
 

 

181 

 

BAB VI 

AGENSI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI 

INDONESIA 

 

Dalam bab ini akan dibahas terkait agensi atau aktor-aktor serta 

pengaruhnya terhadap proses penanggulangan terorisme di Indonesia. 

Dalam bab ini akan dideskripsikan aktor-aktor yang berperan dalam 

penanggulangan terorisme di Indonesia. Aktor yang akan dibahas yang 

pertama adalah aktor dari pemerintah Indonesia itu sendiri, yang 

merupakan aktor yang paling dominan dalam penentuan kebijakan 

kontra terorisme dalam level nasional (Indonesia). selain itu ada juga 

akor “pemukul” dalam hal ini adalah pasukan khusus yaitu Densus 88 

yang dibentuk secara khusus untuk menghadapi langsusng para terduga 

maupun tersangka tindak pidana terorisme. Selain itu ada juga BNPT 

yang merupakan lembaga nasional yang ditugaskan untuk merumuskan 

kebijakan-kebijakan nasional terkait kontra terhadap terorsme di 

Indoneisa. 

selain itu akan dijelaskan juga trekait adanya aktor dari dunia 

internasional, Dalam hal ini, negara-negara yang menjadi pelopor 

agenda global “war on teror” seperti Amerika Serikat dan Australia 

yang telah memberikan tawaran bantuan-bantuan materi yang kemudian 

merasionalisasikan pilihan pemerintah Indonesia untuk bergabung 

dalam agenda global “war on teror” tersebut. 

Ada juga pengaruh dari institusi struktur internasional, dalam hal 

ini PBB. Negara Indonesia yang menjadi anggota dari PBB tentunya 

harus mengikuti resolusi-resolusi yang sudah ditetapkan terkait tata 

kelola kontra terorisme yang kemudian menjadi norma internasional 

(instrumen hukum internasional) yang memaksa pemerintah Indonesia 

untuk mengikuti tata kelola anti terorisme yang sudah ditentukan. Dalam 

bab ini akan jelaskan bahwa ada aktor-aktor yang berpengaruh dalam 

pilihan langkah kebijakan kontra terorisme di Indonesia baik yang 

bersifat domestik maupun aktor internasional. 
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6.1. Pemerintah Indonesia Sebagai Pembuat Kebijakan Kontra 

Terorisme 

Terorisme yang dianggap sebagai ancaman serius di level 

internasional, ditambah adanya beberapa peristiwa serangan teror yang 

terjadi sejak tahun 2000-an di dalam negeri, dan terjadinya peristiwa 

Bom Bali I merupakan titik puncak pemicu reaksi dari pemerintah 

Indonesia atas isu terorisme. Presiden Megawati ketika itu merespon 

rentetan fenomena isu terorisme dengan menandatangani Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu No. 2 

Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 pada tanggal 

18 Oktober 2002.  

Tidak hanya sampai disitu, pada tanggal 22 Oktober 2002 

Presiden Megawati kemBali membuat instrumen kontra terorisme 

dengan mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2002, yang berisi tentang 

pemberian instruksi kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan 

HAM untuk membuat strategi kebijakan nasional dalam menangani 

terorisme. Kemudian Inpres tersebut direspon langsung oleh Menteri 

Koordinator Politik Hukum dan HAM dengan mengeluarkan Surat 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-

26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukkan Desk Koordinasi 

Pemberantasan Terorisme (DKPT) (National Counter Terrorism 

Agency, n.d.). 

Respon pertama dari pemerintah Indonesia dalam menanggapi 

fenomena terorisme pada level internasional dan domestik adalah 

dibuatnya instrumen aturan berupa Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 

2002, dan juga dibentuknya DKPT, yang diberikan mandat sebagai 

lembaga yang berwenang untuk merumuskan segala strategi dalam 

rangka kontra terorisme di Indonesia. Dua produk kebijakan pemerintah 

Indonesia tersebut menjadi titik awal langkah pemerintah Indonesia 

dalam melakukan aksi kontra terorisme dalam lingkup nasional.  

Lalu kemudian pada tahun 2003, dibuatlah dua kebijakan krusial 

yang akan menjadi tonggak sejarah tata kelola kebijakan terorisme di 

Indonesia. Di awal tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 
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Tahun 2003. Adanya fenomena serangan teror yang terjadi di Indonesia 

seperti kasus bom Bali, membuat lembaga legislatif dalam hal ini DPR 

RI, tidak terlalu memberikan penolakan atas kebijakan pemerintah 

Indonesia yang bergabung dalam agenda global perang melawan 

terorisme dan membuat instrumen hukum anti terorisme (Owens & 

Pelizzo, 2013). Sejak itu, proses kontra terorisme di Indonesia telah 

memiliki instrumen Undang-undang sebagai pedoman aturan untuk 

memberantas terorisme. Selanjutnya, untuk mengatasi gerakan 

terorisme di Indonesia yang dianggap sebagai ancaman serius maka 

pemerintah melalui Polri membentuk pasukan khusus yang akan 

menjadi pasukan anti teror untuk memberantas aksi terorisme di 

Indonesia. Dalam hal ini dibentuklah Densus 88 sebagai pasukan anti 

teror di bawah koordinasi Polri. Densus 88 dibentuk dengan Surat 

keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk 

melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan 

Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan 

bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 

x 24 jam (sesuai Pasal 26 dan 28). Undang-undang tersebut populer di 

dunia sebagai "Anti-Terrorism Act" (Manarisip, 2018). Densus 88 

tersebut merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah atau bentuk 

praktik dari proses kontra terorisme di Indonesia, yang pada kemudian 

hari sepak terjangnya dianggap sebagai bentuk penerapan pola-pola 

represif dan melanggar HAM. 

Bentuk represif yang cenderung melanggar HAM dalam 

penanggulangan terorisme di Indonesia, terutama yang terkandung 

dalam kebijakan pemerintah dalam hal ini pembuatan UU anti terorisme 

dan pembentukan Densus 88, dapat kita lihat ketika kebijakan tersebut 

mendapatkan kritik dari kelompok masyarakat yang pro terhadap 

perlindungan HAM. Kritik dari kelompok masyarakat pro HAM ini 

muncul sejak pertama kali pemerintah mengeluarkan instrumen hukum 

terkait penanggulangan terorisme dimana Pada saat itu ada dua Perppu 

yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni: (1) Perppu Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan 
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pada 18 Oktober 2002, dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 

Oktober 2002, yang juga ditetapkan pada 18 Oktober 2002. Instrmen 

hukum ini dikritik karena dianggap proses pembuatannya yang terkesan 

buru-buru serta mengabaikan masukan-masukan dari publik. Perpu Anti-

terorisme yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dianggap sebagai 

langkah mundur bagi perkembangan hukum dan mengancam kebebasan 

sipil dan hak asasi manusia. Persoalan mendasar yang dikritik oleh 

kelompok pro HAM adalah masalah pendefinisian terorisme di dalam 

Perppu tersebut yang bersifat luas dan elastis sangat berpotensi 

membuka ruang bagi penafsiran yang sewenang-wenang oleh negara. 

Perppu juga mengancam kebebasan pers, tidak mengakui dan menjamin 

non-derogable rights, membuka jalan bagi intelijen non-judicial atau 

eksekutif untuk mengintervensi proses penegakan hukum dan judicial 

system atas nama keamanan nasional, dan penerapan Perppu tersebut 

secara retroactive (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor 

Keamanan, 2017).  

Pasca pemberlakuan instrumen hukum tersebut, terlebih sejak 

disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 pada 6 Maret 

2003, serta dibentuknya pasukan khusus yang terjun langsung di 

lapangan guna menangani masalah terorisme yang lebih dikenal dengan 

Densus 88, telah terbukti mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran 

HAM dalam proses pemberatasan terorisme tersebut. bahkan Komnas 

HAM kemudian menyimpulkan bahwa ada pelanggaran yang sistemastis 

dan meluas, utamanya dalam 4 hal, yaitu, upaya pembunuhan, 

perampasan harta, penyiksaan serta perlakuan pelanggaran hukum serius 

terhadap para terduga jaringan teroris (Fajar, 2013). 

Lembaga-lembaga perlindungan HAM terus melakukan 

advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban dalam proses 

penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 
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Lembaga-lembaga perlindungan HAM bahkan tidak jarang 

menyampaikan pandangan-pandangannya terkait masalah pelanggaran 

HAM dalam proses penanganan kasus terorisme kepada DPR. Namun 

demikian, belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM 

yang terjadi dalam proses pemberantasan terorisme tersebut (Fikri, 

2017). 

Adapun hal-hal yang dikritik dalam instrumen hukum anti 

terorisme di Indonesia tersebut, diantaranya adalah perihal penangkapan 

dan penahanan yang dianggap bersifat represif. Karena penangkapan dan 

penahanan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memiliki 

perbedaan dengan yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana dalam kasus terorisme 

penangkapan boleh dilakukan selama 7 hari, sementara untuk hukum 

acara pidana hanya diberikan wewenang penangkapan selama 1 hari. 

Dalam perihal penahanan juga terdapat perbedaan antara kasus terorisme 

dengan pidana bukan terorisme. Jangka waktu penahanan dalam proses 

penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu hanya 20 (dua puluh) 

hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai 40 (empat 

puluh) hari, maka jangka waktu penahanan selama proses penyidikan 

adalah 60 hari dan penahanan selama proses penuntutan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh 

ketua Pengadilan Negeri hingga 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlah 

penahanan selama proses penuntutan adalah 50 hari sehingga total 

jangka waktu penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan 

adalah 110 (seratus sepuluh) hari. Dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 jangka waktu penahanan adalah 6 (enam) bulan yang artinya 

180 (seratus delapan puluh) hari (Bawole, 2014). 
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Adanya perbedaan lamanya waktu penangkapan dan penahanan 

yang boleh dilakukan oleh negara, antara tindak pidana terorisme dan 

bukan terorisme ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan kontra 

terorisme dalam hal ini pembuatan instrumen hukum sudah 

menunjukkan watak yang lebih represif dibandingkan dalam menangani 

kasus pidana yang bukan terorisme. Bahkan ketika UU Nomor 15 Tahun 

2003 Diamandemen pada tahun 2018 menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018, 

proses penangkapan yang boleh dilakukan terhadap terduga kasus 

terorisme boleh dilakukan paling lama 14 hari. Yang artinya dua kali 

lipat (lebih represif) dari UU Nomor 15 Tahun 2003. 

