si.,Cara dan Pemahaman Yang Keliru Terhadap PerundangUndangan Perubahan, Prolog, 16 September 2013
339
Ibid
340
KBBI Daring, Sinkronisasi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 5
Maret 2014).
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berlaku) pada waktu yang sama, serentak; 2) sejalan (dengan), sejajar,
sesuai, selaras.” Hukum dipahami sebagai peraturan atau adat yang
secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah;

341

undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk

mengatur pergaulan hidup masyarakat; 342 patokan (kaidah, ketentuan)
mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;

343

keputusan

(pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.344
Dengan

demikian

dapat

disimpulkan

secara

leksikal

bahwa sinkronisasi hukum ialah tentang upaya menyejajarkan atau
menyelaraskan undang-undang, peraturan, adat, dan sebagainya yang
dibuat oleh penguasa.
Selanjutnya, mari kita pahami definisi sinkronisasi hukum secara
terminologis. Dalam Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan karya Kusnu Goesniadhie S., sinkronisasi dipahami sebagai:
penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan

Abu Hanifah, Cara Belajar dan Menulis Huruf Al Qur‟an dan Terjemahan Juz
„Amma, P.T. Karya Toha, Semarang, Tanpa Tahun, Hlm. 52.

341

342

KBBI Daring, Sinkronisasi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 5
Maret 2014).

343

KBBI Daring, Sinkron, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 5 Maret
2014).

344

Ibid.
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yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan
yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu345.
Sedangkan ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara
oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian
antarnegara,

dan

persetujuan

hukum

internasional.

Sedangkan

meratifikasi adalah menandatangani dan mengesahkan (perjanjian dan
sebagainya).
Terkait dengan pembentukan, penyempurnaan dan sinkronisasi
terhadap

perundang-undangan

yang

terkait

dengan

penanganan/pemberantasan aksi terorisme, perlu diterapkan tentang asasasas pembentukan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan,

dalam

membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan
pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
meliputi346:
1.

Asas Kejelasan Tujuan.
Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak di capai
2.

Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat .
Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undanga harus dibuat oleh
345

KBBI Daring, Hukum, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, (Diakses tanggal 5 Maret
2014).

346

Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011
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lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan
yang memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan, dapat batal
atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat yang tidak berwenang.
3.

Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan .
Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

harus

benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan.
4.

Asas Dapat Dilaksanakan.
Asas

dapat

dilaksanakan

adalah

pembentukan

peraturan

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan
perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis,
sosiologis, maupun yuridis.
5.

Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.
Asas

kedayagunaan

dan

kehasilgunaan

adalah

peraturan

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
6.

Asas Kejelasan Rumusan.
Asas

kejelasan

rumusan

adalah

bahwa

setiap

peraturan

perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan
peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan
juga bahasa hukum jelas dan juga mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
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7.

Asas Keterbukaan.
Asas

keterbukaan

adalah

bahwa

pembentukan

peraturan

perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan/ penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan dan
juga terbuka. Sehingga, bagi seluruh lapisan pada masyarakat
mempunyai

kesempatan

yang seluas-luasnya

untuk

memberikan

masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) 347 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan asas-asas sebagai berikut: Didalam Pasal 6 Ayat (1) UU
RI No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan asas sebagai berikut.
1,

Asas Pengayoman.
Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk
menciptakan ketentraman masyarakat.
2.

Asas Kemanusiaan.
Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan

perlindungan

dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3.

Asas Kebangsaan.

347

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
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Asas kebangsaan adalah materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.
4.

Asas Kekeluargaan.
Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi mautan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5.

Asas Kenusantaraan.
Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan
yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional
yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
6.

Asas Bhinneka Tunggal Ika.
Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

memperhatikan

keragaman

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi yang khusus daerah serta
budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.
7.

Asas Keadilan.
Asas keadilan adalah peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8.

Asas

Kesamaan

Kedudukan

dalam

Hukum

dan

Pemerintahan.
Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak
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boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama,golongan, suku, gender, ras, dan status sosial.
9.

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.
Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan

peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10.

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.
Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa

setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2011
menyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas
lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang
termasuk 348 . Adapun asas lain adalah sesuai dengan bidang hukum
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, contohnya dalam
hukum pidana, seperti asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan,
asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam hukum
perdata, seperti dalam hukum perjanjian, ada asas kesepakatan,
kebebasan dalam berkontrak, dan iktikad baik.
Beberapa perundang-undangan yang perlu dilakukan amandemen
atau revisi antara lain:

348

Ibid., Pasal 6 Ayat (2)
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1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (UU Hanneg).
Salah satu hasil

reformasi di bidang pertahanan Negara dan

dianggap sangat esensial keberadaanya adalah dikeluarkannya Ketetapan
MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan
juga Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tap MPR RI No.VI tahun 2000 menegaskan bahwa pemisahan
antara TNI dan Polri adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi oleh
negara dan hal ini merupakan keinginan dari reformasi Indonesia yang
diilhami dan dilakukan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Hal ini
dilakukan sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan
oleh kekuatan militer dalam pemerintahan orde baru serta situasi dan
kondisi bangsa yang dirasa sangat cocok apabila dilakukannya
pemisahan tersebut. Apa yang terjadi sebelum reformasi 1998, terutama
mengenai dwifungsi ABRI, memberikan kenangan buruk bagi rakyat
Indonesia tentang arti dari militeristik yang senantiasa diusung sebagai
alat kekuasaan dan bukan sebagai alat negara.
Substansi pokok yang tercermin dalam Tap MPR RI No.VI dan
No.VII tahun 2000 adalah sebagai berikut :
a) TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat Pertahanan NKRI
dan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara Kamtibmas,
menegakkan hukum, dan sebagai pelindung,pengayom dan pelayan
masyarakat.
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b) TNI yang membantu peran Polri dalam tugas Keamanan berdasarkan
permintaan yang diatur oleh Undang-Undang dan Polri yang dalam
keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang.
c) Kedudukan TNI yang tunduk pada Peradilan Militer dan kedudukan
Polri yang tunduk pada Peradilan Umum.
d) Peran TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

Sebagai kelanjutan dari Ketetapan MPR Nomor VI dan VII tahun
2000 maka dibentuklah Undang-Undang Pertahanan Negara dengan
tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan
nasional.
Beberapa substansi dalam UU Pertahanan Negara yang perlu
diadakan sinkronisasi dan penyempurnaan/revisi khususnya yang terkait
dengan peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme yaitu:
a.

Konsiderans Menimbang Pasal 1 angka 5.

Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “Komponen utama adalah
Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan
tugas-tugas pertahanan349”.
Rumusan pengertian tersebut dimaknai oleh masyarakat sebagai
upaya TNI untuk menghadapi ancaman yang datang dari negara luar.
Istilah “Pertahanan” dalam rumusan tersebut selalu dikonotasikan oleh
349

Pasal 5 angka 1 UU TNI
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masyarakat untuk menghadapi serangan dari Negara lain melalui invasi
atau agresi.
Pemaknaan secara sempit terhadap “istilah Pertahanan” tersebut
telah menjadi penghambat TNI dalam menangani permasalahan yang
terkait dengan ancaman dan gangguan keamanan yang selalu
dipersepsikan sebagai domeinnya Kepolisian.
Seharusnya tugas Pertahanan disini harus diartikan sebagai
“Keamanan” dalam pemahaman strategic definition. Keamanan disini
diletakkan sebagai nilai abstrak ,terfokus pada mempertahankan
indepedensi dan kedaulatan negara. Dimensi yang digunakan memang
harus dimensi Militeristik mengingat ancaman yang datang adalah
berupa gangguan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huruhara, terorisme, dan bencana alam. Maka sangatlah tepat ketika kita
mendefinisikan “keamanan” dalam pengertian ini sebagai bagian dari
tugas,fungsi dan peranan TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan
guna mewujudkan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
Dengan mengacu pada uraian di atas maka peneliti menyarankan
agar perlu dilakukan perubahan rumusan kalimat dengen memperjelas
rumusan pada pengertian “Komponen Utama”, dengan saran rumusan
sebagai berikut:
“Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap
digunakan

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

pertahanan

dalam

menghadapi ancaman militer dan nonmliter”. Atau
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“Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap
digunakan

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

pertahanan

dalam

menghadapi ancaman baik yangg datang dari dalam maupun dari luar
negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap bangsa.”.
Kejelasan rumusan dalam perundang-undangan sangat penting
dan menentukan dalam rangka menghindari adanya multi tafsir. Oleh
karena itu pembentuk undang-undang harus menerapkan asas “Kejelasan
Rumusan” yang diartikan setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi

persyaratan

teknis

penyusunan

peraturan

perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga bahasa hukum
jelas dan juga mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam pelaksanaannya350.
b.

Rumusan Pasal 7 ayat (2)
Adapun rumusan Pasal 7 ayat (2) adalah:

(2)

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer

menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama
dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung351.
Meskipun penjelasan Pasal 7 ayat (2) sudah dijelaskan secara
mendetail tentang ancaman militer, namun akan lebih baik lagi apabila
dalam batang tubuh diberi tambahan kalimat yang mempertegas tugas
dan peran TNI dalam menghadapi ancaman militer.

350
351

Azas Kejelasan rumusan, UU No 12 Tahun 2011
Pasal 7 ayat (2) UU Hanneg
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Adapun rumusan yang disarankan adalah:
(2)

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer

baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan

segenap

bangsa,

menempatkan

Tentara

Nasional

Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen
cadangan dan komponen pendukung.
Rumusan kalimat tersebut akan lebih memperjelas peran TNI
dalam menghadapi ancaman militer yaitu baik ancaman yang datang dari
dalam maupun dari luar negeri.
c.

Rumusan Pasal 10 ayat ayat (1) dan ayat (3) huruf a.

Rumusan Pasal 10 selengkapnya sebagai berikut:
(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara.
(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan
pertahanan negara untuk :
a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional
dan internasional352

352

Pasal 10 ayat (1) UU Hanneg
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Terhadap rumusan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf a,
disarankan sebagai berikut:
Pasal 10 ayat (1)
(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman militer baik
yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa.
Pasal 10 ayat (3) huruf a
a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dari
ancaman militer baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri;
d.

Rumusan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)
Rumusan Pasal 14 selengkapnya sebagai berikut:

(1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan
Tentara Nasional Indonesia.
(2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk
menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata,
Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia.
Disarankan sebagai berikut:
(1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan
Tentara Nasional Indonesia.
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(2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk
menghadapi ancaman bersenjata baik yang datang dari dalam maupun
dari luar negeri, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata
baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, Presiden dapat
langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
2.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia (UU TNI)
Gerakan reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan
mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ke arah
kehidupan nasional yang demokratis melalui penataan kelembagaan dan
kesisteman termasuk didalamnya penataan ulang institusi Polri dan TNI,
meliputi pemisahan kelembagaan, tugas, fungsi dan peranannya masingmasing dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Salah satu reformasi di bidang pertahanan adalah dengan
dibentuknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (UU TNI) yang mengatur tentang Jati Diri TNI (Bab
II), Kedudukan (Bab III), Peran, Fungsi dan Tugas (Bab IV), Postur dan
Organisasi (Bab V), Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI (Bab
VI), Prajurit TNI (Bab VII), Pembiayaan (Bab VIII) , Hubungan
Kelembagaan (Bab IX).
Undang-Undang TNI dibentuk sebagai amanat dari Pasal 11 UU
Pertahanan yang menyebutkan “Susunan organisasi, tugas, dan fungsi
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Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara diatur dengan
Undang-Undang”.353
Dengan demikian UU TNI merupakan delegasi dari UU
Pertahanan. Dasar Hukum pembentukan suatu UU adalah Pasal 5 ayat (1)
UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden berhak mengajukan rancangan
Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.354
Meskipun UU TNI telah menjadi payung hukum bagi TNI dalam
menjalankan peran, tugas dan fungsinya, namun masih banyak substansi
yang belum dapat diimplementasikan antara lain ketentuan yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 tentang tugas TNI dalam OMSP
untuk mengatasi aksi terorisme.
Banyak faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam
mengimplementasikan tugas-tugas OMSP sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 sampai 14. Adapun faktor
penghambat tersebut antara lain; adanya pembatasan-pembatasan dalam
melaksanakan tugas OMSP melalui kebijakan dan keputusan politik,
ketidakjelasan rumusan-rumusan Pasal yang terkait dengan ancaman
terhadap kedaulatan negara, tumpang tindihnya berbagai perundangundangan, rumusan pertahanan yang hanya menggambarkan sebagai
upaya TNI dalam menghadapi ancaman atau serangan dari negara lain
dan belum adanya pendelegasian berupa peraturan pelaksanaan untuk
mengimplementasikan rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka1 s.d 14.

353
354

Pasal 11 UU Pertahanan Negara
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945
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Terkait dengan hambatan atau kendala yang dihadapi TNI dalam
mengimplementasikan tugas-tugas OMSP khususnya tugas TNI dalam
mengatasi aksi terorisme, maka perlu dilakukan analisa terhadap upaya
mengatasi permasalahan dalam UU TNI yang terkait dengan tugas
OMSP. Beberapa hal yang perlu direvisi dalam UU TNI sebagai berikut:
a.

