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BAB V 

PENGARUH NORMA HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP 

KONRA TERORISME DI INDONESIA 

 

Dalam bab ini akan dibahas terkait pengaruh norma “war on 

terror” yang telah berkemabang di dunia internasional, terhadap pilihan 

sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu terorisme pasca 9/11. 

Selain itu juga akan dibahas terkait relasi antara instrumen hukum 

internasional terkait kontra terorisme dengan hukum nasional kontra 

terorisme.  

Yang akan disajikan pada bab ini yang pertama adalah terkait 

dinamika perkembangan norma internasional tentang kontra terorisme, 

Sehingga perkembangan norma internasional terkait kontra terorisme 

dapat dilihat terutama terkait perubahan-perubahan isu atau gagasan 

yang digunakan untuk mengembangkan norma internasional anti 

terorisme. Dalam melihat pembentukan norma internasional “war on 

terror” akan ditinjau dari penggunaan nilai-nailai dari paradigma 

realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Hal ini dilakukan karena 

dalam pembentukan norma “war on terror” terdapat penggunaan nilai-

nilai gagasan yang dikembangkan dalam paradigma-paradigma tersebut. 

Kepentingan keamanan dalam paradigma realisme, peran organisasi 

internasional (PBB) khas pemikiran liberalisme, serta penggunaan ide 

serta norma (dalam hal ini norma HAM dan kebebasan) yang 

dikembangkan kaum konstruktivisme, ketiganya telah menyumbangkan 

nilai-nilainya dalam pembentukan norma internasional “war on terror”. 

Selain itu juga akan dilihat pengaruh dari instrumen hukum 

internasional, dalam hal ini konvensi-konvensi internasional terkait 

kontra terorisme yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 

terhadap instrumen hukum anti terorisme nasional. Ada linieritas antara 

hukum internasional dan nasional terkait kontra terorisme, yang mana 

hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari instrumen hukum 

internasional dalam pembuatan kebijakan kontra terorisme di Indonesia, 

serta pilihan pendekatan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam 

menghadapi isu terorisme.  
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5.1. Isu-isu yang digunakan dalam Pembentukan Norma 

Internasional Tentang “War on Terror” 

Dalam sub-bab ini akan dibahas terkait dinamika perkembangan 

norma “war on terror” yang berkembang di dunia internasional. Lebih 

khusus lagi sub-bab ini akan melihat terkait perubahan-perubahan isu 

atau gagasan yang digunakan untuk mengembangkan norma 

internasional anti terorisme. Untuk melihat perubahan penggunaan nilai 

dalam pembentukan norma “war on terror”, maka akan dilihat dari 

beberapa perspektif yang ada dalam studi ilmu hubungan internasional. 

Studi tentang norma internasional, harus dilihat dari beberapa 

perspektif yang berkembang dalam disiplin ilmu hubungan 

internasional. Sehingga dalam melihat sebuah norma akan bisa dipahami 

secara komperehensif. Pemahaman secara komperehensif ini akan 

menguntungkan dalam memahami terkait bagaimana sebuah norma 

dibentuk?, mengapa norma dibentuk? Dan bagaimana sebuah norma 

internasional bekerja dalam mekanisme hubungan internasional?. Untuk 

itu, dalam memahami norma internasional (kontra terorisme) akan 

dilihat dari beberapa paradigma, dalam hal ini reailsme, liberalisme dan 

konstruktivisme. Dengan demikian dinamika norma internasional terkait 

kontra terorisme dapat dilihat secara komperehensif. 

Sebelum membahas terkait penggunaan nilai-nilai atau gagasan 

atas pembentukan norma “war on terror” dalam berbagai paradigma, 

harus dipahami terlebih dahulu pengertian dari norma itu sendiri. Secara 

umum norma dapat diartikan sebagai pedoman perilaku yang dianggap 

benar, yang berisi tentang anjuran serta larangan yang berlaku dalam 

masyarakat. Dengan demikian norma terkait anti terorisme adalah 

pandangan tentang terorisme yang harus dilawan oleh semua komunitas 

internasional karena dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap 

kemanusiaan. 

Paradigma realisme dalam hubungan internasional menjadi salah 

satu bahan perdebatan yang sangat menarik. Cara pemikirnya dalam 

melihat dunia selalu dilandaskan pada dimensi material dan 

rasionalisme. Fondasi pemikiran kaum realisme dapat dilacak dari logika 

yang digunakan oleh para pemikirnya dengan menelusuri beberapa karya 

monumental dari para pembangun logika realisme seperti misalnya 

Thucydides dari peradaban Yunani, Kautilya dari India, serta Niccolo 
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Machiavelli dari Roma (Italia). Penjelasan serta pemahaman tentang 

sifat dasar manusia yang cenderung “haus akan kekuasaan” menjadi batu 

pijakan atas karya-karya tersebut. Manusia dan negara yang memiliki 

sifat dasar ingin menguasai aktor lain, serta pemahaman politik tentang 

bagaiaman mendapatkan kekuasaan menjadi landasan kaum realis dalam 

memandang politik internasional. Seperti yang dikemukakan oleh 

Thucydides misalnya terkait pola hubungan antar negara merupakan 

relasi kekuasaan. Dimana pemilik “power” yang kuat bisa melakukan 

apa yang ingin mereka lakukan, sementara bagi pihak yang tidak 

memiliki “power” yang kuat akan melakukan apa yang harus mereka 

lakukan dari relasi hubungan kekuasaan tersebut (Elman, 2007). 

Dalam melihat pola hubungan internasional, kaum realisme 

menempatkan negara sebagai aktor utama. Dimana hanya negara yang 

bisa menentukan kondisi hubungan internasional, terutama bagi negara 

yang memiliki kekuatan yang besar yang tentunya bisa memaksa negara 

yang lebih lemah untuk melakukan sesuatau sesuai dengan yang mereka 

inginkan. Selain itu perilaku dari negara diyakini selalu memiliki relasi 

dengan kepentingan yang bersifat material. Dengan kata lain 

kepentingan nasional (yang bersifat material) memiliki dominasi untuk 

menentukan perilaku dari suatu negara. 

Dalam memandang suatu nilai-nilai yang bersumber dari ide 

ataupun gagasan bersama, mereka anggap sebagai suatu hal yang abstrak 

dan tidak bisa dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat perilaku 

negara. Misalnya saja ketika kita berbicara terkait nilai-nilai moralitas 

internasional seperti ajaran-ajaran untuk menghargai HAM, 

menghormati hukum internasional, berbuat adil, anjuran untuk 

menghindari perang sebagai sarana poitik, dll. Dalam hal ini kaum realis 

akan mempertanyakan hal yang menurut mereka sangat fundamental 

yaitu, sejauh mana nilai-nilai moralitas bisa mempengaruhi perilaku 

manusia atau bahkan negara. Menurut pemikiran kaum realis hal-hal 

yang semacam itu hanya akan menjadi alat pembenaran dari suatu 

tindakan dari aktor yang sebenarnya memiliki motif dasar kepentingan 

dari sang aktor itu sendiri. Tindakan atau perilaku negara dalam konteks 

politik luar negeri dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara terus 

menerus untuk meningkatkan power dan sekaligus juga sebagai upaya 

untuk membendung perkembangan kekuatan pihak lain yang nantinya 
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bisa menjadi ancaman. Sehingga landasan moralitas atau gagasan 

bersama dianggap tidak berfungsi,dan justru hanya menjadi alat politik 

untuk mencapai kepentingan material. (Morgenthau, 2010) 

Ketika berbicara tentang norma kontra terorisme yang 

berkembang di dunia internasional, tentunya dalam pandangan kaum 

pemikir realisme menempatkan gagasan tentang gerakan internasional 

“war on terror” sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan 

dari aktor-aktor hubungan internasional. Ketika ada negara seperti 

Amerika Serikat yang begitu berusaha keras untuk mempopulerkan 

gagasan untuk perang melawan terorisme sebagai suatu gerakan moral 

untuk melindungi keselamatan (HAM) masyarakat sipil, sejatinya dalam 

pandangan realisme tentunya tindakan Amerika tersebut lebih dapat 

dipahami sebagai bentuk upaya pencapaian kepentingan, dalam hal ini 

kepentingan nasional dalam konteks keamanan. Begitu pula dalam 

memahami negara-negara yang kemudian memutuskan untuk bergabung 

dalam gerakan “war on teror”, yang tentu saja dilandasi dengan 

kepentingan nasional negara masing-masing. Negara-negara yang 

kemudian memutuskan untuk bergabung dalam wacana “war on teror” 

sejatinya telah menggunakan pilihan rasional sebagai formulasi 

pembuatan kebijakan untuk menghadapi isu terorisme dengan 

mempertimbangkan kepentingan material dari masing-masing negara 

tersebut. (Conces, 2009)  

Pilihan aksi yang reaksioner dari Amerika Serikat dalam upaya-

upayanya membangun norma internasional dan mengajak semua negara 

untuk ikut serta melawan terorisme, memiliki afiliasi kepentingan 

nasional dari AS itu sendiri. Dalam artikel yang disampaikan oleh Rizal 

Sukma dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Departemen 

Kehakiman dan HAM RI, telah dijelaskan bahwa setidaknya ada dua 

kepentingan besar dari AS diBalik wacana perang melawan terorisme. 