Semenjak tahun 2003 produk dari kebijakan kontra terorisme 

tidak mengalami perubahan, hingga pada tahun 2009 pemerintah 

mendapatkan rekomendasi dari komisi 1 DPR RI ketika mengadakan 

rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan. Dengan berbagai alasan, DPR memberikan rekomendasi 

kepada pemerintah, yang diantaranya adalah: 

 

1. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus 

dijadikan musuh bersama; 

2. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan 

penanggulangan terorisme, agar meningkatkan peran 

masyarakat; 

3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk suatu 

"badan" yang berwenang secara operasional melakukan tugas 

pemberantasan/penanggulangan terorisme; 

4. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU Nomor 34/2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU 2/2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur 

ketentuan lebih rinci tentang "Rule of Engagement" (aturan 

pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer Selain Perang, 

termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan 

tugas perbantuan TNI terhadap Polri (National Counter 

Terrorism Agency, n.d.). 
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Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut, maka pada 

tanggal 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) (National Counter Terrorism 

Agency, n.d.). Dan semenjak saat itu kasus terorisme yang terjadi di 

Indonesia berada dibawah koordinasi BNPT, dengan Densus 88 dibawah 

Polri sebagai “eksekutor” dalam memberantas terorisme di Indonesia. 

BNPT menjadi lembaga negara yang bertanggung jawab dalam 

bidang penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun fungsi dari 

dibentuknya BNPT adalah: 

 

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di 

bidang penanggulangan terorisme; 

2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam 

pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

penanggulangan terorisme; 

3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme 

dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari 

unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, 

fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang 

penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, 

perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan 

kesiapsiagaan nasional (National Counter Terrorism Agency, 

n.d.). 

 

Semua koordinasi terkait penanggulangan terorisme di Indonesia 

dibawahi oleh BNPT. Namun untuk mengeksekusi para terduga 

terorisme di lapangan BNPT tidak memiliki pasukan khusus. Dan tugas 

di lapangan untuk melakukan penangkapan serta penyidikan diberikan 

mandat kepada POLRI, dengan Densus 88 yang menjadi unit pasukan 

khusus yang langsung berhadapan dengan para terduga terorisme di 

Indonesia. 

Instrumen hukum terkait kontra terorisme yang dimiliki 

Indonesia kemudian mengalami perkembangan lagi pada tahun 2013. 

Pada tahun tersebut, pemerintah Indoensia telah melahirkan UU Nomor 

9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
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Pendanaan Terorisme. Undang-undang ini dikeluarkan untuk 

mempermudah pemerintah dalam memberantas terorisme di Indoensia. 

Karena berbicara terkait terorisme, maka masalah pendanaan menjadi 

salah satu isu krusial yang menentukan apakah sebuah jaringan teroris 

akan bisa eksis atau tidak. Untuk itu, pemerintah Indonesia merasa perlu 

membuat UU tersebut untuk memutus jalur dana yang digunakan oleh 

kelompok-kelompok teroris di Indonesia. 

Respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme tidak 

hanya dilakukan dengan strategi yang dilakukan di lingkup domestik, 

namun dengan kesadaran bahwa terorisme melibatkan jaringan 

internasional, maka Indonesia juga menggunakan strategi kerjasama 

internasional untuk menghadapi aksi terorisme yang menjadi ancaman. 

Pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat serta rentetan peristiwa 

teror di dalam negeri membuat Indonesia lebih aktif dalam kerangka 

kerjasama internasional untuk memberantas aksi terorisme yang sudah 

diyakini melibatkan jaringan internasional. Hal tersebut ditunjukkan 

sejak tahun 2001 dengan keaktifan Indonesia dalam mendukung 

Counter-Terrorism Committee (CTC) yang dibentuk berdasarkan 

Resolusi DK PBB No. 1373 Tahun 2001. Dalam rangka menindaklanjuti 

pemenuhan kewajibannya sebagai bagian dari CTC, pemerintah 

Indonesia membuat laporan capaian upaya penanggulangan terorisme 

setiap tahunnya (Wuryandari, 2014a).  

Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan 

terorisme, termasuk di antaranya upaya penanggulangan terorisme di 

bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam 

melakukan kerja sama dengan United Nations Counter Terrorism 

Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-

United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United 

Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED). Lebih 

lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 

(empat) pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy 

(UNGCTS). Pada tahun 2010, Indonesia menjadi tuan rumah 

penyelenggaraan "Workshop on the Regional Implementation of the 

United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Southeast Asia", 

bekerja sama dengan UN CTITF. Hasil pertemuan telah dilaporkan pada 

pertemuan tingkat menteri International Counter-Terrorism Focal 
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Points Conference on Addressing Conditions Conducive to the Spread 

of Terrorism and Promoting Regional Cooperation di Jenewa pada 

tahun 2013. Peran penting Indonesia dalam penanggulangan terorisme 

internasional telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kemBali 

Indonesia sebagai anggota dari Dewan Penasihat UN Counter-Terrorism 

Center untuk periode 2015-2018. Indonesia juga menggarisbawahi 

pentingnya hukum internasional dalam penanggulangan terorisme 

internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) 

konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang 

memperkuat kerangka hukum nasional (Ministry of Foreign Affairs of 

the Republic of Indonesia, 2016). 

Selain dalam kerangka kerjasama multilateral di bawah payung 

PBB, Indonesia juga aktif menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa 

negara untuk merespon ancaman terorisme di antaranya kerjasama yang 

dibangun dengan Australia, Amerika Serikat, Belanda, Filipina, di mana 

kerjasama yang dibangun khusus di bidang penanggulangan terorisme. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merespon serius ancaman 

yang muncul terkait masalah terorisme dengan menerapkan strategi 

dalam negeri maupun dengan jalan membangun kerjasama internasional 

untuk mengatasi masalah terorisme yang muncul. 

 

6.2. BNPT Sebagai Lembaga Nasional Penanggulangan 

Terorisme 

Indonesia memiliki lembaga non-kementerian yang secara 

khusus dibentuk sebagai lembaga koordinator untuk penanggulangan 

terorisme, dalam hal ini adalah Badan Nasional Penangulangan 

Terorisme (BNPT). Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala yang 

jabatannya setingkat menteri, dan kepala BNPT bertanggungjawab 

kepada presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan. BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 

Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang 

kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 

tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perpres BNPT) 

(Handayani, 2016). 
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Terbentuknya BNPT tidak terlepas dari rentetan respon yang 

dilakukan oleh pemerintah Indoensia paska serangan bom Bali yang 

terjadi tahun 2002, ditambah lagi ancaman terorisme saat itu memang 

menjadi fokus dari komunitas internasional (terutama paska peristiwa 

9/11). Setelah terjadinya serangan 9/11 di Amerika Serikat, yang 

kemudian disusul dengan serangkaian serangan bom di dalam negeri 

waktu itu, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 

Tahun 2002. Instruksi tersebut mengandung perintah terhadap Menteri 

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang waktu itu dijabat oleh 

Susilo Bambang Yudoyono untuk membuat kebijakan atau strategi 

untuk menanggulangi terorisme. Kemudian instruksi presiden tersebut 

direspon oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 

dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) 

dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 

Keamanan No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukkan 

Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Lembaga ini 

diberikan tugas untuk membantu Menteri Koordinator Bidang Poltik 

Hukum dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan terkait 

pemberantasan terorisme yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, 

penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindakan hukum 

yang diperlukan (National Counter Terrorism Agency, n.d.). 

Dalam perkembangannya isu terorisme di Indonesia semakin 

menantang pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijakan dalam 

rengka menanggulangi ancaman terorisme. Pada tahun 2009, Dalam 

rapat kerja yang dilakukan oleh Menkopolkan yang dilakukan dengan 

DPR dalam hal ini komisi 1 yang diadakan pada bulan Agustus muncul 

dukungan dari DPR bahwa pemerintah Indonesia harus lebih kuat dalam 

menghadapi ancaman terorisme. DPR waktu itu juga memberikan 

rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif untuk 

membentuk suatu lembaga yang bertanggungjawab terkait operasional 

penanggulangan terorisme di Indonesia. inti dari rekomendasi tersebut 

adalah pembentukan suatu badan yang secara khusus dibentuk untuk 

menjalankan tugas sebagai pusat koordinasi penanggulangan terorisme 

di Indonesia. Kemudian rekomendasi dari DPR tersebut direspon oleh 

pemerintah (eksekutif) dengan mengeluarkan Perpres Nomor 46 Tahun 
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2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang 

diterbitkan pada 16 Juli 2010 (Rajab, 2016). 

Rekomendasi dari DPR ditambah kesadaran dari pemerintah 

Indonesia bahwa terorisme merupakan ancaman nyata yang tidak hanya 

pada level nasional, bahakan ancaman terorisme merupakan ancaman 

internasional merupakan salah satu faktor pertimbangan pemerintah 

untuk membentuk BNPT. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan pada 

huruf a) dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tersebut yang berbunyi:  

 

bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap 

kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan 

mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian 

dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena 

itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan 

terkoordinasi (Presiden Republik Indonesia, 2010) 

 

Ancaman dari terorisme yang bersifat global dan telah masuk dalam 

ranah nasional ini menjadi alasan utama pemerintah Indonesia dalam 

pembentukan suatu badan yang bertugas secara khusus untuk melakukan 

koordinasi terkait operasional pemberantasan terorisme, dalam hal ini 

kemudian lahirlah BNPT pada tahun 2010. BNPT dipimpin oleh seorang 

kepala yang membawahi beberapa deputi di masing-masing bidang. 

Adapun susunan organisasi BNPT telh diatur dalam Perpres Nomor 46 

Tahun 2010, dalam hal ini pada Pasal 6 telah ditentukan struktur 

organisasi BNPT adalah sebagai berikut: 

1. Kepala 

2. Sekretariat Utama 

3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan 

Deradikalisasi 

4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan 

5. Deputi Bidang Kerjasama Internasional 

6. Inspektorat 
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Tugas dan fungsi dari seorang Kepala BNPT telah diatur dalam pasal 7 

pada Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa tugas dari 

Kepala BNPT adalah memimpin BNPT dalam menjalankan tugas dan 

fungsi BNPT. Sementara fungsi dari Sekretriat Utama telah diatur dalam 

Perpres Nomor 46 Tahun 2010, Pasal 10 yaitu: 

 

a. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan 

perencanaan di lingkungan BNPT;  

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, 

dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah 

tangga BNPT;  

c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan 

protokol;  

d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di 

lingkungan BNPT;  

e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPT.  

Sementara untuk fungsi dari Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, 

dan Deradikalisasi diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2010  Pasal 

13 yaitu: 

 

a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme 

di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; 

b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional 

penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, 

dan deradikalisasi; 

c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang 

pencegahan ideologi radikal;  

d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;  

e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang 

pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;  

f. koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-

sosialisasi dalam rangka deradikalisasi;  
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g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap 

korban aksi terorisme. 