Penambahan

kalimat

“menghadapi

ancaman

militer

dan

bersenjata yang datang dari dalam maupun dari luar pada beberapa
klausul dalam UU TNI.
Salah satu kendala dalam mengimplementasikan tugas OMSP
yang nota bene terkait dengan ancaman dari dalam adalah pemaknaan
masyarakat terhadap peran TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan
yang hanya bertugas menghadapi ancaman dari Negara luar. Hal ini
disebabkan karena adanya rumusan ancaman militer dalam Pasal 1 angka
23 yang menyebutkan “ ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan
oleh militer suatu Negara kepada Negara lain”.355
Untuk menghindari pemaknaan secara sempit terhadap peran
TNI, maka perlu dilakukan penambahan kalimat “menghadapi ancaman
militer dan bersenjata yang datang dari dalam maupun dari luar” dalam
beberapa klausul Pasal pada konsiderans, ketentuan umum maupun
dalam batang tubuh yang terkait dengan peran, tugas dan fungsi TNI.
Beberapa klausul yang perlu direvisi untuk memberikan
pemahaman yang lebih jelas dan tegas terhadap peran TNI sebagai alat
Negara di bidang pertahanan adalah sebagai berikut:
Pada konsideran menimbang huruf c disebutkan:
355

Pasal 1 angka 23 UU TNI
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“bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara
Kesatuan

Republik

pertahanan

negara

Indonesia,
untuk

bertugas

melaksanakan

menegakkan

kedaulatan

kebijakan
negara,

mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa,
menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain
perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian
regional dan internasional356.
Pasal 1 angka 5 UU TNI menyebutkan:
“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan
memperhatikan
kepulauan”

357

kondisi

geografis

Indonesia

sebagai

negara

.

Pasal 1 angka 6 UU TNI menyebutkan:
“Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber
daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan
berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi
keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman”.
Pasal 1 angka 21 menyebutkan:

356
357

Konsiderans menimbang huruf c UU TNI
Ibid Pasal 1 angka5
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“Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk
tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer
maupun ancaman bersenjata”.358

Pasal 1 angka 23 menyebutkan:
Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu
negara kepada negara lain.
Pasal 1 angka 24 menyebutkan:
Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan
kekuatan bersenjata.
Rumusam Pasal 1 angka 25
Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu
negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan
melakukan perlawanan bersenjata
Terhadap rumusan konsiderans menimbang dan pengertian di
atas, disarankan menjadi:
“bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara
Kesatuan
pertahanan

Republik
negara

Indonesia,
untuk

bertugas

melaksanakan

menegakkan

kedaulatan

kebijakan
negara,

mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa
dari ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri,
menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain

358

Ibid, Pasal 1 angka 21
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perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian
regional dan internasional.
Rumusan Pasal 1 angka 5 UU TNI menjadi:
“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik yang datang
dari dalam maupun dari luar negeri, disusun dengan memperhatikan
kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”.
Rumusan Pasal 1 angka 6 UU TNI menjadi:
“Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber
daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan
berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah

Negara Republik

Indonesia, dan melindungi

keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman yang datang dari
dalam maupun dari luar negeri”.
Rumusan Pasal 1 angka 21:
“Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk
tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer
maupun ancaman bersenjata baik yang datang dari dalam maupun
dari luar negeri
Rumusan Pasal 1 angka 23:

254 | P a g e

“Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu
negara kepada negara lain”.
Rumusan ancaman militer dalam UU TNI berbeda dengan
ancaman militer dalam UU Pertahanan Negara. Pengertian ancaman
militer dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara adalah:
“Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang
menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai
mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa359.
Apabila mengacu pada ancaman militer sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 1 angka 23, maka akan mempersempit peran, tugas dan
fungsi TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan yaitu hanya
menghadapi ancaman militer Negara lain. Sedangkan ancaman yang
datang dari dalam tidak terwadahi dalam rumusan tersebut.
Oleh karena itu disarankan agar rumusan pengertian ancaman
militer dalam Pasal 1 angka 23 menggunakan rumusan dalam penjelasan
Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara, sebagaimana telah diuraikan di
atas.
Rumusan Pasal 1 angka 24:
Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari
gerakan kekuatan bersenjata yang datang dari dalam maupun dari
luar negeri.
b.

359

Rumusan pengertian TNI

Ibid, Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
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Rumusan pengertian TNI dalam UU TNI pada Pasal 1 angka 7
menyebutkan” TNI adalah Tentara Nasional Indonesia”.360
Rumusan tersebut tidak tepat karena hanya menjabarkan
kepanjangan dari TNI dan bukan menjabarkan pengertian TNI sebagai
alat Negara.
Menurut

B.R

Atre

tujuan

dari

pembuatan

penjelasan (explanation) dari suatu undang-undang, adalah:
1) untuk menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (to
explain the meaning and intention of the main provision);
2) apabila

terdapat

ketidakjelasan (obscurity) atau

kekaburan

(vagueness) dalam undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan
untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan
tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (to
classify the same so as to make it consistent with the dominant object
which it seeks to suserve);
3) menyediakan tambahan uraian pendukung terhadapa tujuan utama
dari undang-undang agarkeberadaannya semakin bermakna dan
semakin berguna (to provide an additional support to the dominant
object in the main statute in order to make it meaningful and
purposeful);
4) apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan
untuk menekan kesalahan dan mengedepankan objek undang-

360

Pasal 1 angka 7 UU TNI
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undang,

penjelasan

dapat

membantu

pengadilan

dalam

menafsirkan361.
Menurut Maria Farida Indrati bahwa setiap Undang-Undang perlu
diberi penjelasan, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
Dengan demikian Undang-Undang perlu diberikan penjelasan
sedangkan peraturan dibawahnya dapat diberikan penjelasan pasal
selama itu diperlukan.
Disarankan agar rumusan TNI diberikan penjelasan yang memuat
TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan Negara, dan juga memuat
tentang peran, tugas dan fungsinya.
c.