Pertama adalah kepentingan keamanan nasional, kedua adalah 

kepentingan show of power (untuk menjaga kestabilan hegemoni 

terhadap dunia). Serangan yang terjadi pada 11 September 2001 

menunjukkan adanya fakta bahwa keamanan nasional AS dapat 

ditembus oleh jaringan Al-Qaeda yang menyebabkan banyak korban 

jiwa dari masyarakat sipil Amerika Serikat. Untuk itu logika realisme, 

menuntun kebijakan AS untuk melakukan perang melawan terorisme, 
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sekaligus mengajak negara-negara sekutunya untuk ikut dalam wacana 

perang melawan terorisme. Selain itu operasi militer yang dilakukan 

dalam rangka realisasi wacana perang melawan terorisme yang 

dilakukan di Afganistan dan Iraq paska peristiwa 9/11, selain dapat 

dilihatsebagai upaya untuk menjaga kepentingan nasional, juga dapat 

dilihat sebagai bentuk show of power AS sebagai kekuatan dunia yang 

bisa menjaga keamanan internasional demi menjaga pengaruh negara 

adidaya tersebut. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan berakhirnya 

perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet yang kemudian memunculkan 

AS sebagai negara adi daya di dunia internasional. Untuk itu momentum 

operasi militer paska serangan WTC, digunakan oleh AS untuk 

menunjukkan kekuatan militernya kepada dunia internasional sekaligus 

justifikasi bahwa AS adalah negara adi daya yang kekuatannya belum 

tertandingi. Bahkan operasi militer AS ke Afganistan dan Iraq telah 

menunjukkan adanya perubahan metode yang digunakan AS untuk 

menghegemoni dunia, dari yang awalnya bersifat lunak dan politis, kini 

berubah dengan pendekatan “keras”. (Sukma, 2003) 

Dalam hal ini Amerika Serikat sendiri telah memiliki 

kepentingan-kepentingan yang bersifat material, dalam konteks ini 

adalah keamanan nasional dan pengaruh di dalam politik internasional 

yang ditempatkan di Balik norma war on teror yang dihembuskan 

kencang dalam masyarakat internasional. Dengan menggunakan doktrin 

pencegahan terjadinya serangan dari para teroris di masa yang akan 

datang, AS mengajak semua negara-negara mitranya untuk turut serta 

dalam wacana perang melawan terorisme. Sebuah wacana internasional 

tentang gerakan melawan terrisme telah dirumuskan sebagai bentuk 

kepentingan keamanan baik nasionla bagi negara-negara maupun 

keamanan global secara umum. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan 

yang dirilis oleh Congres Research Service (CRS) pada 9 Maret 2006 di 

Amerika Serikat, yang telah menunjukkan bagaimana Amerika Serikat 

dalam melihat ancaman dari terorisme yang kemudian harus diperangi. 

Dalam laporan tersebut telah disebutkan bahwa: 

 

“International terrorism has long been recognized as a 

serious foreign and domestic security threat. This issue 

brief examines international terrorist actions and 



 

 

131 

 

threats and the U.S. policy response. As the 9/11 

Commission report released on July 19, 2004, 

concludes, the United States needs to use all tools at its 

disposal, including diplomacy, international 

cooperation, and constructive engagement to economic 

sanctions, covert action, physical security 

enhancement, and military force”(Perl, 2006). 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa keseriusan AS dalam 

melakukan perang melawan terorisme bahkan ditunjukkan dengan 

penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sebagai respon atas 

ancaman dari terorisme, dalam hal ini konteksnya adalah respon dari 

serangan 9/11 yang dirasa oleh AS sebagai ancaman nyata. Hal inilah 

yang kemudian dijadikan alasan bagi AS untuk mengajak seluruh negara 

mitra untuk turut serta perang melawan terorisme demi keamanan 

nasional AS pada khususnya serta keamanan nasional negara-negara 

mitra serta keamanan dunia internasional pada umumnya. Dengan 

demikian jelas bahwa dalam konteks ini norma anti terorisme 

dihembuskan dengan disertai isu keamanan. Sehingga berdasarkan 

pemikiran realisme akan menjadi rasional bagi negara-negara didunia 

untuk turut serta dalam wacana perang melawan terorisme dengan alasan 

kepentingan keamanan tersebut dimana jelas bahwa kepentingan 

keamanan bagi sebuah negara termasuk kepentingan yang menjadi 

prioritas dalam pemikiran kaum realisme. 

Dapat disimpulkan bahwa dinamika pertama munculnya norma 

war on teror, dihembuskan dengan alasan-alasan kepentingan keamanan 

bagi negara-negara di dunia. Artinya terorisme dianggap sebagai 

ancaman nyata bagi kemanan nasional suatu negara, sehingga layak 

untuk diperangi. Amerika Serikat sebagai negara pelopor war on teror 

(setelah serangan 9/11) bahkan telah menunjukkan bahwa penggunaan 

militer dan invasi terhadap jaringan teroris menjadi sah dilakukan 

dengan dalih perlindungan keamanan nasional dan doktrin pencegahan 

terjadinya serangan dimasa yang akan datang. Dengan melakukan serang 

ke Afganistan dan Iraq menjadi contoh nyata yang ingin disampaikan 

oleh AS kepada dunia internasional bahwa war on teror benar-benar 

layak dan sah untuk dilakukan, demi keamanan nasional.  
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Memahami norma anti terorisme dalam dunia internasional juga 

perlu dilihat dari perspektif pemikiran kaum liberalisme dalam konteks 

ilmu hubungan internasional. Sebelumnya harus dipahami terkait sudut 

pandang atau world view atau cara memandang terhadap dunia dari para 

pemikir liberalisme. Adapun pandangan-pandangan dasar kaum 

liberalisme adalah adanya pandangan positif terhadap sifat dasar 

manusia. Sehingga ketika ditarik dalam ranah dunia internasional, kaum 

liberalisme meyakini bahwa pada dasarnya pola hubungan internasional 

bisa bersifat kooperatif ketimbang konfliktual. Negara dalam pandangan 

kaum liberal memiliki sifat dasar dapat bekerja sama dan dapat hidup 

berdampingan untuk kemajuan bersama. Dalam pendekatan liberalisme, 

kondisi politik internasional yang dipandang sebagai bentuk anarki oleh 

kaum realisme, dapat dijalankandan diatur melalui institusi internasional 

yang dibentuk secara bersama-sama oleh negara-negara, sehingga dunia 

yangdi ibaratkan sperti “hutan” oleh kaum realisme dapat diatur secara 

bersama menjadi seperti “kebun binatang”. Sehingga aktor yang 

dianggap memiliki kepentingan dan tidak bisa bekerja sama dapat 

dikontrol melalui suatu institusi dan sistem yang disepakati bersama 

(Robert, 2014). 

Terbentuknya Liga Bangsa-bangsa paska perang dunia pertama 

dan terbentuknya PBB setelah perang dunia ke-dua, menjadi basis 

fenomena yang memperkuat asumsi dasar kaum liberalisme dalam 

memandang dunia internasional. PBB dianggap sebagai institusi 

internasional yang beranggotakan negara-negara yang dapat menjadi 

“wadah” oleh negara-negara untuk mendorong terjalinnya kerjasama 

antar pemerintah dengan orientasi kemajuan bersama dan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam dunia internasional. 

Sehingga dalam konteks ini rezim internasional sangat berpengaruh 

dalam tata kelola dunia internasional yang bisa mengatur semua negara 

untuk mematuhi suatu rezim yang telah disepakati bersama (Robert, 

2014). 

Jika dikaitkan dengan norma internasional tentang isu “war on 

teror”, tentunya instrumen organisasi internasional dan hukum 

internasional menjadi suatu keharusan jika ditinjau dari paradigma 

liberalisme. Untuk itu dalam dinamika norma anti terorisme 

internasional tidak dapat dilepaskan dari peran PBB dan segala 
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instrumen hukum internasional yang tercipta untuk mengatur negara-

negara di dunia untuk turut serta dalam wacana war on teror di dunia 

internasional. Ancaman terorisme yang datang bukan dari aktor negara 

semakin memberikan legitimasi atas asumsi kaum liberal yang meyakini 

bahwasanya aktor penentu hubungan internasional tidak hanya terbatas 

pada negara, tetapi juga aktor non negara seperti kelompok teror yang 

bersifat transnasional. Cara kerja norma kontra terorisme internasional 

yang diadopsi oleh PBB sebagai wacana keamanan internasional telah 

menunjukkan bahwa peran dari rezim internasional dapat memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah ancaman terorisme. Disamping 

itu, penekanan pada cara-cara pembangunan kerjasama antar negara baik 

dalam bentuk bilateral maupun multilateral, dan baik dalam level 

regional maupun internasional, menandakan bahwa perkembangan 

norma anti terorisme internasional juga bekerja dalam konteks 

pendekatan kaum liberalisme.   

Dinamika norma war on teror dalam kajian liberalime dapat 

dilacak dari keterlibatan institusi internasional dalam hal ini PBB, serta 

dinamika kemunculan instrumen hukum internasional dalam konteks 

kontra terorisme. Instrumen institusi internasional dan hukum 

internasional ini akan menunjukkan bagaimana norma internasional 

kontra terorisme berkembang dalam kajian liberalisme. Sebelum 

terjadinya peristiwa serangan 11 September, isu terkait terorisme 

sebenarnya sudah muncul pada level organisasi internasional PBB. 

Tetapi ketika itu PBB masih belum berhasil meyakinkan negara-negara 

anggotanya terkait instrumen hukum internasional tentang 

penanggulangan terorisme. Karena ketika itu negara-negara anggota 

PBB secara mayoritas masih menganggap bahwa isu terorisme bukanlah 

ancaman terhadap keamanan yang bersifat internasional. Sehingga 

negara-negara di dunia masih mempercayai untuk lebih memilih 

instrumen yang bersifat nasional untuk mengatasi isu terorisme pada 

masa sebelum peristiwa 11 September tersebut. Pada masa memudarnya 

isu perang dingin (tahun 1990-an) PBB sebenarnya sudah 

mengidentifikasi Libya, Sudan, dan Afghanistan sebagai negara sponsor 

kelompok teroris. Kemudian dewan keamanan PBB memberikan sanksi 

ekonomi kepada ketiga negara tersebut, namun tidak begitu berdampak 

bagi para kelompok teroris yang disponsori. Hal ini disebabkan belum 
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adanya standar regulasi pada level internasional, serta perbedaan 

kemampuan negara-negara anggota PBB dalam memberikan sikap 

terkait isu terorisme karena regulasi pada level nasional yang dimiliki 

negara-negara di dunia pada waktu itu belum memiliki regulasi tentang 

aturan anti terorisme yang direkomendasikan dari level internasional 

yang dilegitimasi oleh negara-negara anggota PBB pada saat itu 

(Messmer & Yordan, 2010). 