Fungsi dari Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan 

telah diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Pasal 16 yaitu: 

a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme 

di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan 

kesiapsiagaan nasional; 

b. b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional 

penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan 

kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional; 

c. koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya 

persiapan penindakan;  

d. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat 

penegak hukum terkait ancaman terorisme;  

e. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan 

penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan 

terorisme;  

f. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang 

penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan 

kesiapsiagaan nasional. 

Untuk Fungsi Deputi Bidang Kerjasama Internasional diatur dalam 

Perpres Nomor 46 Tahun 2010  Pasal 19 yaitu: 

a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme 

internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi 

terorisme;  

b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerjasama 

internasional di bidang penanggulangan terorisme;  

c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional di 

bidang penanggulangan terorisme;  

d. koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia 

dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme. 
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Dan berikutnya fungsi dari Inspektorat diatur dalam Perpres Nomor 46 

Tahun 2010  Pasal 22 yaitu: 

a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNPT;  

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya;  

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Kepala BNPT; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan. 

Secara umum BNPT diberikan kewenangan untuk untuk menjadi 

lembaga pusat dari segala kebijakan kontra terorisme di Indonesia. 

Segala bentuk tindakan baik yang bersifat strategis maupun operasional 

dalam rangka kontra terorisme, menjadi tugas dari BNPT itu sendiri. 

Tugas pokok dari BNPT telah diatur dalam Pasal 2 di dalam Perpres 

Nomor 46 Tahun 2010. Adapun tugas utama dari BNPT antara lain 

adalah: Menyusun segala kebijakan dan strategi nasional dalam 

penanggulangan terorisme, menjadi pusat koordinasi semua intansi 

pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan 

terorisme, melaksanakan kebijakan kontra terorisme dengan membentuk 

satuan-satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah yang terkait 

dengan kebijakan kontra terorisme (Presiden Republik Indonesia, 2010). 

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap proses 

penanggulangan terorisme, Sejak tahun 2017, BNPT melakukan 

program sinergisitas dengan melakukan kerjasama dan koordinasi 

dengan kementerian-kementerian serta lembaga-lembaga pemerintahan, 

dari pusat hingga pada level daereh. Hal ini dilakukan untuk 

melaksanakan program-program pencegahan ataupun penanganan 

ancaman tindak pidana terorisme atau penangkalan paham radikalisme 

di Indonesia (BNPT, 2019). 

Peran utama BNPT sebagai lembaga yang bertanggungjawab 

dalam penanggulangan terorisme, selain penindakan bagi pelaku atau 

terduga jaringan terorisme, tugas yang tidak kalah penting adalah terkait 

pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme. Dalam konteks 

pelaksanaan pencegahan, BNPT memiliki dua strategi utama yaitu: 
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Strategi kontra radikalisasi dan strategi deradikalisasi. Adapun strategi 

kontra radikalisasi adalah tindakan yang ditujukan untuk kelompok 

pendukung, simpatisan, dan masyarakat yang belum terpapar paham 

radikal. Sementara strategi deradikalisasi adalah tindakan yang lebih 

ditujukan terhadap kelompok yang sudah terpapar paham radikal atau 

bahkan paham terorisme. Untuk menjalankan strategi tersebut BNPT 

melakukan identifikasi, rehabilitasi, pemasyarakatan dan re-edukasi 

(Deputi Bidang Pencegahan, 2014). : Strategi kontra radikalisasi dan 

strategi deradikalisasi pada dasarnya dijalankan untuk merubah 

pemikiran fanatis masyarakat yang belum maupun yang sudah terpapar 

paham radikalisme, yaitu suatu paham atau aliran yang menginginkan 

perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara total (sampai ke 

akar-akarnya) dan secara revolusioner dengan cara kekerasan atau sikap-

sikap yang ekstrim (Hendropriyono, 2009). Dengan proses 

deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT, tidak sedikit para pelaku atau 

tersangka tindak pidana terorisme yang ditangkap, kemudian terbebas 

dari paham radikal, dan menjadi “agen” bagi BNPT untuk melakukan 

deradikalisasi terhadap mantan jaringan mereka (Hamidin, 2018).   

BNPT juga melakukan strategi kontra narasi untuk melawan 

radikalisme yang berkembang di Indonesia. Untuk melawan narasi 

radikalisme, BNPT memiliki instrumen yang dinamakan Pusat Media 

Damai. Instrumen ini digunakan untuk mengeluarkan narasi-narasi di 

media-media masa, untuk melakukan kontra narasi radikal yang 

berkembang. Ketika ada narasi tentang seruan yang mengandung 

pandangan-pandangan radikal dan berpotensi mengancam keamanan, 

maka BNP akan juga mengeluarkan narasi-narasi di media masa di 

Indonesia untuk melawan narasi radikal tersebut (Hamidin, 2018). 

Upaya tersebut menunjukan bahwa BNPT memiliki strategi yang tidak 

hanya mengedepanan aksi penindakan, tetapi juga berfokus pada aksi 

pencegahan melalui pertarungan ide atau narasi. Sementara untuk proses 

penindakan dengan menggunakan pendekatan keekrasan BNPT 

menyerahkan tugas tersebut kepada Densus 88 yang memang dibentuk 

untuk menjalankan tugas di lapangan untuk berhadapan dengan para 

terduga maupun pelaku terorisme (Sujudi, 2014). 
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6.3. DENSUS 88 sebagai Pasukan Khusus Anti Teror 

Untuk menghadapi para terduga ataupun pelaku tindak pidana 

terorisme, Indonesia memiliki pasukan khusus yang diberi nama Densus 

88. Pada awalnya, cikal bakal Densus 88 Anti-teror lahir dari Instruksi 

Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi 

ini dipicu oleh maraknya teror bom hebat sejak 2001. Aturan ini 

kemudian dipertegas dengan diterbitkanya paket Kebijakan Nasional 

terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti 

Undang-Undang No. 1 dan 2 Tahun 2002. Kemudian untuk menanggapi 

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tersebut, Kementrian Koordinator 

Politik dan Keamanan membentk desk Koordinasi Pemberantasan 

Terorisme yang langsusng berada di bawah koordinasi Menteri 

Koordinasi Polirik dan Keamanan. Desk tersebut memiliki legitimasi 

dengan adanya surat keputusan (Skep) Menko Polkam yang saat itu 

dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan nomor Kep. 

26/Menko/Polkam/11/2002. Dalam Desk koordinasi Pemberantasan 

Terorisme tersebut, sat 1 Gegana Polri digabungkan dengan tiga 

organisasi anti-teror dari ketiga angkatan di TNI beserta Badan Intelijen. 

Namun dalam perjalanannya, masing-masing kesatuan antiteror tersebut 

lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahinya. Hingga 

Satgas Antiteror pun tidak berjalan efektif. Masing-masing kesatuan 

antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap 

meningkat. Polri terpaksa membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri. 

Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 

dan dilanjutkan dengan tugas-tugas yang terkait dengan ancaman bom 

lainnya. Satgas Bom Polri ini menjadi begitu dikenal publik saat 

menangani beberapa kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan 

luar negeri, sebut saja Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom 

Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan 

Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi 

bintang satu. Namun, di samping ada satuan antiteror Gegana Brimob 

Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki organisasi sejenis 

dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. 

Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki 

fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom 

Polri. Karena itulah Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI 

http://m.tempo.co/read/news/2013/03/08/063465815/Densus-88-Ada-Agar-Tiada-Pelanggaran-HAM-Masif
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Antiteror, di mana kemudian secara resmi Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar 

menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 

2003. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat 

Densus 88 AT Polri terbentuk (Muradi, 2012). 

Densus 88 merupakan pasukan khusus dari POLRI, yang 

dibentuk untuk mengatasi terorisme di Indonesia. Pasukan ini dilatih 

secara khusus untuk menghadapi situasi-situasi teror termasuk ancaman 

teror bom, dimana metode teror bom ini yang sering dilakukan oleh para 

pelaku teroris di Indonesia pasca tahun 2000-an. Peristiwa bom Bali 

menjadi peristiwa teror bom yang sangat monumental di Indonesia. Saat 

ini personil Densus 88 di tingkat pusat tidak lebih dari 400 orang dengan 

kualifikasi anti-teror terbaik. Di tingkat Polda ada sekitar 50-75 orang. 

Dengan pelatihan yang sangat ketat para personil Densus 88 ini 

disiapkan khusus untuk menghadapi situasi-situasi yang berbahaya yang 

disebabkan oleh tindakan terorisme (Muradi, 2012). 

Detasemen 88 adalah suatu unit anti-teroris di bawah Polri yang 

bertugas mengatasi gangguan teror, berkekuatan sekitar 400 personel, 

keanggotaan bersifat rahasia, dibentuk di semua Polda, dilatih CIA, FBI, 

dan Secret Service. Tidak hanya itu, menurut majalah Far Eastern 

Economic Review (FEER) edisi 13 November 2003, pasukan itu setara 

dengan Paskhas (TNI AU), Kopassus (TNI AD), dan Marinir (TNI AL). 

Biaya yang dihabiskannya adalah sekitar Rp 150 miliar, yang dibantu 

sepenuhnya oleh AS, mulai dari pendanaan, pelatihan, hingga 

penyediaan peralatan. Dana yang didapat dari AS, digunakan untuk 

pembelian properti berupa peralatan komunikasi antiradar, kamera yang 

dapat menembus kegelapan, serta senjata model Heckler, Koch Mp5, dan 

Remington 700. Untuk mobilitas, unit khusus itu dilengkapi sebuah 

pesawat angkut jenis C-130. Sempat diisukan, biaya pembentukan unit 

khusus itu sepenuhnya dari AS, karena Polri telah berhasil menangkap 

pelaku Bom Bali I. Namun, isu itu dibantah oleh Mabes Polri. 

Dinamakan Detasemen 88 karena memiliki filosofi tersendiri, seperti 

diambil dari jumlah korban tewas terbanyak, yakni 88 warga Australia 

(satu negara). Angka 88 merupakan bentuk garis yang tidak terputus dan 

terus menyambung, sehingga pekerjaan detasemen itu difilosofikan 

"terus-menerus dan tidak kenal berhenti". Selain itu, angka 88 
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menyerupai borgol. Artinya, Polri serius menangani kasus terorisme 

(Thamrin, 2007). 

Segala bentuk pelatihan dan kelengkapan peralatan dalam 

menjalankan tugas, satuan Densus 88 mendapatkan banyak bantuan dari 

luar negeri. Berdasarkan pernyataan Wakil Kepala Divisi Humas Polri, 

Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, yang dilansir oleh media online 

Republika pada tahun 2010, dikatakan bahwa  Densus 88 mendapatkan 

bantuan beberapa peralatan seperti intercept atau alat penyadap serta 

fasilitas pelatihan anti teroris yang didapatkan dari Australia dan 

Amerika Serikat (Ichsan, 2010). Semenjak didirikannya Densus 88 pada 

tahun 2003, tugas untuk memerangi terorisme di Indonesia utamanya 

dipercayakan kepada organisasi anti-teror tersebut. Sejak tahun 2003 

Densus 88 mengambil alih peranan dalam hal menanggulangi terorisme 

di Indonesia. 