Rumusan Tugas Pokok TNI
Rumusan tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TNI

yaitu:
“(1)

Tugas

pokok

TNI

adalah

menegakkan

kedaulatan

negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan Negara”.362
Dalam upaya untuk mempertegas pengertian tugas pokok TNI
disarankan rumusan tersebut ditambahkan kalimat “baik yang datang dari
361

Rais Rozali, Kedudukan Penjelasan dalam Peraturan, Diakses pada
https://zalirais.wordpress.com/2013/09/11/kedudukan-penjelasan-dalam-peraturan/,
Minggu, 15 Oktober 2017 pukul 19.00 Wib.
362
Pasal 7 ayat (1) UU TNI
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dalam maupun dari luar, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat bahwa tugas TNI dalam menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dilakukan dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang datang dari
dalam (tugas OMSP) maupun dari luar negeri (Invasi/agresi dan
kejahatan transnasional) . Rumusan yang disarankan adalah:
“(1)

Tugas

pokok

TNI

adalah

menegakkan

kedaulatan

negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan Negara baik yang datang dari dalam maupun
dari luar negeri”.
Di samping rumusan tugas pokok, substansi lain yang perlu
dilakukan revisi atau perumusan kembali adalah rumusan Pasal 7 ayat (2)
huruf b tentang 14 (empat belas) tugas OMSP dan rumusan dalam Pasal
7 ayat (3).
Adanya rumusan Pasal 7 ayat (3) yang menentukan tugas OMSP
baru dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik
Negara, artinya seluruh pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI
diharuskan berdasarkan keputusan Presiden dan disetujui oleh DPR. telah
menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan 14 (empat belas)
tugas OMSP. Seharusnya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku
secara menyeluruh terhadap tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI.
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Sebagai contoh tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam,
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian
dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta membantu
pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap
pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Menurut peneliti bahwa perlu segera dilakukan revisi terhadap UU
TNI dan salah satu substansi krusial yang perlu dirumuskan kembali
adalah tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
b dan Pasal 7 ayat (3).

Rumusan ke depan harus memperhatikan asas-

asas yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain:
1)

Asas Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan tugas pokok TNI
dalam perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2)

Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan dari tugas pokok TNI
dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan
dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3)

Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah materi muatan tugas pokok TNI dalam peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.
4)

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
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Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan tugas pokok
TNI dalam peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
Terkait dengan pelaksanaan 14 (empat belas) tugas OMSP yang
harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, sebaiknya
dilakukan perubahan dengan memilah-milah mana tugas OMSP yang
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara dan mana yang tidak
perlu melalui kebijakan dan keputusan politik Negara.
Peneliti berpendapat bahwa tugas OMSP yang harus melalui
kebijakan dan keputusan politik negara antara lain tugas mengatasi
pemberontakan

bersenjata, tugas

mengatasi

gerakan separatisme

bersenjata dan melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan
kebijakan politik Negara.
didelegasikan

kepada

Sedangkan tugas-tugas lainnya perlu

peraturan

perundang-undangan

antara

lain

Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Dengan demikian disarankan rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf b
angka 1 s.d 14 adalah:
(2)

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan:
a.

Operasi militer untuk perang.

b.

Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata
2. mengatasi pemberontakan bersenjata
3. mengatasi aksi terorisme
4. mengamankan wilayah perbatasan
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5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan
politik luar negeri
7. mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya
secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
9. membantu tugas pemerintah di daerah

10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas
keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan
perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan
pemberian bantuan kemanusiaan
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and
rescue), serta
14.

membantu

pemerintah

dalam

pengamanan

pelayaran

dan

penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1,

angka 2, dan

angka 6 dilaksanakan berdasarkan

kebijakan dan

keputusan politik Negara.
(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10,
angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

261 | P a g e

Pertimbangan

peneliti

mengapa

tugas

OMSP

mengatasi

pemberontakan bersenjata dan separatisme bersenjata harus berdasarkan
kebijakan dan keputusan politik Negara, karena tugas tersebut
mengerahkan dan menggunakan kekuatan TNI yang dilaksanakan
melalui operasi militer. Di samping itu pengerahan dan penggunaan
kekuatan TNI tersebut melalui pemberlakuan keadaan darurat (Militer
dan Perang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUD 1945 yang
berbunyi “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan
akibatnya keadaan bahaya”.363
Di samping itu pengerahan kekuatan TNI juga terkait dengan
Pasal 18 dan Pasal 20 UU TNI. Pasal 18 berbunyi:
(1)

Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer

dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan
kekuatan TNI.
(2)

Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak
dikeluarkannya

keputusan

pengerahan

kekuatan,

Presiden

harus

melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), Presiden harus
menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut364.
Pasal 20 berbunyi:

363
364

Pasal 12 UUD 1945
Pasal 18 UU TNI
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(1) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi
militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan
pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi
militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara
dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia
dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan
ketentuan hukum nasional365.
Substansi lain yang perlu dilakukan revisi atau perumusan
kembali dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 14
adalah penggunaan kalimat “membantu” diganti menjadi “mendukung”.
Sebagai contoh Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 yang sebelumnya
berbunyi “10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam
undang-undang”,

diganti

rumusannya

menjadi

“10.

mendukung

kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan
ketertiban masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah.
Alasan peneliti mengusulkan pergantian istilah membantu
menjadi mendukung karena istilah perbantuan atau membantu telah
menimbulkan resistensi di kalangan pimpinan TNI. Istilah perbantuan
dinilai merendahkan kedudukan TNI dan selalu menjadi “pemadam

365

Ibid, Pasal 20
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kebakaran” bagi Polri apabila tidak mampu lagi menangani suatu
permasalahan yang dihadapi.
3.

Kewenangan

Tentara

Nasional

Indonesia

Dalam

Penanggulangan Terorisme Sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan
NKRI (Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana).
Negara adalah suatu organisasi

yang memiliki tujuan. Pada

konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengidentifikasikan
bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep
welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang
bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping
harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus
berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan
kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Apabila melihat peristiwa terorisme yang telah terjadi di
Indonesia, tindak pidana terorisme tersebut berdampak terhadap
gangguan keamanan negara yang merupakan tugas pokok dan fungsi
Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan negara. Sehingga
harus dipahami, bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak
pidana terorisme bukan dalam ranah penegakan hukum.

366

Upaya

penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum
pidana saja, tetapi memerlukan sarana lain yang bersifat non-penal, yaitu
hukum administrasi, hukum perdata dan upaya-upaya non-penal lainnya
366

Edy Imran, Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Aksi Terorisme, Seminar,
Universitas Indonesia, 2018, Hlm. 8
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yang lebih luas untuk menghilangkan kondisi-kondisi secara langsung
atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan kriminogen
maupun viktimogen. Lebih jauh Hoefnagels menyatakan masalah utama
dari kejahatan dan pemidanaan tidak berada pada hukum pidana tetapi
berada dalam realitas masyarakat.367
Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan
pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan antara politik kriminal
dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan
kejahatan dengan penal dan non-penal.368
Mengenai kejahatan terorisme, Muladi berpendapat bahwa
terorisme

merupakan

kejahatan

luar

biasa

yang

membutuhkan

penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena
berbagai hal: 369
a.

Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya

terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia
untuk hidup dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
b.

Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang

cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
c.

Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal

dengan memanfaatkan teknologi modern.
367

G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, An Inversion of the
Concept of Crime, Kluwer Deventer, Holland, 1972, Hlm. 47

368

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 3

369

Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan
seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari
2004
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d.

Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi

terorisme nasional dengan organisasi internasional.
e.

Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan

kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun
transnasional.
f.

Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Motivasi seseorang untuk menjadi teroris sangatlah beragam,

bahkan setiap individu teroris memiliki alasannya tersendiri. Menurut
Levin, motivasi dan dampaknya yang luas ini merupakan karakteristik
pembeda secara sederhana antara kejahatan teroris dengan kejahatan
lainnya.370 Pembaharuan hukum pidana, terutama hukum pidana khusus
terorisme yang responsif sebagai instrument hukum yang mampu
merespon aspirasi sosial dalam penanggulangan kejahatan terorisme di
Indonesia. Oleh karenanya diperlukan hubungan hukum dengan politik
sebagai “legal and political aspirations and blandingof power”, 371
karena tipe hukum yang represif hanya memandang sebagai “law
subordinated of power politics”.

372

Selain itu sebagai upaya

mengesampingkan ego sektoral kelembagaan demi tercapainya tujuan
bersama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.373
370

Jack Levin, The Roots of Terrorism Domestic Terrorism, Chelsea House, New
York, 2006, Hlm. 6
“legal and political aspirations and blandingof power”merupakan kebijakan
kriminal (criminal policy) yang menempatkan dalam type hukum yang responsif.

371

“law subordinated of power politics” merupakan kebijakan kriminal (criminal
policy) yang menempatkan dalam type hukum yang represif..

372

373

Adjat Sudradjat, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Terorisme Di Indonesia, CV. Murni Baru, Bandung, 2014, Hlm. 126
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Benang merah keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme
yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang
TNI yang berbunyi; Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi
segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan angguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kita ketahui bahwa aksi terorisme
berbasis pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar negara,
sehingga

sangat

relevan

hadirnya

keterlibatan

TNI

dalam

penanggulangan terorisme.
Pro dan kontra pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi
terorisme juga mendapat perhatian dari Komite Kepolisian Nasional.
Dalam agumentasinya Kompolnas menegaskan bahwa apabila mengacu
pada Tap MPR RI Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran
Polri yang menandai Reformasi TNI dan Reformasi Polri, khususnya
Pasal 4 ayat (2) mengenai tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia,
jelas bahwa tugas TNI adalah memberikan bantuan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas
permintaan yang diatur dalam Undang-Undang. Pasca disahkannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2002

Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,
kewenangan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme
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hanya diatur dan disebutkan dalam satu pasal, yakni di dalam Pasal 43 I
ayat (1), (2) dan ayat (3), yang berbunyi: 374
a. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme
merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
b. Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional
Indonesia.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi
Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Kewenangan TNI yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme
pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kewenangan TNI yang diatur
dalam Undang-Undang TNI. Bahkan, dapat dikatakan Pasal 43 I yang
diatur dalam Undang-Undang Terorisme hanya mereduksi Pasal 7 ayat
(2) Undang-Undang TNI. Permasalahan pokok mengenai pelaksanaan
kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada dasarnya tidak
terletak pada substansi hukum atau formulasi undang-undang, tetapi ada
pada tahap aplikatif. Sehingga perlu untuk mengatur pelaksanaan
kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan menerbitkan
Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang
TNI maupun Undang-Undang Terorisme. Sehingga kewenangan TNI
dalam mengatasi aksi terorisme yang diatur dalam Undang-Undang TNI
374

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang
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maupun Undang-Undang Terorisme dapat terlaksana dengan baik dan
maksimal.
Pasca disahkannya revisi Undang-Undang Terorisme, terkait
dengan pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme
tetap masih belum mewujudkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan
substansi pasal yang mengatur peran TNI dalam mengatasi terorisme
yang diatur dalam Pasal 43 huruf I Undang- Undang Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mengurai
secara jelas dan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan tugas TNI dalam
mengatasi aksi terorisme. Mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan
kewenangan TNI mengatasi aksi terorisme, maka perlu merekontruksi
kembali kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang sesuai
dengan

konstitusi

dan

undang-undang

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan. Sehingga pelaksanaan
kewenangan TNI dalam mengatasi terorisme dapat dilaksanakan sesuai
dengan yang diharapkan.
a. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan
Terorisme Sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berkaitan

dengan

pelibatan

TNI,

pelibatan

TNI

dalam

pemberantasan terorisme harus tetap berpedoman pada UU Nomor 34
Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 7, pelibatan TNI dalam
pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang dimungkinkan bila
terorisme dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan
pertahanan

negara.

Namun

demikian,

pelibatan

TNI

dalam
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pemberantasan terorisme harus tetap mengedepankan profesionalitas
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan menghindari
berbagai tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia
(HAM).375
Terdapat 3 (tiga) konvensi Internasional mengenai pemberantasan
tindak pidana terorisme yang dapat menjadi rujukan, diantaranya:376
a.

Convention For the Prevention and Punishment Of Terrorism,

1937 (Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme);
b.

International Convention For the Suppression of Terrorist

Bombing

1997

(Konvensi

Internasional

tentang

Pemberantasan

Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5 April
2006;
c.

International Convention For the Suppression of Financing of

Terorism

1999

(Konvensi

International

Tentang

Pemberantasan

Pendanaan untuk Kegiatan Terorisme).
Menurut konvensi tersebut tindak pidana terorisme bukan
termasuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), akan tetapi
termasuk kategori kejahatan serius, mengingat dampaknya yang
mengguncang nurani umat manusia karena sifat kejamnya, besarnya
jumlah korban, sifat tidak memilah-milahnya (indiscriminate), parahnya
375

https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018052
7124708-32-301635/relevansi-dan-batasanperan-tni-dalam-uu-terorisme, diakses pada
tanggal 26 Januari 2019

376

Komnas HAM, Laporan Tim Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme
di Indonesia, Jakarta, 2017
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kerusakan harta milik, dan dampak psikologis jangka panjang yang telah
di derita korban dan/atau orang lain yang menyaksikannya.377 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme terdapat nuansa penggunaan delik formil karena dalam
rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan
tertentu, tanpa mengharuskan selesainya perbuatan tersebut. Dalam
hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang
menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula,
tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan dan/atau tidak
mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.378
Langkah awal merekontruksi kewenangan TNI dalam mengatasi
terorisme, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang TNI. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang TNI menentukan bahwa
kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari
Tugas Pokok TNI dalam bentuk OMSP. Pelaksanaan tugas pokok TNI
tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik
negara. Pasca reformasi politik tahun 1998, telah mengubah tatanan
sistem perpolitikan nasional dari sistem pemerintahan yang otoriter
menjadi sistem pemerintahan demokrasi.379

377

Enny Soeprapto, Amanat Yuridis Peraturan Perundang-Undangan dan
Kebijakan Mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia, Komnas HAM
RI, 2016

378

Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan &
Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.119