Serangan 11 September 2001 yang dilakukan oleh “teroris” 

terhadap Amerika Serikat membuat dinamika sejarah baru terkait 

terorisme itu sendiri. Karena pasca negara super power tersebut 

mendapat serangan itu, maka dampaknya adalah munculnya isu tentang 

perang melawan terorisme yang kemudian menjadi isu yang tiba-tiba 

mengemuka di dunia dan mempengaruhi sebagian besar negara-negara 

di dunia untuk turut serta dalam aksi perang melawan terorisme tersebut. 

Setidaknya dampak dari penyerangan terhadap Amerika Serikat oleh 

teroris menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam dinamika 

perkembangan isu terorisme di dunia internasional. Pasca peristiwa 

monumental tersebut, setidaknya Ada dua Konvensi Internasional 

tentang terorisme yang kemudian dijadikan dasar hukum sistem 

penanggulangan teroris di berbagai negara muslim. Pertama, 

International convention for the Suppression of Terrorist Bombings. 

Adopted by United Nations on 15 December 1997 dan mendapatkan 

respon untuk diratifikasi sebanyak 164 negara anggota PBB. Convention 

for the Suprression of The Financing of Terrorism, adopted by The 

General Assembly of The United Nations on 9 December 1999, dan 

diratifikasi oleh 173 negara. Bila kedua konvensi tersebut dibandingkan 

dengan konvensi lainnya dalam hal terkait respon negara tidak pernah 

terjadi suatu konvensi internasional secepat ini diratifikasi. Kedua 

konvensi terorisme memperoleh sambutan kuat, dan kebanyakan negara-

negara melakukan ratifikasi setelah tahun 2001. Konvensi-konvensi 

tersebut menjadi lebih efektif dan memiliki daya ikat terutama pasca 

terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001 (Thontowi, 2013). 

Signifikansi jumlah negara-negara yang meratifikasi kedua 

konvensi internasional terkait terorisme tersebut setelah peristiwa 11 

September 2001, menunjukkan betapa peristiwa penyerangan tersebut 

begitu berpengaruh dalam kaitannya dengan dinamika perkembangan isu 
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terorisme di dunia internasional. Dan dampak itu dirasakan betul di 

seluruh dunia tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Fenomena 

ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB terkait 

instrumen hukum internaional terkait kontra terorisme ini membuktikan 

bahwa logika berfikir dari kaum liberalisme berjalan dalam konteks 

faktual. 

Dinamika perkembangan norma kontra terorisme pada titik ini 

berhasil membentuk suatu instrumen aturan bersama. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya paling tidak 30 instrumen internasional yang 

menjadi acuan dalam menghadapi terorisme di dunia internasional. 16 

diantaranya bersifat universal, dan 14 lainnya bersifat regional (United 

Nations, 2008). Bahkan Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1999 hinga 

tahun 2018, telah mengeluarakan 46 resolusi terkait isu terorisme 

(United Nations Security Council, n.d.). Segala instrumen internasional 

yang lahir terkait isu terorisme telah menunjukkan bahwa 

penanggulangan atau perang melawan terorisme menjadi norma 

internasional yang telah memiliki dasar hukum internasional yang 

nantinya akan diadopsi oleh negara-negara anggota PBB dan 

diimplementasikan dalam level nasional masing-masing negara. 

PBB sebagai institusi internasional menunjukkan 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 
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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 

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. 

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).  

 

Isi poin tersebut menunjukkan bahwa PBB sangat mendorong 

setiap negara untuk mengimplementasikan instrumen internasional 

dalam penanggulangan terorisme pada level nasional di masing-masing 
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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 seperti kelompok teroris transnasional (United Nations 

General Assembly, 2006). 

Isi dari Resolution 55/25, annex I, yang menjadi acuan negara-

negara di dunia ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengharuskan 

negara-negara untuk memiliki legislasi atau aturan pada level nasional 

terkait anti terorisme serta mengharuskan negara untuk mengambil 

tindakan-tindakan represif dalam proses penanggulangan terorisme jika 

diperlukan, sebagaimana tertuang dalam artikel 23 huruf a dan b pada 

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

Assembly, 2001):  

 

Article 23  

Criminalization of obstruction of justice Each State 

Party shall adopt such legislative and other measures as 

may be necessary to establish as criminal offences, when 

committed intentionally:  

(a) The use of physical force, threats or intimidation 

or the promise, offering or giving of an undue advantage to 

induce false testimony or to interfere in the giving of 

testimony or the production of evidence in a proceeding in 

relation to the commission of offences covered by this 

Convention;  

(b) The use of physical force, threats or intimidation 

to interfere with the exercise of official duties by a justice or 

law enforcement official in relation to the commission of 

offences covered by this Convention. Nothing in this 

subparagraph shall prejudice the right of States Parties to 

have legislation that protects other categories of public 

officials  
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Dalam pasal 23 tersebut pada poin a dan b dijelaskan bahwa 

negara direkomendasikan untuk menggunakan tekanan-tekanan (hard 

power) yang bersifat represif jika dirasa diperlukan dalam penanganan 

kasus terorisme. inilah yang mejadi landasan negara-negara di dunia, 

terasuk Indonesia ketika mengambil sikap represif dalam 

penanggulangan terorisme. 

Segala bentuk pola kerjasama multilateral yang dilakukan oleh 

negara-negara di dunia yang berada dibawah 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 telah 

menunjukkan bahwa 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. 

Dalam melihat dinamika norma internasional terkait war on teror 

juga harus ditinjau dari pendekatan konstruktivisme. Dengan paradigma 

ini maka akan dapat dilihat bagaimana norma internasional terkait war 

on teror itu dibentuk, dan aktor mana yang membentuk norma tersebut. 

Untuk itu, perlu dipahami dulu asumsi-asumsi dasar kaum 

konstruktivisme dalam memandang dunia internasional. 

Para kaum konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan Internasional 

pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil 

dari suatu “konstruksi sosial”, yakni proses dialektika antara “struktur” 

dan “agen”, dimana lingkungan sosial-politik dan manusia saling 

berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik. 

Analisis hubungan antara struktur dan agen (aktor) menurut Giddens, 

struktur (yaitu aturan dan kondisi yang memandu tindakan sosial) tidak 

menentukan apa yang dilakukan aktor secara mekanis. Hubungan antara 

stuktur dan agen melibatkan pemahaman dan makna inersubjektif. 

Struktur benar-benar membatasi para aktor, tetapi aktor juga dapat 

mentransformasi struktur dengan memikirkannya dan bertindak padanya 

dengan cara baru (Robert, 2014). Artinya struktur bisa mempengaruhi 



 

 

139 

 

agen, sedangkan agen juga bisa mempengaruhi pembentukan struktur. 

Proses dialektika antara agen dan struktur tersebut akan membentuk 

suatu ide, gagasan, pengetahuan bersama, bahkan identitas dan 

kepentingan yang akan menuntun para aktor dalam situasi pola 

hubungan yang alamiah, apakah bersifat kooperatif atau konfliktual 

(Wendt, 1992). Karena dalam landasan dasar kaum konstruktivisme juga 

meyakini bahwa tindakan aktor sangat dipengaruhi oleh persepsi atau 

pemaknaan terhadap suatu obyek, atau aktor lain, sebagaimana 

dikatakan oleh Alexander Wendt bahwa (Wendt, 1992):  

 

“a fundamental principle of constructivist social theory 

is that people act toward objects, including other actors, 

on the basis of the meanings that the objects have for 

them.”  

 

Dengan jelas Wendt menyatakan bahwa tindakan aktor terhadap obyek 

atau aktor lain sangat ditentukan oleh persepsi atau pemaknaan terhadap 

obyek atau aktor lain tersebut, di mana persepsi atau pemaknaan tersebut 

terbentuk dari hasil konstruksi sosial. 

Perilaku atau pilihan sikap yang diambil oleh sebuah negara 

terhadap suatu fenomena tidak dapat dipisahkan dari ide yang berasal 

dari konstruksi sosial yang kemudian telah dilembagakan menjadi 

identitas dan kepentingan. Perilaku negara akan cenderung 

menyesuaikan dengan identitas yang telah terbentuk untuk mendapatkan 

pengakuan sosial atas identitasnya tersebut (Wendt, 1992).  

Pada intinya kaum konstruktivisme berpendapat bahwa kondisi 

dunia internasional dipengaruhi oleh adanya ide dan gagasan bersama 

yang kemudian menjadi sebuah norma dalam kerangka struktur 

internasional, yang akan mengatur perilaku para agen dalam hal ini 

negara. Namun peran dari agen (negara) juga signifikan dalam interaksi 

“konstruksi sosial” ini. Karena negara bisa memunculkan ide-ide atau 

nilai-nilai tertentu dan melakukan “share idea” kepada struktur yang bisa 

jadi kemudian menjadi sebuah norma dan menentukan kondisi 

internasional. 

Isu terorisme pada masa kontemporer semakin menjadi isu arus 

utama dalam pergaulan internasional sejak terjadinya peristiwa 9 
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September di Amerika Serikat. Serangan terhadap gedung WTC yang 

dianggap salah satu simbol kekuatan Amerika Serikat seolah 

menegaskan bahwa isu terorisme benar-benar memberikan ancaman 

kepada dunia. Setelah peristiwa tersebut AS sebagai negara yang 

menjadi korban serangan terorisme, kemudian membangun wacana 

global untuk melakukan perang terhadap terorisme. kelompok al-Qaeda 

yang semula dianggap sebagai kelompok militer, kemudian mulai 

dirubah identitasnya oleh agen-agen yang memiliki pengaruh dalam 

membentuk struktur internasional melalui sebuah wacana untuk 

menjadikan al-Qaeda itu sendiri menjadi kelompok terorisme (Hülsse & 

Spencer, 2008).  