Perubahan pola terorisme sebelum tahun 2000-an dan pasca 

tahun 2000-an membuat pola strategi pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi terorisme juga mengalami perubahan. Sebelum tahun 

2000-an terorisme di Indonesia masih didominasi oleh gerakan sparatis 

yang dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara. TNI waktu itu lebih 

berperan aktif dalam penanggulangan terorisme. Sementara pasca 

Reformasi terjadi perubahan pola terorisme di Indonesia yang waktu itu 

didominasi oleh gerakan teror dengan peledakan bom, yang ditandai 

dengan peristiwa beberapa bom yang meledak di era 2000-an. Terorisme 

era ini dilandasi dengan alasan yang lebih kompleks, serta melibatkan 

jaringan internasional yang di Indonesia ketika itu didominasi oleh 

kelompok JI. Hal ini membuat pemerintah harus mengubah strategi 

penanggulangan aksi teror tersebut. Salah satu langkahnya adalah 

membentuk satuan khusus dalam hal ini Densus 88 sebagai satuan tugas 

untuk memberantas terorisme menggantikan TNI. Pemerintah Indonesia 

membentuk Densus 88 dengan harapan masalah terorisme yang muncul 

dapat ditangani dengan tepat. Dan hasilnya Densus 88 mendominasi 

pemberantasan terorisme sejak tahun 2003 hingga saat ini. 

Karena Densus 88 adalah pasukan yang akan berhadapan 

langsung dengan para terduga ataupun tersangka terorisme di lapangan, 

maka dalam menjalankan tugasnya tersebut, pasukan ini diberikan 

kewenangan yang cukup besar. Namun demikian, bukan berarti tim 



 

 

199 

 

Densus 88 bebas melakukan apa saja dalam menindak para terduga 

ataupun tersangka terorisme di Indoensia. Mengingat Indonesia 

merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang itu artinya segala 

tindakan apapun yang dilakukan  di negara ini harus berdasarkan atas 

hukum yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku bagi satuan Densus 88 

yang menjadi aparatur negara yang bertugas memberantas terorisme di 

Indonesia. Dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh Densus 

88 harus sesuai dengan hukum yang mengatur tentang kewenangan 

Densus 88 dalam menjalankan tugasnya. 

Untuk melacak segala kewenangan yang dimiliki oleh Densus 88 

dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas terorisme di Indonesia, 

maka secara garis besar dapat kita selidiki melalui Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Sebagai contoh kewenangn khusus yang dimiliki Densus 88 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 

Undang-Undang, yang dijelaskan tentang kewenangan penahanan ini 

dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 28. Pasal 25 ayat (2) berbunyi: Untuk 

kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang 

untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) 

bulan. Serta Pasal 28 yang berbunyi: Penyidik dapat melakukan 

penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan 

tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 

24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Sementara untuk menangkap para 

terduga teroris, Densus 88 hanya cukup menggunakan data yang 

diperoleh dari intelejen, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), 

yang berbunyi: “Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, 

penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen”. 

Dari pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Densus 88 

diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan 
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terhadap para terduga terorisme. Kewenangan untuk melakukan 

penangkapan dan penahanan yang dimiliki oleh Densus 88 tersebut 

sebenarnya merupakan kewenangan yang khusus dan istimewa 

dibandingkan dengan kewenangan penangkapan dan penahanan dalam 

kasus biasa (bukan kasus terorisme). Dalam kasus biasa, penangkapan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Pasal 19 ayat (1) berbunyi: Penangkapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling 

lama satu hari.  

Dari Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 19 ayat (1) dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, yang sama-sama menerangkan terkait penangkapan yang boleh 

dilakukan terdapat perbedaan. Dalam kasus terorisme penangkapan 

boleh dilakukan selama 7 hari, semantara untuk hukum acara pidana 

hanya diberikan wewenang penangkapan selama 1 hari. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Densus 88 mendapatkan kewenangan khusus 

dalam menangani terduga teroris yaitu berupa hak penangkapan yang 

boleh dilakukan paling lama 7 hari. 

Untuk penahanan dalam kasus terorisme yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, 

telah dijelaskan bahwa Densus 88 memiliki kewenangan khusus 

dibandingkan dengan Jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu hanya 20 (dua puluh) hari 

dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai 40 (empat puluh) 

hari, maka jangka waktu penahanan selama proses penyidikan adalah 60 

hari dan penahanan selama proses penuntutan dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua 
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Pengadilan Negeri hingga 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlah penahanan 

selama proses penuntutan adalah 50 hari sehingga total jangka waktu 

penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan adalah 110 (seratus 

sepuluh) hari. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jangka 

waktu penahanan adalah 6 (enam) bulan yang artinya 180 (seratus 

delapan puluh) hari (Bawole, 2014). 

Segala kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh Densus 

88, menggambarkan bahwa seting kebijakan kontra terorisme di 

Indonesia telah memilih jalur represif. Proses penangkapan, alasan 

penangkapan, serta lamanya penangkapan terkait kasus terorisme yang 

sangat berbeda dengan penanganan kasus (bukan terorisme) 

membuktikan bahwa pemerintah memilih jalan untuk lebih represif 

dalam menghadapi kasus terorisme dibandingnkan dengan kasus 

kriminal bukan terorisme. dan kewenangna-kewenangan yang dimiliki 

Densus 88 tersebut membuka lebar peluang terjadinya pelanggaran 

HAM  dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia. 

Pendekatan represif yang dilakukan oleh Densus 88, menurut 

Hery Firmansyah dapat dilihat dari operasi-operasi penyerbuan terhadap 

tempat persembunyian para terduga teroris yang kemudian dalam 

pelaksanaannya aparat Densus 88 menggunakan kekerasan serta 

tekanan-tekanan fisik (Firmansyah, 2010). Senada dengan hal tersebut, 

perwakilan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (KONTRAS) ketika diwawancarai oleh peneliti menjelaskan 

bahwa Densus 88 yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah 

RI, telah banyak melakukan tindakan kekerasan, bahkan dalam banyak 

kasus, operasi penangkapan terhadap terduga teroris yang belum tentu 

bersalah berujung pada kematian. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah Indonesia melalui Densus 88 telah menggunakan cara-cara 

represif yang melanggar hukum HAM (A. N. Fikri, 2017). 

Sementara terkait isu dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan 

oleh Densus 88 dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani para 

terduga teroris di Indonesia, Komnas HAM mencatat masih banyak 

pelanggaran yang dilakukan, terutama terkait kasus yang mengakibatkan 

kematian. Dan selama ini BNPT serta Polri (Densus 88) masih belum 

terbuka terkait data-data terkait jumlah korban jiwa dalam pelaksanaan 

tugas menangani terorisme. Namun, sejak tahun 2002 hingga tahun 2016 
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Komnas HAM mencatat setidaknya ada 123 korban jiwa akibat salah 

penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam mengemban tugas 

memberantas terorisme (Komnas HAM, 2016). Selain itu, data yang 

dilansir oleh media Republika menyebutkan bahwa “penanganan 

terorisme yang dilakukan Densus 88 belum bisa dikatakan berhasil. 

Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 120 terduga teroris tewas dalam 

proses penangkapan dan 40 orang merupakan korban salah tangkap. 

Selain itu, lebih dari 80 persen jumlah yang ditangkap mengalami 

penyiksaan” (Puti Almas, 2016). Bahkan salah satu anggota Panitia 

Khusus rencana perubahan UU anti terorisme dari komisi III yaitu Asrul 

Sani menyebutkan bahwa Polri telah mengakui di depan anggota dewan 

bahwa kadang-kadang mereka menggunakan kekerasan dalam proses 

penangkapan dan proses penggalian informasi. Dan dari 120 orang yang 

tewas dalam proses penangkapan belum ada proses penyelesaian kasus 

yang jelas. Artinya korban yang tewas belum mendapatkan keadilan 

(Sani, 2018). 

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Densus 88 bisa dikatakan sangat 

berpengaruh dan menjadi pemain kunci dalam hal penanganan kasus 

terorisme di Indonesia. banyak pihak yang memuji kinerja Densus 88, 

mengingat efek yang ditimbulkan oleh terjadinya beberapa peristiwa 

teror bom di Indonesia sejak tahun 2000-an menyebabkan rasa takut 

yang luar biasa di kalangan masyarakat. Pemerintah menaruh perhatian 

penuh untuk menangani masalah yang muncul terkait teror bom yang 

terjadi. Oleh karena itu, kemunculan Densus 88 di tengah ketakutan 

masyarakat dianggap sebagai pahlawan yang bisa memberantas para 

teroris yang ada di Indonesia. 

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, Densus 88 mulai 

mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Bahkan sempat muncul 

wacana tuntutan dari masyarakat agar Densus 88 dibubarkan. Hal ini 

bukan tanpa alasan. Kontra terhadap Densus 88 muncul dari berbagai 

pihak termasuk masyarakat di Indonesia karena munculnya beberapa 

berita terkait sepak terjang dari Densus 88 dalam memperlakukan para 

terduga teroris yang dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi 

manusia. 

Banyaknya jumlah korban tewas, salah tangkap dan korban 

penyiksaan oleh Densus 88 ini menunjukkan adanya upaya-upaya 
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represif yang dilakukan, sehingga membuat citra pasukan anti teror dari 

Polri ini menjadi buruk. Dalam hal ini, Densus 88 dianggap gagal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Meskipun memiliki 

beberapa kewenangan yang istimewa dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagaimana yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, 

namun tetap saja Densus 88 harus bertindak sesuai aturan yang berlaku, 

mengingat negara Indonsia adalah negara hukum. Namun pada 

kenyataannya masih banyak tindakan pasukan khusus ini yang tidak 

sesuai dan terkesan kurang profesional. 

 

6.4. Negara-negara Besar yang Mempengaruhi Kebijakan 

Kontra Terorisme Indonesia 

Pemaknaan tentang terorisme yang mengalami dinamika dalam 

dunia internasional, dan telah menjadi norma bersama telah memberikan 

pengaruh terhadap pemerintah Indonesia dalam melihat terorisme. 

Pemerintah Indonesia terpengaruh dengan norma yang sedang 

berkembang karena mendapatkan (Persuation) dari berbagai pihak untuk 

turut serta dalam war on terror. Salah satu mekanisme sosialisasi norma 

adalah dengan cara melakukan persuasi (Thomas, 1999). Dorongan 

pertama tentu datang dari negara yang memang dari awal telah menjadi 

pelopor war on terror yaitu Amerika Serikat.  