379

Pasal 7 ayat (2) b point 3 dan ayat (3) Undang-Undang TNI merupakan dasar
pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dimana keterlibatan TNI dalam
mengatasi aksi terorisme didasari pada kebijakan dan keputusan politik negara.
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Kriteria-kriteria yang menjadi tolok ukur keterlibatan TNI dalam
mengatasi aksi terorisme, dapat menjadi acuan dalam merekontruksi
pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Kriteriakriteria tersebut dapat dijadikan sebagai esensi dari substansi Pasal 7 ayat
(3) Undang-Undang TNI. Alternatif

lain, terkait dengan rekontruksi

kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dapat pula dilakukan
dengan merekontruksi Pasal 43 hutuf I ayat (2) Undang-Undang
Terorisme.
Sementara itu, keterlibatan TNI dalam penanggulangan aksi
terorisme dimungkinkan menggunakan cara-cara yang tidak populer dan
diluar konteks penegakan hukum, yaitu dengan menggunakan kekuatan
militer. 380 Apabila aksi terorisme dirumuskan sebagai “tindak pidana”
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Terorisme, maka akan
terjadi kontrakdiksi dalam pelaksanaan kewenangan TNI.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk merekonstruksi
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Terorisme, dengan redaksional pasal
yang berbunyi sebagai berikut: “Terorisme adalah segala perbuatan yang

Ketentuan ini bermakna bahwa TNI tidak memiliki kapasitas bertindak atas inisiasi
sendiri untuk terlibat secara langsung dalam mengatasi aksi terorisme.
380

Pelaksanaan kewenangan TNI dalam penanganan aksi terorisme dengan
menggunakan beberapa pendekatan yang telah diuraikan di atas, tentunya akan
menggunakan cara-cara militeristik dengan pola penanganan yang menggunakan
kekuatan militer (serangan senjata). Karena penggunaan kekuatan militer yang
ditawarkan adalah berbasis pada skala ancaman. Sehingga penggunaan kekuatan
militer merupakan pilihan terakhir, ketika ancaman terorisme dinilai telah sangat
mengkhawatirkan dan memenuhi kriteria-kriteria sebagai ancaman terhadap negara.
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dapat mengancam dan menimbulkan gangguan terhadap pertahanan dan
keamanan negara”.

381

Rekonstruksi kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme
dapat dilakukan melalui tiga pilihan, yaitu: Pertama, merubah subtansi
pasal Undang-Undang Terorisme, khususnya Pasal 1 dan Pasal 43 Huruf
I. Kedua, merumuskan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana
dari Undang-Undang Terorisme dan ketiga, menerbitkan Peraturan
Presiden sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Terorisme,
sebagaimana amanat Pasal 43 huruf I ayat (3).
Berdasarkan ketiga alternatif (pilihan) terkait dengan rekonstruksi
kewenangan TNI tersebut di atas, maka penulis cenderung memilih
merekontruksi Pasal 1 jo Pasal 43 Huruf I ayat (3) Undang-Undang
Terorisme. Adapun alasan yang mendasar dilakukannya rekontruksi
terhadap kedua pasal tersebut ialah bahwa perubahan terhadap substansi
Undang-Undang Terorisme dirasakan lebih memiliki legitimasi hukum
apabila diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun
Peraturan Presiden.

Frasa kata “dapat mengancam dan menimbulkan gangguan terhadap
pertahanan dan keamanan negara”, berarti bahwa seluruh kekuatan bangsa, baik itu
TNI maupun Polri dapat terlibat secara langsung dalam mengatasi aksi terorisme. Di
mana TNI berfungsi untuk menjaga pertahanan negara, sedangkan Polri berfungsi
untuk menjaga keamanan negara. Akan tetapi, keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi
terorisme harus tetap memperhatikan skala ancaman, sehingga keterlibatan TNI tidak
sampai mencederai aspirasi masyarakat sipil (civil society).

381
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b.

Kewenangan

Tentara

Nasional

Indonesia

Dalam

Pemberantasan Terorisme Dimasa Yang Akan Datang Sebagai
Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
Bahwa saat ini, Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden
tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi
Terorisme sebagaimana amanat Pasal 43I ayat (3) UU Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:
1)

Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi

Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
2)

Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara
Nasional Indonesia. 382
3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi

Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.383
Setelah dilaksanakan konsultasi terdapat Pandangan Komisi III
DPR dalam Pasal per Pasal mengenai mekanisme Pemberian

Dalam penjelasan, ayat (2) yang dimaksud dengan “dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia" adalah tugas pokok dan
fungsi sebagaimana ditentukan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia
dan Undang-Undang yang mengatur mengenai dalam Undang-Undang Pertahanan
Negara.

382

383

Ayat (3) Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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Pertimbangan DPR RI terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang
Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme, sebagai berikut :384
1)

Pasal 1 ayat (1)
Terdapat dua pendapat terkait pasal ini, khususnya terkait definisi

aksi terorisme. Dalam poin a tertulis, “Aksi Terorisme” seharusnya
dipahami sebagai tindakan nyata yang menimbulkan suasana teror yang
meluas dan melampaui kemampuan kepolisian. Poin b, frasa “atau
dengan eskalasi tinggi” sebaiknya diubah menjadi “bereskalasi tinggi”.
Dalam

keterangannya,

definisi

“aksi

terorisme”

belum

menunjukkan perbedaan aksi terorisme dengan Tindak Pidana Terorisme.
Sehingga, belum mampu menjelaskan keadaan dan situasi peran TNI,
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2)

Pasal 2 ayat (2) Tugas TNI dalam Aksi Terorisme
Terkait pasal ini, Komisi III memberikan tiga pendapat. Poin a

tertulis, peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya
hanya melakukan penindakan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf b
Rancangan Perpres dan berkoordinasi dengan BNPT.

384

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, potensi
dualisme kewenangan dapat timbul dari rancangan perpres tersebut. Khususnya,
antara TNI dan aparat penegak hukum dalam penanganan terorisme. Untuk itu, perlu
adanya pengaturan yang lebih rinci terhadap keterlibatan TNI. Sebab, tugas yang
meliputi penangkalan dan pemulihan aksi terorisme merupakan kewenangan BNPT,
tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
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Poin b, kegiatan penangkalan dapat memiliki ruang lingkup yang
luas. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan pencegahan yang tentu
berbeda pendekatan dengan pola militer atau penindakan. Terakhir, poin
c, dalam hal ini perlu pengaturan yang lebih rinci dengan batasan-batasan
yang jelas bahwa telah timbul ancaman yang nyata dan membutuhkan
pola pendekatan militer, yakni sudah di luar kemampuan dari kepolisian.
3)

Pasal 3.
Komisi III memberikan tiga pendapat, poin a tertulis, kegiatan

operasi intelijen memerlukan batasan-batasan yang lebih jelas. Karena,
penyelidikan bukan tugas pokok TNI. Poin b, kegiatan operasi informasi
harus dijelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut, karena
harus disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan
peraturan perundang-undangan.
Poin c, frasa “kegiatan dan/atau operasi lainnya” dalam lingkup
UU Terorisme ini juga menimbulkan multitafsir dan perlu mendapatkan
pengaturan yang lebih tegas mengenai bentuk dan batasannya.385
4)