Dalam paradigma atau pemikiran konstruktivisme, sebuah norma 

tidak muncul dengan sendirinya. Melainkan sebuah nilai atau norma 

muncul karena ada agennya atau biasa disebut norms enterpreneurs di 

mana dalam hal ini aktor yang memunculkan nilai atau norma biasanya 

dalam bentuk platform organisasi internasional ataupun negara yang 

melakukan upaya-upaya untuk menginternasionalisasikan nilai atau 

norma yang diyakini benar (Finnemore & Sikkink, 1998).  

Dalam hal ini Amerika Serikat adalah negara yang menjadi 

norms enterpreneurs, karena AS merupakan negara yang paling gencar 

menawarkan wacana “war on terror” kepada komunitas internasional. 

Melalui wacana tersebut kemudian Amerika Serikat secara masif 

mengkampanyekan kejahatan terorisme dengan menggunakan 

momentum serangan 9 September 2001 sebagai simbol kejahatan 

terorisme. Pada kasus-kasus terorisme yg terjadi selama ini yang 

dilakukan oleh para kelompok yang dimaknai sebagai teroris telah 

menargetkan korban secara acak. Orang tua, wanita, anak-anak, telah 

menjadi korban dari fenomena terorisme yang terjadi, semakin 

menegaskan bahwa terorisme dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan 

dan melanggar HAM. Wacana yang disponsori oleh Amerika Serikat 

tersebut secara pasti berhasil membangun persepsi komunitas 

internasional dalam memaknai terorisme sebagai bentuk kejahatan 

terhadap kemanusiaan. Negara-negara di dunia secara mayoritas 

memahami bahwa terorisme telah memberikan ancaman terhadap 

kemanusiaan baik secara global maupun nasional. Pemahaman bersama 

yang terbentuk dari hasil konstruksi sosial tersebut kemudian mendorong 
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komunitas internasional untuk menghasilkan aturan-atauran atau norma-

norma yang berskala internasional yang akan menjadi landasan dasar 

bagi tindakan-tindakan masing-masing negara pada level nasional untuk 

menanggulangi ancaman terorisme tersebut (Kedang, 2017). 

Pasca peristiwa serangan 11 September, AS memulai melakukan 

konstruksi terkait wacana perang melawan terorisme. Dalam berbagai 

kesempatan, presiden AS yang waktu itu dijabat oleh George Walker 

Bush menyampaikan ide terkait wacana tersebut dengan tujuan seluruh 

komunitas internasional menjustifikasi bahwa yang namanya terorisme 

harus dilawan dan dijadikan musuh bersama. Wacana perang melawan 

terorisme (war on terror) disosialisasikan untuk dijadikan norma 

internasional agar memiliki legitimasi dan memudahkan AS untuk 

mengajak negara-negara lain untuk melakukan perang melawan 

terorisme. Amerika Serikat telah menyebarkan nilai-nilai kepada dunia 

internasional yang seolah-olah nilai yang mereka tawarkan adalah nilai 

kebenaran universal. Misalnya saja dalam berbagai kesempatan presiden 

Bush mengaitkan perjuangan perang melawan terorisme sebagai 

perjuangan atas nilai kebebasan dan kemanusiaan. Selain itu 

pembangunan persepsi terkait siapa yang “baik” dan siapa yang “jahat” 

juga dilakukan untuk melegitimasi wacana perang melawan terorisme 

yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini pihak-pihak yang turut serta 

dalam melakukan perang melawan terorisme adalah pihak yang baik dan 

kelompok seperti Al-Qaeda yang dijastifikasi sebagai kelompok teroris 

adalah pihak yang jahat (Kedang, 2017). Bahkan secara terbuka pasca 

peristiwa serangan 11 September, Bush telah mengaskan bahwa: 

 

Our enemy is a radical network of terrorists, and every 

government that supports them. Our war on terror begins 

with al Qaeda, but it does not end there.  It will not end until 

every terrorist group of global reach has been found, 

stopped and defeated ......This is not, however, just America's 

fight.  And what is at stake is not just America's 

freedom.  This is the world's fight.  This is civilization's 

fight.  This is the fight of all who believe in progress and 

pluralism, tolerance and freedom. We ask every nation to 

join us.  We will ask, and we will need, the help of police 
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forces, intelligence services, and banking systems around 

the world (Bush, 2001). 

 

Dalam pernyataan Bush sebagai presiden AS waktu itu yang 

disampaikan pada 20 September 2001 telah menunjukkan bahwa 

Amerika Serikat telah menjustifikasi bahwa kelompok radikal dan 

kelompok teroris merupakan musuh bagi mereka. Bahkan negara yang 

memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang telah 

dijustifikasi sebagai kelompok teroris maka juga akan dianggap sebagai 

musuh yang akan diperangi oleh Amerika Serikat. Selain itu, dengan 

mengatasnamakan nilai-nilai pluralisme, toleransi serta kebebasan 

(kemerdekaan), Amerika Serikat telah meminta kepada seluruh negara 

di dunia untuk turut serta dalam wacana perang melawan terorisme 

tersebut. Tidak hanya itu, sebagai negara super power, AS telah 

melakukan share idea kepada komunitas internasional untuk kemudian 

dijadikan norma dalam bentuk konvensi atau perjanjian internasional 

yang menjadi instrumen hukum internasional di bawah naungan PBB 

yang mengatur persoalan terkait kegiatan perang melawan terorisme. 

Pembahasan dinamika norma war on teror pada tahap ini adalah 

terkait penyebaran gagasan bersama yang dilakukan oleh norms 

enterpreneurs untuk membangun sebuah nilai bersama guna memerangi 

terorisme yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Dengan demikian, identitas negara-negara di dunia secara mayoritas 

telah menganggap bahwa negara yang menghargai kemanuisaan (HAM) 

adalah negara yang mau ikut serta dalam wacana war on teror.  

Dapat dilihat bagaimana penggunaan isu atau nilai-nilai dalam 

perkembangan norma war on teror dalam dunia internasional. Nilai-nilai 

dari beberapa paradigma di antaranya realis, liberalis dan konstruktivis 

telah memberikan sumbangsih, di mana nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam paradigma tersebut digunakan untuk membangun norma war on 

teror di dunia internasional. Untuk lebih mempermudah dalam melihat 

nilai apa saja dari ketiga paradigma tersebut yang digunakan untuk 

mengembangkan norma war on teror, dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 
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Tabel 5.1. Paradigma dan Nilai yang Digunakan Untuk 

Membangun Norma war on teror. 

Paradigma Isu/Nilai yang Digunakan dalam 

Membangun Norma war on teror. 

Realisme - Isu keamanan baik dalam level nasional 

ataupun internasional. 

Liberalisme - Penekanan pada peran dari instrumen 

organisasi internasional dan hukum 

internasional. 

Konstruktivisme - nilai-nilai moralitas, memperjuangkan 

HAM dan kebebasan, untuk menjadi 

ladasan yang digunakan dalam dunia 

internasional sebagai fondasi gerakan 

melawan terorisme (membangun 

identitas bersama). 
Sumber: Dikelola oleh penulis 

 
 

5.2. Instrumen Hukum Internasional dan Relasinya dengan 

Pendekatan Kontra Terorisme di Indonesia 

Pilihan langkah dalam merespon isu terorisme pasca bom Bali 

yang  ditunjukkan pemerintah Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 

nilai atau norma yang berkembang dalam dunia internasional terkait isu 

terorisme. Setelah perang melawan terorisme menjadi norma dan nilai 

dalam komunitas internasional maka Indonesia sebagai bagian dari 

komunitas internasional juga terkena pengaruh dari adanya norma 

internasional tersebut. Fenomena tersebut sesuai dengan apa yang telah 

dijelaskan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink terkait adanya 

pengaruh norma internasional dalam pilihan-pilihan sikap atau perilaku 

aktor dalam dunia internasional baik negara maupun non-negara 

(Finnemore & Sikkink, 1998).  

Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas internasional 

yang telah melegitimasi nilai atau norma untuk melakukan perlawanan 

terhadap terorisme yang dianggap sebagai kejahatan terhadap 

kemanusiaan, telah menuntun Indonesia untuk turut serta aktif dalam 

gerakan perang melawan terorisme yang dicetuskan dalam level 
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internasional. Indonesia menganggap pentingnya hukum internasional 

dalam penanggulangan terorisme internasional. Dalam kaitan ini, 

Indonesia telah meratifikasi 8 konvensi internasional terkait 

penanggulangan terorisme yang memperkuat hukum nasional (Ministry 

of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2016). Dan pemerintah 

Indonesia dalam hal ini BNPT yang memiliki kewenangan untuk 

merumuskan kebijakan terkait kontra terorisme di Indonesia telah 

memutuskan untuk patuh dan tunduk terhadap ketetapan dari konvensi 

yang sudah diratifikasi tersebut. Dalam hal ini setiap kebijakan yang 

dibuat tidak pernah keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan 

dalam konvensi universal terkait anti terorisme (Hamidin, 2018). 