Posisi Indonesia di mata Amerika cukup strategis dalam konteks 

perang melawan terorisme. Indonesia menjadi negara basis kampanye 

agenda global untuk perang melawan terorisme untuk kawasan Asia 

Tenggara (Seniwati & Alimudin, 2016). Ajakan untuk melakukan 

perang melawan terorisme yang disuarakan oleh Amerika Serikat, telah 

mendapat respon dari Presiden Megawati yang melakukan kunjungan ke 

Amerika Serikat, dengan agenda utama dari kunjungan tersebut adalah 

ingin menunjukkan dukungan dari Indonesia yang bersedia bergabung 

dalam agenda perang melawan terorisme yang disuarakan oleh Amerika 

Serikat tersebut. Dalam kunjungan tersebut telah disepakati beberapa 

poin perjanjian, di antaranya adalah pemberian bantuan kepada 

Indonesia untuk melakukan pemberantasan terorisme melalui beberapa 

program yang disponsori langsung oleh AS. Salah satu program yang 

menjadi penawaran Amerika Serikat untuk Indonesia adalah program 

Anti Terrorism Assistance (ATA) (Kedang, 2017). 
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Program ATA adalah program dari AS untuk memberikan 

bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas atau kemampuan dalam 

melakukan kontra terorisme. Indonesia menjadi salah satu negara yang 

menjadi prioritas bagi AS untuk menerima bantuan program ATA 

tersebut. sejak tahun 2003 hingga tahun 2007, total yang diterima 

Indonesia dari AS melalui program ATA tersebut adalah sebesar 

$32,9M. Selain itu, pada tahun 2003 Amerika Serikat juga memberikan 

bantuan sebesar $3,5M, kepada pemerintah Indonesia untuk membangun 

fasilitas pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan Polri 

dalam menangani terorisme. sejumlah fasilitas tersebut dibangun di 

kawasan Megamendung, Bogor. Segala bentuk bantuan yang diberikan 

oleh AS melalui program ATA digunakan untuk pembangunan fasilitas 

serta pemberian pelatihan untuk personil-personil Polri guna 

menghadapi ancaman terorisme. Adapun jenis-jenis pelatihan yang 

diberikan kepada anggota Polri melalui ATA dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: (Wise, 2005). 

 

 

Tabel 6.1. Jenis-Jenis Pelatihan Dalam Program ATA 

 

NO COUNTER-TERRORISM COURSES TAUGHT AT 

MEGAMENDUNG POLICE 

TRAINING SITE 

1. Investigations 

2. Preventing, Investigating and Interdicting Acts of Terror 

3. Post-Blast Investigations 

4. Major Case Management 

5. Anti-Terrorism Instructor Development 

6. Crisis Response Training 

7. Crisis Response Team Operations 

8. Crisis Response Team Instructor Development 

9. Tactical Command 

10. Explosive Incident Countermeasures 

11. Weapons of Mass Destruction Operations 
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Selain melalui program ATA, Amerika Serikat juga memberikan 

bantuan berupa pelatihan kepada militer Indoensia untuk menghadapi 

ancaman terorisme melalui Combating Terrorism Fellowship Program 

(CTFP). Program ini adalah sebuah program yang dibentuk oleh 

Amerika Serikat pada tahun 2002. Program ini bertujuan untuk 

memberikan pelatihan dan pembangunan kemitraan dengan miiter-

militer negara sahabat Amerika dalam konteks penanganan terorisme. 

Amerika Serikat dalam hal ini rela mengeluarkan anggaran untuk 

memberikan pelatihan kepada para perwira menengah hingga perwira 

senior dari militer negara-negara mitra AS. Amerika Serikat memberikan 

pelatihan kepada negara-negara mitra yang dibagi dalam beberapa 

kelompok regional atau wilayah. Adapun beberapa kelompok tersebut 

adalah: U.S. AFRICA COMMAND (USAFRICOM); U.S. CENTRAL 

COMMAND (USCENTCOM); U.S. EUROPEAN COMMAND 

(USEUCOM); U.S. NORTHERN COMMAND (USNORTHCOM); U.S. 

PACIFIC COMMAND (USPACOM); U.S. SOUTHERN COMMAND 

(USSOUTHCOM). CTFP untuk pasukan militer Indonesia, dalam hal ini 

TNI, lebih khususnya melalui Komando Pasifik AS atau USPACOM 

(United States Pacific Command). Tujuan utama program ini adalah 

pengembangan kapasitas negara mitra dalam menghadapi ancaman 

terorisme di wilayah nasional, regional ataupun global. Adapun beberapa 

poin target yang ingin dicapai melalui CTFP dapat dilihat berikut ini 

(United States Department of Defense, 2015): 

 

Tabel 6.2. Tujuan Dari Program CTFP 
 

No The CTFP’s goals 

1. Develop and strengthen human and intellectual capital that 

understands the ideologies and mechanisms of terrorism and 

the ways and means of countering them;  

2. Build the combating terrorism (CbT) capabilities and 

capacities of Partner Nations PNs; 
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3. Build and strengthen a global network of CbT experts and 

practitioners committed to participation in support of U.S. 

efforts against terrorists and terrorist organizations;  

4. Counter ideological support for terrorism and violent 

extremism;  

5. Harmonize views about the threat of terrorism and its 

evolution; and  

6. Develop CbT and counter insurgency (COIN) mutual 

understandings. 
 

Untuk mensukseskan program CPFT, Amerika Serikat telah 

mengeluarkan biaya atau anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan 

kepada negara-negara mitra. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2015, 

Amerika Serikat telah mengeluarkan dana sebesar $330,280,000 (United 

States Department of Defense, 2015): 
 

Tabel 6.3. Anggaran Untuk Program CPFT Yang Dibiayai 

AS 
 

Year Total of 

Countries 

Total of 

Participants 

Total 

Expenditures 

2003 35  $15,790,000 

2004 66 1,000 $14,130,000 

2005 93 2,782 $19,870,000 

2006 133 3,392 $20,000,000 

2007 115 2,737 $19,900,000 

2008 114 2,343 $23,920,000 

2009 137 3,223 $33,800,000 

2010 134 3,521 $29,300,000 

2011 138 3,026 $33,840,000 

2012 145 3,300 $32,780,000 

2013 131 3,098 $32,240,000 

2014 123 2,050 $27,600,000 

2015 122 2,901 $27,130,000 

Grand Total  33,373 $330,280,000 
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Keseluruhan dana tersebut diperuntukkan untuk serangkaian 

kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas menghadapi 

terorisme. Pada tahun 2015, Amerika Serikat telah memberikan dana 

sebesar $3,984,627 khusus untuk kegiatan di USPACOM (United States 

Pacific Command), dimana Indonesia menjadi salah satu negara mitra 

yang tergabung dalam USPACOM (United States Department of 

Defense, 2015). Dana yang dikeluarkan Amerika Serikat tersebut 

membuktikan bahwa upaya persuasi untuk negara-negara mitra, 

termasuk Indonesia untuk ikut serta aktif dalam perang melawan 

terorisme menjadi tampak jelas. 

Upaya persuasi AS terhadap Indonesia cukup membuat 

Indonesia mengikuti agenda dunia internasional yang dipelopori oleh AS 

untuk melakukan perang melawan terorisme. Hal ini tidak bisa terlepas 

dari keputusan presiden Indonesia yaitu Megawati yang menerima 

tawaran-tawaran yang diberikan oleh AS terkait sejumlah bantuan yang 

akan diberikan jika Indonesia mau bergabung dengan AS untuk 

memerangi terorisme. Pasca terjadinya serangan 11 September 2001, 

presiden Megawati melakukan kunjungan ke AS pada tanggal 19 

September 2001, dan menyatakan dukungan kepada AS untuk melawan 

terorisme (Kedang, 2017), (Wise, 2005). Dalam sambutannya ketika 

berada di Washington DC, Megawati menyatakan bahwa (Siregar, 

2001): 
 
 

“Today, I had very productive talks with President Bush in 

the oval office.  I told him what I wish to tell you tonight: that 

we mourn with America, that we share your grief and 

outrage, and that we strongly condemn terrorism in all its 

forms and manifestations. Indonesia is ready to cooperate 

with the United States and other civilized countries on 

counter-terrorism”.  
 

 

Setelah terjadi kesepakatan bahwa Indonesia mendukung penuh 

agenda global yang dimotori oleh AS terkait perang melawan terorisme, 

pemerintah Indonesia mulai menyusun kebijakan terkait 



 

 

208 

 

penanggulangan terorisme. Pemerintah Indonesia semakin memberikan 

respon terkait pembuatan kebijakan kontra terorisme setelah terjadi bom 

Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, pemerintah mengeluarkan instruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan 

terorisme, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 

2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Presiden 

memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan 

Keamanan (Susilo Bambang Yudoyono) untuk membuat kebijakan dan 

strategi nasional penanganan terorisme (Wise, 2005). 

Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 

Keamanan Nomor: kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dibentuklah “Desk 

Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)” dengan tugas membantu 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan 

kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi 

aspek penangkalan, pencegahan penanggulangan, penghentian, 

penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Lembaga 

DKPT tersebut merupakan cikal bakal lahirnya Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT). Adapun BNPT dibentuk 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010” (National 

Counter Terrorism Agency, n.d.). 

Selain membentuk DKPT, kemudian berdasarkan suatu telegram 

rahasia No 217/IV/2003 pada tanggal 25 April 2003, Jenderal Dai 

Baktiar menandatangani pembentukan Direktorat VI/Anti-Teroris 

Satuan Bom di Direktorat Investigasi Kriminal di Markas Besar Polisi 

Republik Indonesia (Polri). Direktorat VI ini bertanggung jawab dalam 

pengembangan strategi dan kebijakan serta kontrol terhadap operasi anti 

terorisme di Indonesia. Direktorat VI merupakan cikal bakal dari 

Detasemen 88. Densus 88 satuan khusus kontra-terorisme yang dibangun 

dan diselenggarakan dengan bantuan Amerika melalui ATA pada tahun 

2003 dan secara resmi didirikan pada tahun 2004 (Wise, 2005). 

Secara yuridis, Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan 

perundangan terkait penanganan terorisme, yaitu seperti Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 

yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian 

mengalami perubahan pada tahun 2018 dengan masuknya beberapa pon 
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diantaranya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme serta 

perubahan definisi tentang konsep terorisme yang memasukkan frase 

motif politik dan ideologi dalam tindak pidana terorisme. 

Beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia 

terkait kontra terorisme sebagai respon dari upaya-upaya persuasi yang 

dilakukan oleh dunia internasional dalam hal ini yang paling utama 

dilakukan oleh AS sebagai “norm entrepreneur”. Krisis ekonomi yang 

dialami sejak 1997 membuat Indonesia sangat membutuhkan bantuan 

ekonomi. Dengan bergabungnya Indonesia dalam War on Terror, 

Indonesia menerima banyak bantuan dari Amerika Serikat. Amerika 

Serikat memberikan bantuan tambahan dan dukungan melalui reformasi 

demokratis, rekonstruksi pasca-tsunami, pendidikan dan kesehatan. 