Pasal 5.
Pendapat Komisi III soal pasal ini tertulis, pengaturan dan

kegiatan dan/atau operasi penangkalan yang dimaksud tidak sesuai
dengan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang TNI, “yang seharusnya mendapat perintah dari
Presiden dan mendapatkan persetujuan dari DPR”.
385

Dalam pendapat terkait Pasal 3 ini, Komisi III ingin menyampaikan bahwa
Perpres tersebut berpotensi terjadinya persinggungan kewenangan yang dimiliki oleh
pihak lain, yakni aparat penegak hukum dan intelijen. Hal ini berpotensi menimbulkan
dualisme kewenangan dan pertentangan hukum.
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5)

Pasal 6.
Tertulis, operasi khusus dalam hal ini merupakan operasi yang

bersifat sementara (temporer), bukan permanen. Sehingga pengaturannya
harus mendapat penegasan bahwa operasi tersebut hanya bersifat
sementara dan tidak membutuhkan peningkatan menjadi kegiatan rutin
dan sejenisnya atau batasan waktu.
6)

Pasal 7.
Komisi III memberikan dua pendapat ihwal pasal ini, poin a,

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI tidak
berwenang melakukan pencegahan terorisme 386 . Poin b, pencegahan
tindak pidana terorisme merupakan kewenangan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT).
7)

Pasal 8 sampai 11 terkait Bab Penindakan.
Poin a, perlu penegasan kembali bahwa tindakan “penindakan”

terhadap aksi terorisme merupakan perintah Presiden dan mendapatkan
persetujuan dari DPR. Selanjutnya poin b, pengerahan kekuatan TNI
harus berdasarkan Keputusan Politik (Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), dan Pasal
17 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI).
8)

Pasal 14.

Yang dimaksud “pencegahan terorisme” yaitu kegiatan yang bersifat preventif,
TNI memiliki kemampuan satuan teritorial dari mulai Kodam, Kodim dan Koramil di
Desa-desa di seluruh wilayah Indonesia yang sehari hari bertugas melaksanakan
pemantauan situasi dan kondisi tiap=tiap wilayah kerjanya yang biasa disebut: Deteksi
dini, cegah dini dan tangkal dini. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam
pencegahan terorisme.

386
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Tertulis, anggaran untuk mengatasi aksi terorisme yang dilakukan
TNI sesuai UU 34 Tahun 2004 hanya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN).
Bahwa apabila dilakukan pencermatan maka dalam penyusunan
Rperpres terdapat berbagai hal-hal yang masih menjadi perdebatan dan
diskusi berbagai kalangan, sesuai dengan isi ayat (2); Dalam mengatasi
aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
Jika dilihat dalam UU N0. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas dan fungsi
TNI memiliki ruang lingkup terlalu luas meliputi tugas penangkalan,
penindakan dan pemulihan yang dalam prespektif hukum dapat
dimaknai sebagai sebagai tindakan intelejen, penyelidikan, penyidikan,
bahkan sampai dengan tindakan remedey (pemulihan), dengan uraian
sebagai berikut:
1)

Fungsi penangkalan dapat melampaui kewenangan dan tugas

pokok fungsi TNI dan berpotensi berbenturan dengan berbagai instansi
dan stakholders lainnya seperti BNPT dan kementerian terkiat kerena
melaksanakan fungsi : 387
a)

Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur,

perlindungan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan
pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme;
387

Bahwa tindakan penangkalan tersebut juga dilakukan dengan (1) operasi
intelejen (mulai dari penyelidikan, menggagalkan aksi, dan mengubah sikap, opini dan
tingkah laku pelaku); (2) operasi teritorial melalui upaya mereduksi radikalimse,
pemberdayaan masyarakat dan menimbulkan semangat perlawanan terorisme; (3)
pembangunan opini dan perang siber.
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b)

Kontra narasi, kontra propaganda atau kontra ideologi secara

langsung atau tidak langsung; dan
c)

Deradikalisasi dengan tahapan identifikasi dan penilaian,

rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial berupa pembinaan wawasan
kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.
2)

Fungsi penindakan yang dilakukan sangat luas dan tidak

proporsionalitas, meliputi aksi teror terhadap Presiden/ Wakil Presiden
beserta keluarganya, serta tamu negara yang berada di Indonesia; aksi
teror terhadap WNI dan perwakilan RI di luar negeri; teror terhadap
kantor perwakilan negara sabahat atau organisasi internasional; kapal dan
pesawat di luar wilayah Indonesia; kapal dan pesawat asing yang ada di
Indonesia; aksi teror di kawasan ZEE; dan aksi teror yang
membahayakan idelogi negara, keadulatan dan keutuhan wilayah, serta
keselamatan segenap bangsa.
Bahwa aksi penindakan tersebut dilakukan oleh TNI secara
langsung dan pelaksanaanya dilakukan oleh Koopssus TNI, meskipun
demikian perlu tetap dalam kendali Kepolisian (penanganan aksi
terorisme dalam negeri) dan/atau BNPT jika terhadap fungsi-fungsi
khusus yang melekat pengamanan terutama presiden/wakil presiden,
beserta mantan dan keluarganya, serta aksi terorisme di luar negeri. 388

388

Penindakan mengatasi aksi terorisme dilaksanakan dengan menggunakan
strategi, taktik dan tehnik militer sesuai dengan doktrin TNI (draf Pasal 9 ayat 2)
berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena militer dalam doktrinya
adalah alat perang untuk menghancurkan musuh, bukan penindakan dan dilanjutkan
pada proses hukum di pengadilan.
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3)

Fungsi Pemulihan yang diperluas untuk diamanatkan kepada

TNI adalah dinilai tidak tepat karena mencakup rehabilitasi (pemulihan
berupa penyembuhan korban terdampak) dan rekonstruksi (perbaikan
sarana dan prasarana). Seharusnya kewenangan tersebut adalah menjadi
ranah BNPT, kecuali permintaan bantuan semata-mata dalam aspek
teknis bukan substansi strategis.