Adapun daftar konvensi anti terorisme universal yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini (United Nations 

Office on Drug and Crime, 2011): 

 

 

Tabel 5.2. Universal Anti Terrorism Instruments yang 

Diratifikasi Pemerintah Indonesia 

 

No. Counter-Terrorism Conventions and Protocols Waktu 

Ratifikasi 

1 Convention on Offences and Certain 

Other Acts Committed On Board Aircraft 

(1963) 

07/09/76 

2 Convention for the Suppression of 

Unlawful Seizure of Aircraft (1970) 

27/08/76 

3 Convention for the Suppression of 

Unlawful Acts against the Safety of Civil 

Aviation (1971) 

27/08/76 

4 Convention on the Prevention and 

Punishment of Crimes against Internationally 

Protected Persons, including Diplomatic 

Agents (1973) 

- 

5 International Convention against the 

Taking of Hostages (1979) 

- 
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6 Convention on the Physical Protection of 

Nuclear Material (1980) 

05/11/86 

7 Protocol for the Suppression of Unlawful 

Acts of Violence at Airports Serving 

International Civil Aviation (1988) 

- 

8 Convention for the Suppression of 

Unlawful Acts against the Safety of Maritime 

Navigation (1988) 

- 

9 Protocol for the Suppression of Unlawful 

Acts Against the Safety of Fixed Platforms 

Located on the Continental Shelf (1988) 

- 

10 Convention on the Marking of Plastic 

Explosives for the Purpose of Detection 

(1991) 

- 

11 International Convention for the 

Suppression of Terrorist Bombings (1997) 

29/06/06 

12 International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism 

(1999) 

29/06/06 

13 International Convention for the 

Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 

(2005) 

30/09/14 

14 Amendment to the Convention on the 

Physical Protection of Nuclear Material 

(2005) 

27/05/10 

15 Protocol of 2005 to the Convention for 

the Suppression of Unlawful Acts against the 

Safety of Maritime Navigation (2005) 

- 

16 Protocol of 2005 to the Protocol for the 

Suppression of Unlawful Acts Against the 

Safety of Fixed Platforms Located on the 

Continental Shelf (2005) 

- 

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

Beberapa konvensi (perjanjian internasional) ketika sudah 

diratifikasi oleh suatu negara maka akan bersifat mengikat yang akan 
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memunculkan hak dan kewajiban. Jika kita merujuk pada pengertian 

perjanjian internasional berdasarkan pasal 2 konvensi Wina 1969, 

perjanjian internasional diartikan sebagai:  

 

“suatu perjanjian yang dibuat antara negara dalam bentuk 

tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam 

instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang 

berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”.  

 

Yang kemudian di dikembangkan pengertiannya oleh pemerintah 

Indonesia yang dituangkan dalam pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 

37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang berbunyi:  

 

“Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk 

dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional 

dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republk 

Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi 

internasional atau subjek hukum internasional lainnya, 

serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah 

Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”.  

 

Dengan melakukan ratifikasi dalam beberapa konvensi 

internasional terkait anti terorisme yang bersifat universal, maka 

pemerintah Indonesia secara otomatis terikat pada aturan-aturan yang 

disepakati oleh struktur internasional di bawah naungan PBB tersebut, 

yang berakibat pada proses pembuatan kebijakan pada level nasional 

terkait penanggulangan terorisme, karena sekali lagi perjanjian 

internasional yang diratifikasi memiliki akibat-akibat hukum yang harus 

diikuti oleh pemerintah Indonesia (Muna, 2011). Dan akan ada akibat 

atau konsekuensi jika Indonesia tidak mengikuti norma hukum 

internasional tersebut. Bagi negara yang tidak tunduk pada ketentuan 

hukum internasional terkait anti terorisme, bisa jadi akan mendapatkan 

sanksi dari dunia internasional berupa sanksi ekonomi ataupun embargo 

dari negara-negara di dunia internasional. Sebagi contoh, tahun 1990-an 

PBB pernah mengidentifikasi Libya, Sudan, dan Afghanistan sebagai 

negara sponsor kelompok teroris. Kemudian dewan keamanan PBB 
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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. 

Sejauh ini, pemerintah Indonesia selalu patuh dan tunduk pada 

ketentuan instrumen hukum internasional dalam konteks kontra 

terorisme. Penggunaan pendekatan represif dalam kerangka besar 

kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

tidak terlepas dari pengaruh norma hukum internasional. Ketika penulis 

melakukan wawancara kepada Deputi Kerjasama Internasional BNPT 

yaitu Irjen. Pol. Drs. Hamidin, telah dijelaskan bahwa setiap kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah yang dimandatkan kepada BNPT selalu 

patuh dan tunduk dengan norma internasional, dalam hal ini termasuk 

penggunaan pendekatan represif (Hamidin, 2018). Pernyataan dari 

kepada Deputi Kerjasama Internasional BNPT tersebut mencerminkan 

bahwa selama ini perancangan ataupun proses pembuatan kebijakan 

kontra terorisme di Indonesia (dalam hal ini yang diamanatkan kepada 

BNPT) telah mengikuti norma-norma hukum internasional yang ada, 

sehingga telah terkonfirmasi bahwa norma hukum internasional telah 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses pembuatan 

kebijakan kontra terorisme di Indonesia.  

Dalam melihat kaitan antara konvensi internasional terkait kontra 

terorisme yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan 

kebijakan kontra terorisme yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia 

itu sendiri dalam level nasional, maka penulis memfokuskan untuk 

melihat pasal-pasal dalam konvensi-konvensi tersebut terkait dengan 

kewajiban dari negara-negara peserta konvensi. Dengan kata lain penulis 

fokus melihat terkait pasal yang mengatur tentang apa yang menjadi 

kewajiban dari negara-negara peserta dalam kontra terorisme. Dengan 

melihat pasal yang mengatur terkait kewajiban negara-negara peserta 

konvensi-konvensi terkait kontra terorisme tersebut, dapat dilihat 

bagaimana amanat dari konvensi tersebut terhadap apa yang harus 

dilakukan oleh negara dalam menangani masalah terorisme, dan akan 

terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh negara (termasuk pemerintah 

Indonesia) dalam penanganan isu terorisme, sangat erat kaitannya 
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dengan konvensi-konvensi interansional yang dijadikan rujukan oleh 

dunia internasional dalam penanganan isu terorisme. 

Pemerintah Indonesia sendiri, hingga tahun 2019 telah 

melakukan ratifikasi sebanyak 8 dari 16 konvensi internasional yang 

dijadikan rujukan komunitas internasional dalam penanganan isu 

terorisme. Penulis telah melihat 8 konvensi yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah Indonesia tersebut, dan telah melihat pasal-pasal terkait 

kewajiban negara peserta pada konvensi-konvensi itu. Adapun konvensi-

konvensi terkait kontra terorisme yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia antara lain: 

Pertama, Convention on Offences and Certain Other Acts 

Committed On Board Aircraft (1963). Dalam konteks isu terorisme, 

konvensi ini telah mengatur terkait penanganan terhadap tindakan 

kekerasan atau tindakan mengancam bahkan menyita atau membajak, 

yang dilakukan oleh seseoarang atau kelompok di dalam pesawat, 

sebagaimana yang tertuang dalam artikel 11 poin 1 yang berbunyi: 

 

Article 11  

1. When a person on board has unlawfully committed by force 

or threat thereof an act of interference, seizure, or other 

wrongful exercise of control of an aircraft in flight or when 

such an act is about to be committed, Contracting States shall 

take all appropriate measures to restore control of the 

aircraft to its lawful commander or to preserve his control of 

the aircraft. 

Setiap negara yang menjadi bagian dari konvensi ini, 

diperbolehkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

Setiap pelaku yang yang diduga telah melakukan tindakan yang sesuai 

dengan artikel 11 poin 1, boleh diproses oleh negara yang menjadi 

pemberhentian pesawat atau kapal yang mengalami “serangan”, yang 

kemudian negara tersebut dapat menerapkan hukum nasional negara 

tersebut, dan diperbolehkan meneruskan kasus serangan tersebut dalam 

hukum pidana sesuai yang berlaku di negara tersebut. 
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Article 13  

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, 

any Contracting State shall take custody or other measures 

to ensure the presence of any person suspected of an act 

contemplated in Article 11, paragraph 1 and of any person 

of whom it has taken delivery. The custody and other 

measures shall be as provided in the law of that State but may 

only be continued for such time as is reasonably necessary to 

enable any criminal or extradition proceedings to be 

instituted 

Dalam konvensi ini ditegaskan bahwa negara yang berpartisipasi 

dalam konvensi ini diharuskan melakukan kepastian hukum. Dalam hal 

ini negara harus memastikan terduga memang melakukan tindakan 

pelanggaran dalam konteks yang diatur dalam konvensi ini, yang 

kemudian negara juga harus mengambil langkah-langkah yang dianggap 

perlu dan sesuai dengan hukum nasional untuk melakukan tindakan 

terhadap pelaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 poin ke 2 

tersebut (United Nations, 1963). 

Merujuk pada pasal 13 poin 2 dalam konvensi tersebut, maka 

negara secara otomatis harus memiliki kerangka hukum nasional yang 

mengatur terkait pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dalam atau 

diatas pesawat terbang komersial. Jika negara tidak memiliki kerangka 

hukum nasional terkait apa yang diatur dalam Convention on Offences 

and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (1963), maka 

negara peserta tidak akan bisa menjalankan ketentuan yang diamanatkan 

kepada negara peserta konvensi, terutama yang dijelakan dalam artikel 

13 poin 2 tersebut. 

Kedua, Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 

Aircraft (1970). Tujuan dari pembuatan konvensi ini adalah untuk 

menjamin keamanan penerbangan sipil. Objek utama dalam konvensi ini 

adalah terkait kriminalisasi terhadap seseorang atau keolompok yang 

melakukan pelanggaran hukum di dalam pesawat (penerbangan sipil), 

dalam hal ini adalah ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan, 

mengancam, mengintimidasi atau bahkan membajak pesawat, maka hal 
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tersebut harus ditetapkasn sebagai sebuah tindakan pelanggaran hukum. 

Penjelasan tersebut dapat dilihat dari artikel 1 pada konvensi ini: 

 

Article 1 

Any person who on board an aircraft in flight: unlawfully, by 

force or threat thereof, or by any other form of intimidation, 

seizes, or exercises control of, that aircraft, or attempts to 

perform any such act, or is an accomplice of a person who 

performs or attempts to perform any such act commits an 

offence (hereinafter referred to as "the offence"). 