Presiden Bush mengumumkan pemberian bantuan pendidikan kepada 

Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 157 juta dolar Amerika 

(Kedang, 2017). Kondisi tersebut membuat Indonesia bersedia untuk 

menerima tawaran AS untuk diberikan bantuan. Dan sebagai gantinya, 

Indonesia juga bersedia bergabung dalam agenda global dalam war on 

terror. 

Di samping itu respon pemerintah Indonesia terhadap isu 

terorisme juga tidak lepas dari pengaruh yang datang dari negara 

tetangga, yaitu Australia. Negara Australia pada awalnya memiliki 

kepentingan atas pengusutan terjadinya serangan bom Bali di Indonesia. 

Kepentingan Australia tersebut terasa rasional, karena ada 88 orang 

warga negara Australia yang menjadi korban jiwa dalam peristiwa bom 

Bali (Tempo.co, 2003). Dengan kepentingan tersebut, Autralia 

menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam penuntasan kasus bom 

Bali tersebut. mengingat pada saat itu sumber daya yang dimiliki 

Indonesia dirasa belum mumpuni sehingga dikhawatirkan penanganan 

kasus tersebut menjadi terhambat. Lalu terjalinlah kerjasama babak 

pertama antara Australia dan Indonesia dalam hal ini dibentuknya tim 

intelijen gabungan untuk menuntaskan kasus bom Bali, antara Polri dan 

Kepolisian Federal Australia (AFP) yang disahkan melalui Nota 

Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia 

tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan 

Kerja Sama Kepolisian pada 13 Juni 2002 yang setiap tiga tahun 
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dilakukan perpanjangan berkala bila kerja sama tersebut ingin 

dilanjutkan (Ansari, 2016). 

Selain itu, kemudian Autralia dan Indonesia mengembangkan 

kerjasama dalam bidang kontra terorisme dengan membentuk Jakarta 

Center For Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Lembaga ini 

bertujuan untuk menyediakan wadah-wadah untuk pertukaran informasi 

dan pelatihan untuk pengembangan kapabilitas dalam institusi, 

infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan, khususnya 

untuk keperluan penanggulangan terorisme (Ansari, 2016).  

Dari kerjasama-kerjasama yang dikembangkan oleh Australia 

dengan Indonesia memang secara material menguntungkan bagi 

Indonesia karena dalam kerjasama tersebut Indonesia diuntungkan 

dengan adanya transfer teknologi yang dilakukan untuk menunjang 

operasi dukungan persenjataan dan peralatan pendukung yang mutakhir. 

Polri telah mendapat bantuan 64 jenis barang yang terdiri dari 841 unit. 

Polri melalui Densus 88 juga telah mendapat perlengkapan khusus untuk 

kontra-terorisme yang terdiri dari 13 jenis barang sejumlah 121 unit. 

Adapun barang-barang tersebut berupa senjata api jenis Colt M4 5.56 

mm dan jenis Steyr-AUG, atau senapan penembak jitu, Armalite AR-10, 

serta shotgun model Remington 870 yang digunakan oleh personil 

Densus 88. Adapun alat-alat tambahan untuk setiap personil Densus 88 

dilengkapi dengan peralatan personal maupun peralatan tim seperti alat 

komunikasi personal,GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan 

perekam mikro, pesawat interceptor, mesin pengacak sinyal, dan lain-

lain (Ansari, 2016). Bahkan pada awal-awal kerjasama ini dibentuk pada 

era Megawati, Pemerintah Indonesia telah menerima bantuan puluhan 

juta dollar dari pemerintah Australia (BBC, 2015). Hingga saat ini, 

lembaga JCLEC pada laporan keuangan tahun 2016, tercatat telah 

memiliki aset sebesar Rp. 10.150.399.688. JCLEC sepanjang tahun 2016 

juga telah menerima dana bantuan dari berbagai sumber sebesar Rp. 

20,080,809,925. Dan dari jumlah dana tersebut, dana terbesar datang dari 

pemerintah Inggris dan Autralia. Inggris telah memberikan dana sebesar 

Rp. 5,620,837,125. Sementara Australia memberikan bantuan sebesar 

Rp. 4,441,024,711. Dan sebagai catatan penting, dana tunai yang 

dimiliki oleh JCLEC pada tahun 2016 totalnya adalah Rp. 

10.150.399.688, dan semuanya disimpan di rekening pada bank ANZ 
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yang notabene merupakan salah satu bank terbesar di Australia (Adi, 

2016). 

Bantuan-bantuan yang datang dari negara-negara besar seperti 

Amerika Serikat, Inggris dan Australia tersebut, cukup mempengaruhi 

Indonesia untuk turut serta dalam agenda global dalam rangka perang 

melawan terorisme. Banyaknya dana yang masuk ke Indonesia melalui 

berbagai bentuk kerjasama kontra terorisme cukup merasionalisasikan 

pilihan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menggunakan cara-cara 

represif dalam kontra terorisme sesuai dengan yang dikembangkan dan 

diinginkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia 

tersebut. 

Bentuk persuasi maupun tekanan terhadap pemerintah Indonesia, 

tidak hanya datang dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan 

Australia. Tetapi persuasi atau tekanan juga datang dari komunitas 

internasional secara umum. Ketika penulis melakukan wawancara 

personal dengan Deputi Kerjasama Internasional BNPT yaitu Irjen. Pol. 

Drs. Hamidin telah didapatkan penjelasan yang menunjukkan situasi 

dimana pemerintah Indonesia telah mendapatkan persuasi ataupun 

tekanan dari komunitas internasional secara umum terkait isu 

penggunaan pendekatan represif.  

Dalam kesempatan wawancara tersebut Irjen. Pol. Drs. Hamidin 

telah menceritakan pengalamannya ketika melakukan penjemputan 

terhadap 25 orang WNI di Suriah. Mereka adalah pendukung ISIS. 

Peristiwa tersebut tejadi pada pertengahan tahun 2017, ketika itu UU anti 

terorisme di Indonesia belum disahkan perubahannya, sehingga WNI 

yang dijemput di Suriah tidak bisa dijerat dengan UU anti terorisme yang 

ada di Indonesia. melainkan mereka hanya akan disadarkan dengan 

program deradikalisasi. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah 

Indonesia yang melakukan penjemputan dan melakukan deradikalisasi 

mendapatkan kritik dalam pergaulan dunia internasional. Karena cara 

pandang komunitas internasional dalam memandang teroris maka tidak 

layak diperlakukan secara baik (dalam hal ini dilakukan penjemputan 

dan deradikalisasi). Namun kemudian pemerintah Indonesia 

menjelaskan dalam berbagai forum internasional terkait instrumen 

hukum yang dimiliki Indonesia belum memungkinkan untuk melakukan 

penangkapan dan memberikan hukuman secara pidana jika para terduga 
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terbukti belum melakukan tindakan terorisme. Hukum anti terorisme di 

Indonesia ketika itu hanya dapat menindak terduga teroris yang sudah 

melakukan tindakan teror. Barulah setelah UU anti terorisme diubah 

pada tahun 2018, yang memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk 

menindak terduga teroris yang melakukan suatu kegiatan dengan 

maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana 

terorisme (Hamidin, 2018). Segala bentuk kecaman dan kritik yang 

dialami pemerintah Indonesia dalam pergaulan dunia internasional 

ketika pemerintah Indonesia melakukan penjemputan serta melakukan 

deradikalisasi terhadap 25 WNI terduga teroris di Suriah telah 

menunjukkan bahwa ada dorongan atau tekanan dari komunitas 

internasional kepada pemerintah Indonesia untuk menggunakan 

pendekatan yang lebih hard dalam menghadapi terorisme. Dan 

kemudian direspon dengan pengesahan perubahan UU anti terorisme 

pada tahun 2018. 

Persuasi dari negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia 

dalam bentuk pemberian dana bantuan dalam rangka program 

penanggulangan terorisme yang jumlahnya sampai puluhan juta dollar, 

telah memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan kontra 

terorisme di Indonesia. Beberapa program kerjasama dengan AS dana 

Australia secara objektif sangat menguntungkan pemerintah Indonesia 

yang menerima dana bantuan serta transfer teknologi untuk kontra 

terorisme. Selain itu, adanya kritik yang datang dari komunitas 

internasional secara umum ketika pemerintah Indonesia menggunakan 

pendekatan yang soft (deradikalisasi) terhadap para terduga simpatisan 

ISIS, juga mempengaruhi Indonesia untuk lebih memilih sikap represif. 

Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya UU Nomor 5 tahun 2018, yang 

lebih represif dibandingkan UU sebelum perubahan. 

Sebagai contoh, adanya pengaruh dari negara lain terhadap 

kebijakan kontra terorisme di Indonesia, baik yang muncul dalam bentuk 

persuasi maupun tekanan, dapat dilihat dalam kasus rencana pembebasan 

terhadap terpidana kasus terorisme yaitu Abu Bakar Baasyir. Pada hari 

Jumat, 18 Januari 2019, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan 

penasehat hukum pribadi presiden Jokowi, telah menyatakan kepada 

publik bahwa presiden Indonesia yaitu Jokowi telah menyetujui 

pembebasan Abu Bakar Baasyir yaitu terpidana kasus terorisme yang 
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divonis hukuman penjara selama 15 Tahun. Abu Bakar Baasyir telah 

menjalani hukumannya selama 9 tahun. Dan menurutnya, sudah bisa 

untuk diberikan kebebasan dengan alasan kemanusiaan. Mengingat usia 

Abu Bakar Baasyir sudah 81 tahun. Dan menurut Yusril Ihza Mahendra, 

presiden Jokowi sudah menyetujui pembebasan Abu Bakar Baasyir dan 

akan diselesaikan administrasinya paling lama 1 minggu dari 

dikeluarkannya pernyataan Yusril tersebut (Fauzy, 2018).  

Namun kemudian rencana pembebasan atas terpidana kasus 

terorisme tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara, terutama 

Australia. PM Australia yaitu Scott Morrison menyampaikan protesnya 

kepada pemerintah Indonesia dan meminta Abu Bakar Baasyir untuk 

tidak dibebaskan. Bahkan Yusril Ihza Mahendra telah mengungkapkan 

bahwa ada beberapa tekanan dalam bentuk protes atas rencana kebijakan 

pembebasan terhadap Abu Bakar Baasyir yang datang dari negara-

negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang cenderung 

menyalahkan rencana kebijakan tersebut (KompasTV, 2019). 