Draf Pasal 16 ayat (1) dianggap

melemahkan institusi atau lembaga-lembaga lainnya karena kerjasama
dilakukan TNI dalam penanganan aksi terorisme bukan kewajiban akan
tetapi hanya dapat jadi memberikan keleluasaan TNI melakukannya
tanpa mengindahkan regulasi yang mengatur bahwa TNI adalah alat
pertahanan negara bukan keamanan negara.
Sebenarnya pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat karena
tugas TNI juga termasuk mencegah ancaman bagi negara karena itu
benang merah keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yaitu
pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI
yang berbunyi; Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi segenap
bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan angguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara. Kita ketahui bahwa aksi terorisme berbasis
pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar negara, sehingga sangat
relevan hadirnya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.
4)

Pendanaan sangat luas sumbernya dan berpotensi terjadi

duplikasi karena bisa didasarkan pada sumber APBN, APBD dan
sumber-sumber lain, sementara dalam Pasal 66 UU No. 34 tahun 2004
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tentang TNI, pembiayaan TNI juga berasal dari anggaran pertahanan
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang diajukan oleh Departemen Pertahanan.
4.

Ratifikasi Konvensi Internasional Yang Terkait Teorisme
Sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia untuk

memerangi dan memberantas terorisme di dunia maka Indonesia perlu
melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi internasional yang
berkenan dengan terorisme. Hal ini penting dilakukan mengingat
Indonesia memerlukan payung hukum dalam rangka memerangi aksi
terorisme baik di dalam maupun di luar negeri.
Konvensi Internasional PBB sebagai salah satu organisasi
internasional di dunia telah menjadi pusat pengkajian akan perjanjianperjanjian internasional yang berkenaan dengan terorisme. Ada 12
perjanjian internasional yang berkaitan dengan terorisme.
Yang dimaksud dengan berbagai konvensi internasional389 dalam
rangka mencegah dan memberantas terorisme dalam penjelasan umum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Konvensi Internasional terorisme
1.1. Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan pemberantasan
terorisme (convention on the prevention and suppression of
terrorism, 1937

389

Romli Asmasaswita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, bagian II, Penerbit PT
Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2009, hal. 78 dan 79.
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1.2. Konvensi Internasional tentang pemberantasan pengeboman
teroris, 1997, (convention for the suppression of terrorist
Bombing, 1997)
1.3. Konvensi Internasional tentang pembiayaan terorisme, 1999
(international convention for the suppression of the financing of
terrorism, 1999)
2.

Konvensi

internasional

yang

berkaitan

dengan

konvensi

internasional terrorisme
2.1. Konvensi Internasional tentang pelanggaran-pelanggaran dan
tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan di dalam pesawat
udara, Tokyo, 1963 (The convention on offences and certain other
acts commited on board airfact, Tokyo, 1963)
2.2. Konvensi Internasional tentang pemberantasan tindakan melawan
hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil, Montreal,
1971 (The convention for the suppression of unlawfull acts
against the safety of civil aviation, Montreal, 1971.
Beberapa konvensi tentang terorisme yang sudah diratifikasi oleh
Indonesia antara lain ASEAN Convention on Counter Terrorism atau
Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, ratifikasi Konvensi
Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, Konvensi
Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris 1997 dan
Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999
Diharapkan pemerintah Indonesia dan DPR RI meratifikasi secara
keseluruhan konvensi internasional yang terkait dengan terorisme dalam
rangka untuk mengantisipasi apabila terjadi aksi terorisme di luar
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wilayah Indonesia sehingga memiliki payung hukum yang dapat
digunakan untuk memerangi aksi terorisme di berbagari Negara.
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BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan.

1.

Implementasi kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di
Indonesia:
a.

TNI belum dapat mengimplementasikan kewenangannya secara
langsung melalui operasi mandiri

dalam mengatasi aksi

terorisme dan pelibatan TNI masih bersifat bantuan kepada
Kepolisian dalam rangka penegakan hukum.
b.

TNI belum dapat melaksanakan tugas operasi mandiri dalam
mengatasi aksi terorisme karena terorisme dikualifikasikan
sebagai bentuk tindak pidana dalam perundang-undangan
sehingga menjadi penindakannya merupakan kewenangan
Kepolisian.

c.

Belum ada peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 tentang Tugas
TNI dalam OMSP untuk mengatasi aksi terorisme.

2.

Upaya mengatasi kendala yang terkait dengan implementasi
kewenangan TNI
a.

Terorisme harus diredefinisikan tidak terbatas pada bentuk
kualifikasi tindak pidana, tetapi merupakan ancaman terhadap
ideologi, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan
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segenap bangsa, keamanan negara yang bersifat nasional dan
internasional
b.

Undang-Undang terorisme

harus

direstrukturisasi

dengan

melakukan penataan kembali pelibatan atau peran kementerian
lembaga dan komponen bangsa lainnya melalui pencegahan,
penindakan dan pemulihan.
c.

Perlu segera dibentuk peraturan pelaksanaan dari ketentuan
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 34
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia agar terdapat
payung hukum bagi TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

3.

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan

tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara
eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34
Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, penerapan UU yang
berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme
sebagaimana amanat Pasal 34I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat
dikewenangan kan secara konkrit dilapangan karena terkendala oleh
pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan TNI yang
belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan TNI dalam
pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap
institusi Polri melalui kebijakan politik negara.
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4.

Kewenangan TNI dimasa yang akan datang dalam pemberantasan

aksi terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari
perspektif pembaharuan hukum pidana berorientasi pada kebijakan dan
sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai, namun tetap harus
mengedepankan prinsip law enforcement. Orientasi pada kebijakan dapat
dilihat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan rencana penerbitan Perpres
yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme terdapat
berbagai hal-hal yang masih menjadi perdebatan dan diskusi berbagai
kalangan termasuk DPR.
B.

Saran

1. Kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme harus dapat
diimplementasikan, mulai dari tahap pencegahan, penindakan dan
pemulihan yang dapat dilaksanakan baik secara langsung melalui
operasi mandiri maupun operasi terpadu.
2. Upaya mengatasi adalah dengan melakukan redefinisi terhadap
pengertian terorisme sebagai kejahatan terhadap Negara yang
mengancam kedaulatan Negara. Di samping itu perlu restrukturisasi
Undang-Undang dengan menempatkan berbagai kelembagaan negara
khususnya TNI dalam mengatasi aksi terorisme mulai dari tahap
pencegahan, penindakan dan pemulihan.
3. Segera dilakukan pembentukan peraturan pelaksanaan dari ketentuan
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu dalam bentuk
Peraturan Presiden yang substansinya memuat peran TNI dalam
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mengatasi aksi terorisme mulai dari tahap pencegahan, penindakan
dan pemulihan.
4. Rekontruksi Pasal 1 dan Pasal 43 huruf I ayat (2), kewenangan TNI
dalam mengatasi aksi terorisme disarankan agar diatur dalam bentuk
Peraturan Presiden, sesuai dengan amanat Pasal 43 huruf I ayat (3).
Pengaturan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme
dimungkinkan pula dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme ataupun dalam
bentuk Peraturan Presiden, dengan tetap berdasarkan pada pendekatan
berbasis peristiwa, pendekatan skala ancaman, dan pelaksanaan tugas
bantuan TNI.
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