 

dalam konvensi tersebut juga dijelaskan terkait kewajiban bagi negara 

untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindakan yang dimaksud dalam 

artikel 1, dan negara diwajibkan memberikan hukuman yang berat 

terhadap pelaku tindakan sebagaimana yang dimasud dalam artikel 1 

pada konvensi ini. Hal ini dituangkan dalam artikel 2 yang berbunyi: 

Article 2, Each Contracting State undertakes to make the offence 

punishable by severe penalties. Dari artikel 2 tersebut dapat dilihat 

bahwa negara peserta konvensi ini diwajibkan untuk memberikan 

hukuman yang berat terhadap pelaku yang dianggap melakukan 

pelangaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 konvensi tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan atas penerbangan 

sipil. Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan pada konvensi ini yang 

dsebutkan bahwa konvensi ini dibuat untuk menjamin keamanan dan 

menjaga kepercayaan masyarakat internasional atas pelayanan 

penerbangan sipil di seluruh dunia (United Nations, 1970). Dengan 

diwajibkannya negara peserta untuk mengambil sikap yang tegas 

terhadap para pelanggar seperti yang sudah diatur pada konvensi ini, 

maka setiap negara harus memiliki kerangka hukum yang bisa menjamin 

proses kriminalisasi terhadap setiap pelaku tindakan yang masuk pada 

kriteria pelanggaran yang sudah diatur dalam pasal 1 pada konvensi ini. 

Ketiga, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 

the Safety of Civil Aviation (1971). Konvensi masih berfokus pada 

pengamanan penerbangan sipil. Tetapi yang menarik pada konvensi 

yang disahkan tahun 1971 ini, jika dibandingkan dengan Convention on 

Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (1963) 
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dan Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 

(1970), terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dalam Convention 

for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 

(1971) ini telah terjadi perluasan kriminalisasi terkait tindakantindakan 

yang dapat diklasifikasikan dalam tindakan pelanggaran atas apa yang 

sudah diatur dalam konvensi tersebut. Perluasan kriminalisasi ini dapat 

dilihat dalam pasal 1 dalam konvensi tersebut: 

 

Article 1  

1. Any person commits an offence if he unlawfully and 

intentionally:  

(a) performs an act of violence against a person on board an 

aircraft in flight if that act is likely to endanger the safety of 

that aircraft; or  

(b) destroys an aircraft in service or causes damage to such 

an aircraft which renders it incapable of flight or which is 

likely to endanger its safety in flight; or  

(c) places or causes to be placed on an aircraft in service, by 

any means whatsoever, a device or substance which is likely 

to destroy that aircraft, or to cause damage to it which 

renders it incapable of flight, or to cause damage to it which 

is likely to endanger its safety in flight; or  

(d) destroys or damages air navigation facilities or interferes 

with their operation, if any such act is likely to endanger the 

safety of aircraft in flight; or 

(e) communicates information which he knows to be false, 

thereby endangering the safety of an aircraft in flight.  

2. Any person also commits an offence if he: 

(a) attempts to commit any of the offences mentioned in 

paragraph 1 of this Article; or  
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(b) is an accomplice of a person who commits or attempts to 

commit any such offence. 

Dalam konvensi ini, tindakan yang dapat dimasukkan dalam 

kriteria tindakan melanggar terkait apa yang telah diatur dalam konvensi 

ini mengalami perluasan jika dibandingkan dengan konvensi 

sebelumnya, misalnya saja adalah terkait penggunaan cara apapun dan 

penggunaan alat atau zat apapun yang bisa menyebabkan kerusakan pada 

pesawat terbang, dapat diklasifikasikan dalam tindakan pelanggaran 

sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. Selain itu, orang yang 

dianggap mendukung atau menjadi kaki tangan pelaku tindakan 

pelanggaran juga dapat dimasukkan dalam kriteria pelaku tindakan 

pelanggaran pada Convention for the Suppression of Unlawful Acts 

against the Safety of Civil Aviation (1971) ini. Selain itu, karakter represi 

terkait penanganan tindak pelanggaran terorisme sudah muncul dalam 

konveni ini, dimana dalam Article 3: Each Contracting State undertakes 

to make the offences mentioned in Article 1 punishable by severe 

penalties. Pada konvensi ini telah dinyatakan bahwa Setiap Negara 

Peserta pada konvensi tersebut harus menjamin bahwa pelanggaran yang 

disebutkan dalam Pasal 1 pada konvensi ini dapat dihukum dengan 

hukuman berat. Artinya, negara harus juga mempunyai kerangka hukum 

nasional yang memungkinkan untuk memastikan bahwa pelaku tindakan 

“terorisme” dapat dihukum berat (United Nations, 1971).  

Keempat, Convention on the Physical Protection of Nuclear 

Material (1980). Konvensi ini secara khusus dibuat dengan tujuan untuk 

mengendalikan negara-negara di dunia dalam pengembangan nuklir. 

Dalam konvensi ini telah diatur bahwa pengembangan pemanfaatan 

nuklir hanya dibenarkan jika dalam pengembangannya didasari atas 

tujuan penggunaan atau pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai, dan 

tidak mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan persenjataan 

militer. Secara khusus dalam konvensi ini negara juga peserta konvensi 

ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan terkait lalu 

lintas pengangkutan bahan nuklir. Selain itu, negara juga diwajibkan 

untuk memiliki kerangka hukum nasional yang harus disesuaikan 

dengan konvensi ini, terkait penjaminan keamanan terkait bahan nuklir 

baik yang ada di wilayahnya, ataupun tranportasi nuklir yang melintasi 
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wilayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 3 pada konvensi 

tersebut: 
 

Pasal 3. 

 

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang 

sesuai dalam kerangka kerja hukum nasionalnya dan 

konsisten dengan hukum internasional untuk memastikan 

sejauh dapat dipraktikkan, selama transportasi nuklir 

internasional, bahan nuklir di dalam wilayahnya, atau di atas 

kapal sebuah kapal atau pesawat udara di bawah 

yurisdiksinya sejauh kapal atau pesawat udara tersebut 

terlibat dalam transportasi ke atau dari Negara itu, dilindungi 

pada tingkat yang dijelaskan dalam Lampiran I (United 

Nations, 1980). 
 

Jika dlihat terkait kewajiban negara peserta sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 3 tersebut, maka negara diwajibakan untuk memiliki 

kerangka hukun nasional yang sesuai dengan hukum internasional terkait 

penjaminan keamanan bahan pengembangan teknologi nuklir, karena 

untuk melakukan aksi pengamanan ataupun menindak kepada para 

pelaku yang mencoba mengganggu keamanan bahan pengembangan 

nuklir, negara tentunya membutuhkan mekanisme hukum dalam level 

nasional yang mengatur terkait hal pengamanan nuklir tersebut. 

Kelima, International Convention for the Suppression of 

Terrorist Bombings (1997). Konvensi ini mengatur terkait penanganan 

terhadap tindakkan kriminal (serangan oleh teroris). Lebih khusus lagi 

konvensi ini mengatur terkait tindakan teroris yang secara spesifik 

melakukan serangan dengan meledakkan bom atau dengan menggunakan 

bahan-bahan peledak lainnya atau senjata yang mematikan, yang dilakukan 

secara sengaja di tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum yang 

menimbulkan korban jiwa. Hal ini telah disebutkan pada pasal 2 ayat 1 

dalam konvensi tersebut. Konvensi ini juga menuntut setiap negara yang 

telah meratifikasinya untuk membuat suatu instrumen hukum dalam level 

nasional yang kemudian dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan 
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hukaman kepada setiap pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 pada Konvensi ini. Negara-negara peserta 

konvensi ini dituntut untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap 

pelaku terorisme. Untuk itu, keberadaan hukum nasional yang yang 

mengatur terkait kriminalisasi terhadap tindakan yang masuk dalam 

klasifikasi seperti yang dijelakan dalam konvensi ini harus dibuat oleh 

masing-masing negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 pada konvensi 

tersebut yang berbunyi: 

 

Setiap Negara Pihak wajib mengambil upaya-upaya yang 

dianggap perlu: 

a. Untuk menetapkan sebagai kejahatan-kejahatan kriminal 

berdasarkan hukum nasionalnya atas kejahatan-kejahatan 

yang ditetapkan dalam Pasal 2 dari Konvensi ini; 

b. Untuk menjadikan kejahatan-kejahatan tersebut dapat 

dihukum dengan hukuman-hukuman yang pantas dengan 

memperhatikan sifat beratnya kejahatan tersebut (United 

Nations, 1997). 

Untuk menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 

pada konvensi tersebut, maka setiap negara (termasuk Indonesia) harus 

membuat kerangka hukum nasional yang memungkinkan negara untuk 

melakukan kriminalisasi terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana yang 

diatur dalam konveni tersebut. 

Dalam konteks di Indonesia, pemerintah telah merespon dengan 

mengesahkan UU Nomor 5 tahun 2006, dimana dalam penjelasan pada UU 

tersebut telah dijelaskan bahwa pemberantasan terorisme yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia, sangat mempertimbangkan norma hukum 

internasional terkait kontra terorisme. Dalam penjelasan pengesahan UU 

Nomor 5 tahun 2006 telah disebutkan bahwa penanggulangan terorisme 

secara efektif meliputi tiga hal utama: 

 

a. pembakuan aturan yang merupakan rujukan bersama 

masyarakat internasional; 
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b. pengembangan lembaga dan peraturan perundang-undangan 

nasional serta kerjasama antar lembaga; dan 

c. pemberantasan terorisme dan jaringannya. 

Pada poin a, sengat jelas ditegaskan bahwa untuk proses 

penanggulangan terorisme di Indonesia, dilakukan dengan cara 

menggunakan instrumen hukum internasional yang kemudian dibakukan 

dalam konteks nasional untuk melakukan tindakan kontra terorisme. 

Dpat dilihat dengan jelas bahwa posisi hukum internasional sangat 

berpengaruh dan dijadikan pedoman atau acuhan oleh pemerintah 

Indonesia dalam hal kontra terororisme.  