Setelah adanya protes dari beberapa negara terutama Australia, 

kemudian pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan 

kebebasan Abu Bakar Baasyir. Bahkan media internasional yaitu The 

Guardian telah merilis sebuah artikel berita yang menyatakan bahwa 

pemerintah Indonesia langsung meninjau ulang rencana kebijakan 

pembebasan Abu Bakar Baasyir beberapa jam setelah mendapatkan 

protes dari PM Australia yaitu Scott Morrison. Dalam artikel yang 

berjudul “Bali bombings: Indonesia reviews Abu Bakar Bashir's release 

after Morrison's request” tersebut dijelaskan bahwa pemerintah 

Australia telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia, 

dan PM Scott Morrison meminta agar pemerintah Indonesia memberikan 

rasa hormat kepada Australia terkait tuntutan warga Australia, 

khususnya keluarga korban bom Bali, agar Abu Bakar Baasyir tidak 

dibebaskan. Dan tuntutan tersebut langsung direspon oleh pemerintah 

Indonesia beberapa jam kemudian (setelah protes disampaikan Scott 

Morrison), dengan mengumumkan bahwa pembebasan Abu Bakar 

Baasyir akan ditinjau ulang, hingga akhirnya diputuskan bahwa rencana 

pembatalan tersebut dibatalkan (TheGuardian.com, 2019). 

Perubahan kebijakan yang dramatis tersebut menunjukkan 

bahwa pemerintah Indonesia, dalam konteks kebijakan terkait terorisme 
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telah mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari beberapa negara yang 

memiliki kepentingan terkait isu terorisme. Tekanan tersebut terutama 

dari Amerika Serikat, Inggris dan juga Australia. Dana bantuan untuk 

kontra terorisme yang diterima Indonesia dari AS dan Australia 

membuat posisi pemerintah Indonesia tidak memiliki banyak pilihan 

terkait kebijakan kontra terorisme selain mengikuti tuntutan-tuntutan 

dari negara pemberi dana kontra terorisme yang cukup besar jumlahnya 

tersebut. 

 

6.5. PBB sebagai Organisasi Internasional yang Mempengaruhi 

Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia 

Dalam pergaulan internasional, struktur internasional memiliki 

peran atau yang sangat besar dalam mempengaruhi pilihan tindakan yang 

akan dilakukan oleh suatu negara yang merupakan bagian dari 

masyarakat internasional. Dalam hal ini PBB yang merupakan organisasi 

yang beranggotakan negara-negara menjadi suatu wadah untuk 

melakukan “share idea” yang nantinya akan memunculkan gagasan 

bersama yang akan dijalankan atau dioperasionalkan oleh negara-negara 

yang menjadi bagian dari PBB itu sendiri. Dalam konteks isu kontra 

terorisme, PBB memiliki peran yang cukup besar dalam dinamika 

perkembangan isu terorisme, serta dinamika sikap negara-negara di 

dunia dalam menghadapi ancaman terorisme. Beberapa instrumen kontra 

terorisme yang bersifat universal lahir dalam forum PBB. Selain itu, lahir 

juga resolusi PBB yang secara langsung mengikat negara-negara yang 

merupakan anggota dari PBB.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya paling tidak 30 

instrumen internasional yang menjadi acuan dalam menghadapi 

terorisme di dunia internasional, 16 diantaranya bersifat universal 

dibawah naungan PBB, dan 14 lainnya bersifat regional (United Nations, 

2008). Bahkan, Dewan Keamanan PBB sejak tahun 2001 hinga tahun 

2018, telah mengeluarkan 45 resolusi terkait isu terorisme. Resolusi dari 

DK PBB yang sangat berpengaruh adalah resolusi 1373 (2001). Resolusi 

ini sebagai respon langsung atas terjadinya peristiwa 9/11.  (United 

Nations Security Council, n.d.). Segala instrumen internasional yang 

lahir terkait isu terorisme telah menunjukkan bahwa PBB telah memiliki 

peran yang besar dalam dinamika perkembangan gerakan kontra 
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terorisme yang dilakukan oleh mayoritas negara di dunia termasuk 

Indonesia. Melalui PBB, gerakan kontra terorisme internasional telah 

memiliki dasar hukum internasional yang nantinya akan diadopsi oleh 

negara-negara anggota PBB dan diimplementasikan dalam level nasional 

masing-masing negara. Adapun daftar resolusi Dewan Keamanan PBB 

terkait isu terorisme yang dibuat sejak tahun 2001 hingga 2017, dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: (United Nations Security Council, n.d.) 

 

 

Tabel 6.4. Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Isu Terorisme 

Dari Tahun 2001-2017 

 

Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Isu Terorisme 

NO Nomor Resolusi Dan 

Tahun Diputuskan 

NO Nomor Resolusi Dan 

Tahun Diputuskan 

1.  Resolusi 1368 tahun (2001) 24. Resolusi 1988 tahun (2011) 

2.  Resolusi 1373 tahun (2001) 25. Resolusi 1989 tahun (2011) 

3.  Resolusi 1377 tahun (2001) 26. Resolusi 2082 tahun (2012) 

4. Resolusi 1438 tahun (2002) 27. Resolusi 2083 tahun (2012) 

5. Resolusi 1440 tahun (2002) 28. Resolusi 2129 tahun (2013) 

6. Resolusi 1450 tahun (2002) 29. Resolusi 2133 tahun (2014) 

7. Resolusi 1452 tahun (2002) 30. Resolusi 2160 tahun (2014) 

8. Resolusi 1455 tahun (2003) 31. Resolusi 2161 tahun (2014) 

9. Resolusi 1456 tahun (2003) 32. Resolusi 2170 tahun (2014) 

10. Resolusi 1465 tahun (2003) 33. Resolusi 2178 tahun (2014) 

11. Resolusi 1516 tahun (2003) 34. Resolusi 2199 tahun (2015) 

12. Resolusi 1526 tahun (2004) 35. Resolusi 2249 tahun (2015) 

13. Resolusi 1530 tahun (2004) 36. Resolusi 2253 tahun (2015) 

14. Resolusi 1535 tahun (2004) 37. Resolusi 2255 tahun (2015) 

15. Resolusi 1566 tahun (2004) 38. Resolusi 2309 tahun (2016) 

16. Resolusi 1611 tahun (2005) 39. Resolusi 2322 tahun (2016) 

17. Resolusi 1618 tahun (2005) 40. Resolusi 2341 tahun (2017) 

18. Resolusi 1735 tahun (2006) 41. Resolusi 2354 tahun (2017) 
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19. Resolusi 1787 tahun (2007) 42. Resolusi 2368 tahun (2017) 

20. Resolusi 1805 tahun (2008) 43. Resolusi 2370 tahun (2017) 

21. Resolusi 1822 tahun (2008) 44. Resolusi 2395 tahun (2017) 

22. Resolusi 1904 tahun (2009) 45. Resolusi 2396 tahun (2017) 

23. Resolusi 1963 tahun (2010)   
Sumber: Diolah oleh penulis dari laman https://www.un.org/securitycouncil/ 

 

Peran PBB sebagai institusi internasional dapat dilihat dari 

keseriusannya dalam menanggapi isu terorisme juga dibuktikan dengan 

dikeluarkannya resolusi oleh majelis umum PBB yaitu resolusi 60/288 

of 8 September 2006, The United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy. Inti dari resolusi tersebut adalah menciptakan suatu strategi 

yang nantinya bisa diimplementasikan pada level nasional, regional 

maupun global untuk melawan terorisme. Untuk pertama kalinya dalam 

majelis umum PBB semua negara anggota menyetujui sebuah resolusi 

yang disepakati bersama. Yaitu resolusi tentang pendekatan strategi dan 

operasional umum untuk memerangi terorisme. Dengan dikeluarkannya 

resolusi The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy ini 

dimaksudkan agar dunia internasional tidak hanya sekedar memberikan 

pesan untuk menolak terorisme, tetapi semua komunitas internasional 

baik secara individu ataupun kolektif melakukan aksi penanggulangan 

terhadap ancaman terorisme. Ketentuan lebih jelas dalam hal ini 

kemudian dituangkan dalam lampiran rencana aksi pada resolusi 60/288. 

The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. Lebih lanjut 

dalam laman resmi United Nations Office of Counter Terrorism telah 

disebutkan bahwa  (United Nations Office of Counter Terrorism, 2006): 

 

“Through its adoption that all Member States have agreed 

the first time to a common strategic and operational 

approach to fight terrorism, not only sending a clear 

message that terrorism is unacceptable in all its forms and 

manifestation but also resolving to take practical steps 

individually and collectively to prevent and combat it. Those 

practical steps include a wide array of measures ranging 

from strengthening state capacity to counter terrorist threats 

https://www.un.org/securitycouncil/
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to better coordinating United Nations system’s counter-

terrorism activities”. 

 

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa resolusi The United 

Nations Global Counter-Terrorism Strategy dimaksudkan untuk 

mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengambil Langkah-

langkah praktis penanggulangan terorisme yang mencakup beragam 

langkah mulai dari memperkuat kapasitas negara untuk melawan 

ancaman teroris hingga koordinasi yang lebih baik terhadap kegiatan 

anti-terorisme yang sesuai dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Salah satu alasan majelis umum PBB membentuk United Nations Office 

of Counter Terrorism melalui resolusi 71/291 pada 15 Juni 2017 adalah 

untuk membantu Negara-negara Anggota dalam menerapkan Strategi 

Penanggulangan Terorisme Global yang sudah ditetapkan oleh PBB. 

United Nations Office of Counter Terrorism, dibentuk sebagai lembaga 

inti untuk urusan kontra terorisme di bawah PBB yang menjadi pusat 

dari lembaga yang dibentuk sbelumnya yaitu Counter-Terrorism 

Implementation Task Force (CTITF) pada 2005, dan UN Counter 

Terrorism Centre (UNCCT) pada tahun 2011. Sebelumnya (CTITF) dan 

(UNCCT) berada di bawah Departemen Urusan Politik PBB, yang 

kemudian dipindah menjadi di bawah United Nations Office of Counter 

Terrorism yang dipimpin oleh wakil sekretaris jendral (United Nations 

Office of Counter Terrorism, n.d.). 

Untuk penjelasan terkait dorongan terhadap setiap negara agar 

mengikuti norma internasional terkait kontra terorisme dijelaskan dalam 

resolusi 60/288, The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy 

pada lampiran Plan of action, Measures to prevent and combat terrorism 

pada poin 6 yang berbunyi:  

 

“To consider becoming parties without delay to the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime  

and to the three protocols supplementing it, and 

implementing them” (United Nations General Assembly, 

2006).  
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Isi poin tersebut menunjukkan bahwa PBB sangat mendorong 

setiap negara untuk mengimplementasikan instrumen internasional 

dalam penanggulangan terorisme pada level nasional di masing-masing 

negara. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam catatan kaki pada 

lampiran Plan of action, Measures to prevent and combat terrorism poin 

6 tersebut bahwa isi dari poin itu mengacu pada Resolution 55/25 United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime, annex I, II 

and III; and resolution 55/255, annex. Yang mengatur mekanisme 

operasional penanggulangan organisasi kriminal yang memiliki jaringan 

transnasional. Dalam Resolution 55/25 tersebut dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan organisasi kriminal transnasional termasuk 

didalamnya dalah kelompok teroris. (United Nations General Assembly, 

2006). 