Dengan demikian instrumen hukum nasional yang dibuat oleh 

pemerintah Indonesia terkait tindak pidana terorisme, tentunya tidak 

terlepas dari pengaruh norma hukum internasional, yang menwajibkan 

setiap negara untuk melakukan tindakan penghukuman terhadap pelaku 

tindak pidana terorisme dan wajib memiliki instrumen hukum nasional 

yang mengatur penanganan terorisme. 

Keenam, International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism (1999). Konvensi ini dibuat untuk melengkapi 

konvensi internasional terkait kontra terorisme yang sudah ada. 

Konvensi ini bertujuan untuk melakukan perluasan terhadap tindak 

pidana terorisme. Dimana pada intrumen hukum internasional yang 

sebelumnya sudah ada, dianggap belum mempu mencakup hal-hal diluar 

dari tindakan utama kejahatan terorisme. Dalam konvensi ini pada 

intinya adalah melakukan perluasan kriminaslisasi dimana tuduhan 

tindak kejahatan terorisme dapat dilakukan terhadap orang-orang yang 

dianggap terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada 

kegiatan terorisme, dalam hal ini terutama adalah terkait keterlibatan 

seseorang atau kelompok terkait pembiayaan terhadap suatu tindakan 

terorisme.  

Dalam pembukaan pada konvensi ini telah dijelaskan bahwa 

tujuan dari konvensi ini adalah untuk melengkapi instrumen hukum 

kontra terorisme yang sudah ada, supaya lebih komperehensif dan 

mencakup semua aspek: 
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Memperhatikan bahwa Deklarasi tentang Tindakan untuk 

Menghilangkan Terorisme Internasional juga mendorong 

Negara untuk segera meninjau ruang lingkup ketentuan 

hukum internasional yang ada pencegahan, penindasan dan 

penghapusan terorisme dalam segala bentuk dan 

manifestasinya, dengan Tujuan untuk memastikan bahwa 

ada kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup 

semua aspek masalah (United Nations, 1999) 

Konvensi ini juga sama seperti konvensi sebelumnya (konvensi-

konvensi yang digunakan sebagai acuan untuk menangani terorisme), 

dimana konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk memiliki 

kerangka hukum nasional yang bisa mengakomodasi ketentuan-

ketentuan yang ada dalam International Convention for the Suppression 

of the Financing of Terrorism (1999) tersebut, agar dapat diterapkan di 

masing-masing negara peserta. Dalam pasal 4 pada konvensi tersebut 

telah dikatakan bahwa: 

 

Pasal 4 

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan: 

(a) Untuk menetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan 

hukum nasionalnya, tindak pidana tersebut diatur dalam 

artikel 2; 

(B) Untuk membuat pelanggaran-pelanggaran itu dihukum 

dengan hukuman yang tepat yang memperhitungkan 

mempertanggungjawabkan sifat tingkatan dari pelanggaran 

tersebut (United Nations, 1999). 

 

Bahkan dalam konvensi tersebut, negara tidak hanya 

diwajibkan untuk memiliki kerangka hukum nasional yang bisa 

digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu atau 

kelompok yang diduga terlibat dalam suatu aksi terorisme, tetapi 

negara juga diwajibkan memiliki kerangkan hukum nasional yang 

bisa digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap lembaga 
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yang diduga terlibat dalam aksi terorisme. Kewajiban ini tertuang 

dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa: 

 

Pasal 5 

1. Setiap Negara Pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum domestiknya, wajib mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan untuk memungkinkan suatu badan hukum 

yang berlokasi di wilayahnya atau diorganisir berdasarkan 

hukumnya untuk dimintai pertanggungjawaban ketika orang 

yang bertanggung jawab atas manajemen atau pengendalian 

badan hukum itu 

telah, dalam kapasitas itu, melakukan pelanggaran yang 

diatur dalam pasal 2. Tanggung jawab tersebut dapat 

bersifat pidana, sipil atau administratif. 

2. Tanggung jawab tersebut terjadi tanpa mengurangi 

pertanggungjawaban pidana individu yang dimilikinya 

melakukan pelanggaran. 

3. Setiap Negara Pihak harus memastikan, khususnya, 

bahwa badan hukum bertanggung jawab sesuai dengan 

paragraf 1 di atas tunduk pada pidana, perdata atau perdata 

yang efektif, proporsional dan disucasi sanksi 

administratif. Sanksi tersebut dapat termasuk sanksi moneter 

(United Nations, 1999). 

 

Konvensi tersebut mewajibkan negara untuk mengambil 

tindakan-tindakan hukum, sesuai yang berlaku dalam hukum nasional 

atau domestik. Untuk itu, negara peserta wajib memiliki atau membuat 

kerangka hukum nasional yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang 

diamanatkan dalam International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism (1999) tersebut. 

Ketujuh, International Convention for the Suppression of Acts 

of Nuclear Terrorism (2005). Konvensi ini berfokus pada perluasan 

terhadap tindakan terorisme. dimana dalam konvensi ini mengatur terkait 

penggunaan radioaktif atau senjata nuklir untuk tindakan terorisme. hal 

tersebut diatur dalam pasal 2 pada International Convention for the 

Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (2005) ini, dimana individu 
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atau kelompok dianggap melakukan pelanggaran jika memiliki atau 

menggunaka senjata nuklir atau radioaktif untuk melakukan 

pembunuhan atau melakukan teror (United Nations, 2005). Selain itu 

negara juga diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan ketika 

terjadi pelanggaran dalam konteks sebagaimana diatur dalam konvensi 

ini. Pasal 5 pada konvensi ini telah menjelaskan bahwa: 

 

Article 5 Each State Party shall adopt such measures as may 

be necessary:  

(a) To establish as criminal offences under its national law 

the offences set forth in article 2;  

(b) To make those offences punishable by appropriate 

penalties which take into account the grave nature of these 

offences (United Nations, 2005). 

Negara diwajibkan untuk mengambil tindakan represif dengan 

memberikan hukuman sesuai dengan kerangka hukum nasional yang 

juga harus dimiliki negara-negara peserta konvensi tersebut. Dengan 

demikian, negara harus membuat hukum nasional yang bisa 

mengakomodasi amanat dari konvensi tersebut. 

Kedelapan, Amendment to the Convention on the Physical 

Protection of Nuclear Material (2005). Konvensi ini dibuat untuk 

mengamandemen atau merubah konvensi sebelumnya yaitu: Konvensi 

tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir yang diadopsi pada 26 Oktober 

1979. Dalam penjelasan pada Amendment to the Convention on the 

Physical Protection of Nuclear Material (2005) ini telah disebutkan 

bahwa Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir dirubah 

menjadi Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Material Nuklir Dan 

Fasilitas Nuklir. Adapun tujuan dari dibuatnya konvensi Amendment to 

the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (2005) 

ini, (sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 A) adalah untuk 

mencapai dan mempertahankan keefektifan perlindungan fisik bahan 

nuklir di seluruh dunia yang digunakan untuk tujuan damai dan fasilitas 

nuklir yang digunakan untuk tujuan damai; untuk mencegah dan 

memerangi pelanggaran yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bahan 
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dan fasilitas di seluruh dunia; serta untuk memfasilitasi kerja sama antar 

Negara Peserta dalam bidang tersebut. 

Untuk memahami terkait dengan kewajiban negara peserta dalam 

konvensi ini, dapat dilihat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2A yang 

telah mengatur terkait kewajiban negara-neagra peserta agar dapat 

mengakomodasi kepentingan pengamanan bahan dan fasilitas nuklir 

sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi ini. 

Pasal 2A 

 

1. Setiap Negara Pihak harus membuat, menerapkan, dan 

memelihara fisik yang sesuai rezim perlindungan yang 

berlaku untuk bahan nuklir dan fasilitas nuklir di bawah 

yurisdiksinya, dengan tujuan: 

 

a. melindungi terhadap pencurian dan pengambilan materi 

nuklir lainnya yang melanggar hukum yang digunakan, 

penyimpanan dan transportasi; 

b. memastikan pelaksanaan langkah-langkah cepat dan 

komprehensif untuk menemukan dan, jika sesuai, 

memulihkan bahan nuklir yang hilang atau dicuri; ketika 

materi terletak di luar wilayahnya, dimana Negara Pihak 

harus bertindak sesuai dengan pasal 5 

c. melindungi bahan nuklir dan fasilitas nuklir dari 

sabotase; dan 

d. mengurangi atau meminimalkan konsekuensi radiologis 

sabotase. 

 

2. Dalam menerapkan paragraf 1, masing-masing Negara 

Pihak harus: 

 

a. menetapkan dan memelihara kerangka kerja legislatif 

dan peraturan untuk memerintah perlindungan fisik; 

b. membangun atau menunjuk otoritas yang kompeten atau 

otoritas yang bertanggung jawab untuk implementasi 

kerangka kerja legislatif dan regulasi; dan 
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c. mengambil tindakan tepat lainnya yang diperlukan untuk 

perlindungan fisik bahan nuklir dan fasilitas nuklir. 
 

Dengan melihat pasal 2A tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

negara harus mengambil langkah-langkah tertentu, terutama dalam 

rangka melindungi bahan dan fasilitas nuklir yang berada dibawah 

yurisdiksinya. Untuk itu setiap negara harus memiliki kerangka hukum 

nasional untuk menjalankan amanah dari konvensi tersebut. Hal ini 

secara tegas sudah dijelaskan dalam Pasal 2A pada poin 2 dalam huruf a 

yang mewajibkan negara peserta dalam konvensi tersebut untuk 

menetapkan dan memelihara kerangka kerja legislatif dan peraturan 

untuk memerintah. Artinya kerangka hukum dalam level nasional serta 

aturan-atauran kewenangan antar lembaga dalam negara yang berkaitan 

dengan perlindungan terhadap bahan dan fasilitas nuklir harus diatur 

secara jelas oleh masing-masing negara. 