Isi dari Resolution 55/25, annex I, terkait ketentuan negara dalam 

rangka melakukan kriminalisasi terhadap kelompok atau organisasi 

kriminal yang bersifat transnasional, dijelaskan dalam pasal 5 pada poin 

1 dalam Resolution 55/25, annex I yang berbunyi (United Nations 

General Assembly, 2001): 

 

Article 5 

Criminalization of participation in an organized criminal 

group 

 

1. Each State Party shall adopt such legislative and other 

measures as may be necessary to establish as criminal 

offences 

 

 

Dalam artikel 5 tersebut dijelaskan bahwa, negara harus 

melakukan tindakan yang sesuai hukum, dan juga negara diperbolehkan 

mengambil lankah atau tindakan-tindakan lain yang dirasa perlu 

dilakukan dalam rangka melakukan kriminalisasi atau menetapkan suatu 

tindakan sebagai tindakan pidana yang dilakukan oleh organisasi 

kriminal (termasuk kelompok teroris). Tindakan lain yang dirasa perlu 

dalam konteks ini membuka peluang bagi negara-negara untuk 

melakukan tindakan yang represif. 
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Segala bentuk pola kerjasama multilateral yang dilakukan oleh 

negara-negara di dunia yang berada di bawah naungan PBB seperti yang 

sudah dijelaskan, merupakan bentuk dari norm-setting. Hal yang penting 

untuk dicatat dalam kerja sama multilateral tersebut, Indonesia 

mendukung penuh peran Majelis Umum (MU) yang secara kelembagaan 

merupakan norm-setting PBB (Wuryandari, 2014a). Dalam hal ini, 

posisi Indonesia dalam konteks menghadapi isu terorisme telah 

menggunakan norma internasional sebagai acuan dalam menentukan 

sikap dan membuat kebijakan. Karena dengan munculnya resolusi-

resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang telah disepakati dalam majelis 

umum PBB, secara legal memiliki kekuatan untuk dipatuhi negara-

negara anggota PBB termasuk Indonesia. 

Peran signifikan lainnya dari PBB dalam konteks agenda kontra 

terorisme internasional dapat dilihat ketika PBB menerbitkan suatu 

pedoman atau panduan terkait bagaimana mengimplementasikan 

konvensi-konvensi internasional tersebut untuk dapat 

diimplementasikan pada level nasional. Dalam buku yang berjudul 

“GUIDE FOR THE LEGISLATIVE INCORPORATION AND 

IMPLEMENTATION OF THE UNIVERSAL ANTI TERRORISM 

INSTRUMENTS” yang dikeluarkan oleh PBB sebagai petunjuk 

pelaksanaan instrumen anti terorisme universal, dalam paragraf ke-3 

telah menyebutkan bahwa: 

 

..... After ratifying the universal anti-terrorism instruments, 

it is imperative for States to proceed with their legislative 

incorporation. This is vital not only to ensure effective 

implementation of counter-terrorism measures, but also to 

create a legal basis for use by practitioners. While the 

universal anti-terrorism instruments may serve as a useful 

legal basis for the criminalization of terrorist 

offences.....(United Nations, 2006) 

 

PBB telah mengeluarkan petunjuk bagi negara-negara anggota 

PBB untuk menjadi acuan terkait pengimplementasian dari konvensi-

konvensi universal terkait anti terorisme pada level internasional untuk 

diturunkan atau diadopsi untuk membentuk instrumen hukum nasional 
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di masing-masing negara. Dengan alasan untuk menjamin efektifitas dari 

kebijakan anti terorisme di semua negara, PBB membuat petunjuk atau 

tuntunan dalam pembuatan legislasi atau aturan di masing-masing 

negara. Hal ini juga dimaksudkan supaya ada suatu acuan bersama dalam 

membuat legislasi di masing-masing negara dan memudahkan PBB 

untuk melakukan evaluasi dalam kegiatan perang melawan terorisme 

yang dilakukan oleh setiap negara (United Nations, 2006).  

Pengaruh dari PBB terhadap proses kebijakan pemerintah 

Indonesia dalam menghadapai terorisme juga bisa dilacak dengan 

adanya konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Komite Kontra 

Terorisme (Counter Terrorism Committee/CTC). Posisi Indonesia yang 

terus mendukung langkah-langkah PBB, mengharuskan pemerintah 

Indonesia berperan aktif dalam berbagai bentuk kerja sama dengan 

lembaga-lembaga internasional khususnya dalam rangka pencegahan, 

penumpasan, dan pemberantasan terorisme. Salah satu wujud dukungan 

itu adalah keanggotaan Indonesia dalam Komite Kontra Terorisme 

(Counter Terrorism Committee/CTC) yang dibentuk berdasarkan 

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 Tahun 2001. Dalam 

rangka menindaklanjuti komitmen dan memenuhi kewajiban sebagai 

bagian dari CTC tersebut. Konsekuensi dari status keanggotaan tersebut 

bagi  pemerintah Indonesia adalah kewajiban untuk menyusun dan 

menyerahkan Laporan Tertulis kepada komite tersebut mengenai 

perkembangan-perkembangan yang dicapai dan tengah dilakukan dalam 

penanggulangan terorisme yang dilakukan setiap tahun (Wuryandari, 

2014a). Keterikatan Indonesia untuk melaporkan kegiatan yang 

dilakukan dalam penanggulangan terorisme yang dilakukan setiap tahun 

kepada PBB berdampak pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan norma 

internasional. Bahkan ketika pemerintah Indonesia ingin melakukan 

kerjasama yang bersifat bilateral ataupun secara regional dalam konteks 

penanggulangan terorisme, maka sifat dari kerjasama tersebut harus 

mengikuti ketentuan norma internasional (Hamidin, 2018). 

Indonesia dalam hal ini harus mengikuti norma internasional. 

Secara identitas Indonesia harus menunjukkan keberpihakan terhadap 

agenda global untuk melakukan perang melawan terorisme, dan sebisa 

mungkin menghindari predikat sebagai negara pendukung terorisme. 
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Mengingat pada masa memudarnya isu perang dingin (tahun 1990-an) 

PBB pernah mengidentifikasi Libya, Sudan, dan Afghanistan sebagai 

negara sponsor kelompok teroris. Kemudian dewan keamanan PBB 

memberikan sanksi ekonomi kepada ketiga negara tersebut. (Messmer & 

Yordan, 2010). Artinya jika Indonesia tidak ingin mendapatkan sanksi 

dari dunia internasional maka Indonesia harus mematuhi norma yang 

sudah ada yaitu mendukung dan menjadi bagian dari agenda global untuk 

melakukan perang melawan terorisme. 

Perkembangan norma internasional terkait kontra terorisme, serta 

kebijakan-kebijakan dalam level internasional yang lahir dalam 

kerangka naungan PBB tersebut sangat mempengaruhi perkembangan 

paradigma pemerintah Indonesia dalam melihat serta merumuskan 

kebijakan terkait isu terorisme. Sebagai negara yang menjadi bagian dari 

komunitas internasional, pemerintah Indonesia sangat patuh dan tunduk 

terhadap ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh PBB sebagai 

dampak dari perkembangan isu terorisme di dunia internasional. BNPT 

sebagai badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

mengkoordinasikan semua pihak dalam hal penanggulangan terorisme di 

Indonesia, telah melihat segala ketentuan dari PBB sebagai acuan dalam 

pembuatan kebijakan serta praktek kontra terorisme di Indonesia. 

Mengingat salah satu fungsi dari BNPT adalah menyusun kebijakan, 

strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. 

Ketika penulis melakukan wawancara personal dengan Deputi 

Kerjasama Internasional BNPT yaitu Irjen. Pol. Drs. Hamidin telah 

dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan serta strategi 

penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT selalu menjadikan 

ketentuan-ketentuan dalam norma internasional sebagai acuan utama 

dalam proses pembuatan kebijakan (Hamidin, 2018). 

Adapun contoh kasus yang menunjukkan bahwa Indonesia 

sangat tergantung dengan PBB dalam hal penanggulangan terorisme 

dapat dilacak ketika melihat fenomena dalam menghadapi kasus 

“kelompok kriminal bersenjata (KKB)”. Dalam hal ini lebih spesifik lagi 

adalah ketika pemerintah Indonesia menghadapi kasus teror yang datang 

dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada bulan Desember 

2018, telah terjadi serangan yang dilakukan oleh kelompok OPM, 

terhadap belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan 
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proyek pembangunan TransPapua yang berlokasi di Kali Yigi dan 

Aurak, Distrik Yigi, Nduga. Serangan tersebut dilakukan oleh OPM 

untuk mengirimkan pesan terhadap pemerintah Indonesia untuk 

memenuhi tuntutan mereka untuk menjadikan Papua merdeka dari 

Indonesia. Namun ternyata pemerintah Indonesia tidak menetapkan 

OPM sebagai kelompok terorisme, tetapi hanya dimaknai sebagai 

kelompok kriminal bersenjata, sehingga OPM tidak ditangani secara 

represif seperti kelompok teroris yang lainnya. (terlebih lagi UU anti 

terorisme tahun 2018 sudah memungkinkan TNI untuk terjun langsung 

dalam operasi non-militer untuk memberantas terorisme, jika OPM 

dinyatakan sebagai kelompok teroris). Padahal jika ditinjau dari 

terminologi terkait terorisme itu sendiri baik yang ada dalam narasi UU 

terorisme di Indonesia ataupun pengertian secara global, maka tindakan 

yang dilakukan oleh OPM tersebut masuk ke dalam kategori tindakan 

teror, karena jelas tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur terorisme. 

Penggunaan kekerasan, menyebarkan rasa takut serta bermotif politik 

sangat jelas terafiliasi dalam aksi tersebut. Namun kenyataannya 

pemerintah Indonesia belum berani menetapkan OPM sebagai kelompok 

teroris tanpa persetujuan PBB.  Hal ini dapat dilihat ketika justru DPR 

RI meminta PBB untuk menetapkan OPM sebagai organisasi terorisme. 

Hal ini disampaikan langsung oleh ketua DPR RI, Bambang Soesatyo 

(Kurniawati, 2018). Ini menunjukkan bahwa PBB memiliki peran dan 

pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan kontra terorisme di 

Indonesia, bahkan untuk menetapkan suatu kelompok sebagai kelompok 

teroris atau tidak harus menunggu persetujuan dari PBB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