Delapan instrumen hukum internasional terkait kontra terorisme 

yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia telah mengatur 

kewajiban dari negara yang menjadi bagian dari konvensi-konvensi 

tersebut untuk mengikuti dan mengakomodasi terkait apa yang 

diamanatkan dalam 8 konvensi internasional yang dijadikan rujukan 

kontra terorisme internasional tersebut. Dari 8 konvensi yang telah 

diratifikasi tersebut semnunya mengamanatkan negara untuk memiliki 

instrumen hukum pada level nasional untuk bisa mengakomodasi 

kepentingan-kepentingan terkait pengaturan sebagaimana telah 

dimaksudkan dalam masing-masing konvensi. Untuk itu terkait 

instrumen kontra terorisme yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia 

secara garis besar juga tidak terlepas dari apa yang telah diamanatkan 

dalam konvensi-konvensi tersebut. 

Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap 

beberapa konvensi internasional terkait kontra terorisme merupakan 

bentuk dari pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota PBB, dimana 

PBB melalui Dewan Keamanan telah merekomendasikan kepada 

negara-negara anggoa PBB untuk mengambil tindakan-tindakan atau 

langkah pemberantasan terorisme serta merekomnedasikan agar semua 

negara anggota PBB meratifikasi konvensi-konvensi internasional 
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terkait kontra terorisme sebagaimana yang telah tertuang dalam Resolusi 

Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 (Suhayati, 2013). 

Diantara konvensi-konvensi anti terorisme yang diratifikasi oleh 

pemerintah Indonesia, sebenarnya ada dua konvensi yang secara khusus 

diratifikasi sebagai akibat dari mulai munculnya isu terorisme di dunia 

internasional dan nasional sejak tahun 2000-an, atau lebih tepatnya pasca 

peristiwa 9/11 sebagai peristiwa monumental serangan terorisme pada 

level internasional, dan peristiwa Bom Bali sebagai onumental serangan 

teroris pada level nasional. Dua konvensi tersebut adalah International 

Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997) dan 

International Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism (1999), dimana keduanya telah diratifikasi pada tahun 2006. 

Alasan utama pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap 

dua konvensi internasional terkait anti terorisme tersebut adalah adanya 

kesadaran bahwa terdapat kesulitan-kesulitan bagi pemerintah untuk 

melakukan antisipasi tindak pidana terorisme yang memiliki jaringan 

lintas negara. Hukum nasional terkait kontra terorisme yang dimiliki oleh 

Indonesia dianggap masih belum mampu memungkinkan dalam proses 

penanggulangan terorisme yang bersifat lintas negara (detikNews, 

2006). Dengan alasan tersebut pemerintah bersama DPR sepakat untuk 

meratifikasi dua konvensi tersebut. Namun demikian DPR dalam rapat 

paripurna pada tahun 2006 telah memberikan beberapa catatan terkait 

ratifikasi konvensi-konvensi itu, diantaranya misalnya telah disampaikan 

oleh Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Antarini Malik, dalam 

penyampaian pandangan umum juga memberikan catatan penting bahwa 

ratifikasi yang dilakukan ini jangan sampai membuat tekanan-tekanan 

dari negara-negara besar dalam proses penanganan terorisme terhadap 

pemerintah Indonesia semakin besar. Indonesia diharpkan dapat 

mempunyai posisi yang sama dengan negara-neagra besar lainnya dalam 

proses penanggulangan terorisme  (detikNews, 2006).  

Selama ini negara-negara besar seperti Amerika Serikat 

seringkali memberikan pengaruh-pengaruh dalam proses penanganan 

terorisme global, termasuk kepada Indonesia. Sebagai contoh misalanya 

terkait penentuan suatu kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok 

teroris yang pernah dilakukan oleh AS. Ketika itu Amerika Serikat telah 

mengindikasikan organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan juga JAT 
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(Jamaan Ansharut Tauhid) sebagai jaringan teroris yang ada di 

Indonesia. Dengan dasar-dasar spihak yang dilakukan oleh AS dalam 

mengidentifikasi suatu kelompok yang dianggap jaringan teroris tersebut 

sembat membuat situasi dalam negeri menjadi panas, karena muncul 

protes dari pihak-pihak yang dilabeli sebagi teroris tersebut, hingga 

akhirnya pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dan memberikan 

penjelasan kepada AS, hingga akhirnya HTI dihapus dari daftar jaringan 

terorisme oleh AS (DPR RI, 2012). Sehingga DPR memberikan catatan 

bahwa pemerintah Indonesia harus memiliki statuas atau posisi yang 

sama dalam penanganan terorisme baik global ataupun nasional. Karena 

dikhawatirkan justru dengan dilakukannya ratifikasi ini membuat 

semakin kuatnya tekanan-tekanan yang datang dari negara-negara besar 

dalam proses penangggulangan terorisme yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia. Untuk itu Fraksi Partai Golkar ketika itu 

mengingatkan kepada pemerintah supaya menjaga asas kesetaraan dalam 

menjalankan konvensi internasional tersebut.  

Dalam rapat paripurna tersebut Fraksi dari partai-partai lain 

seperti PAN juga memberikan catatan yang serupa. Bahkan menyatakan 

bahwa penanggulangan terorisme yang selama ini dilakukan oleh 

Pemerintah Indoensia, lebih banyak sekedar hanya untuk memenuhi 

keinginan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (detikNews, 

2006). Sebagai contoh adalah ketika pemerintah Indoensia menangani 

kasus seorang terduga teroris yaitu Umar Patek. Dia adalah terduga 

pelaku serangan bom Bali pada tahun 2002, dimana terdapat banyak 

korban jiwa yang merupakan warga negara Amerika Serikat dan 

Australia. Sehingga AS dan Australia dalam hal ini juga berkepentingan 

untuk melakukan investigasi serta pengungkapan dan penyelesaian kasus 

serangan teror yang terjadi di Indonesia tersebut. Bahkan Amerika 

Serikat sempat menjanjikan hadiah sebesar 1 juta dolar AS, bagi siapa 

saja yang dapat memberikan informasi atau dapat menangkap seorang 

Umar Patek (Liputan6.com, 2011). Pemeberian imbalan bagi siapa saja 

yang dapat menangkap Umar Patek menunjukkan bahwa Amerika 

Serikat sangat berkepentingan dalam proses pengungkapan jaringan atau 

kelompok dari Umar Patek tersebut. Hingga akhirnya Umar Patek 

berhasil ditangkap di Pakistan pada 25 Januari 2011, dimana 

penangkapan itu dikomandoi oleh pasukan Amerika Serikat. Ketika 
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Umar Patek ditangkap di Pakistan oleh pihak berwajib di Pakistan 

dengan dibantu AS, kemudian muncul perdebatan ketika Pakistan 

menolak untuk melakukan proses hukum kepada Umar Patek. Amerika 

Serikat pun ternyata menolak ketika ditawarkan ekstradisi untuk 

kemudian  diproses hukum di AS. Akhirnya Umar Patek diekstradisi ke 

Indonesia meskipun pemerintah Indonesia tidak meminta untuk 

diekstradisi ke Indonesia. Karena sudah terlanjur diekstradisi ke 

Indonesia, maka pemerintah dengan terpaksa melakukan proses hukum 

kepada Umar Patek (DPR RI, 2012). Kasus tersebut menunjukkan bahwa 

apa yang dismpaiakan oleh DPR dalam rapat paripurna dalam konteks 

ratifikasi Dua konvensi yaitu International Convention for the 

Suppression of Terrorist Bombings (1997) dan International Convention 

for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999), merupakan 

fakta, bahwasanya selama ini pemerintah Indonesia lebih banyak 

menangani masalah terorisme hanya sekedar memenuhi keinginan dari 

negara-negara besar. Meskipun banyak catatan-catatan yang diberikan 

DPR kepada pemerintah, namun faktanaya DPR dan pemerintah sepakat 

untuk menyetujui dan melakukan ratifikasi terhadap Dua konvensi yaitu 

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 

(1997) dan International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism (1999)  (detikNews, 2006). 

Peran dunia internasional terkait instrumen internasional yang 

berhubungan dengan kontra terorisme, menjadi satu hal yang tidak bisa 

dipungkiri. Sebagai contoh dalam hal ini adalah ketika berbicara terkait 

dengan International Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism (1999), yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 

2006. Negara-negara besar yang diprakarsai oleh Amerika Serikat 

menggunakan peran salah satu organisasi internasional yaitu Financial 

Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk melancarkan 

misi pemberantasan terorisme pada level internasional. FATF adalah 

sebuah organisasi yang diprakarsai oleh negara-negara G7 saat 

mengadakan pertemuan KTT bulan Juli tahun 1989 di Paris, Perancis. 

Lembaga ini didirikan untuk kepentingan pemberantasan kejahatan 

pencucian uang. Lembaga ini didirikan untuk memaksa negara-neagra di 

dunia untuk ikut memerangi praktik pencucian uang. FATF sendiri 

menggunakan pendekatan hukuman terhadap negara-negara yang 
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dianggap tidak mau bekerjasama dalam rangka pemberantasan tindak 

kriminal pencucian uang. Negara yang dianggap tidak mau bergabung 

dalam pemberantasan pencucian uang akan dimasukkan ke dalam daftar 

Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) serta 

berkemungkinan dikenakan sanksi counter measures oleh negara-negara 

anggota FATF yang di berikan dalam bentuk hambatan terhadap 

transaksi perbankan seperti transfer, penolakan Letter of Credit atau L/C, 

penolakan pinjaman luar negeri, larangan membuka kantor cabang bank 

di luar negeri, atau seluruh transaksi dari negara tersebut akan dianggap 

sebagai transaksi mencurigakan (suspicious transaction). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa FATF menggunakan daya paksa melalui power 

dari negara-negara anggotanya (yang mayoritas adalah neagra-neagra 

besar) untuk memaksa negara-negara di dunia mengikuti aturan yang 

diterapkan oleh FATF (Armanda, 2015). 

Terkait dengan International Convention for the Suppression of 

the Financing of Terrorism (1999), sebenarnya terdapat peran yang 

signifikan oleh FATF dalam suksesi konvensi internasional terkait 

pendanaan terorisme tersebut. Pasca terjadinya serangan teror di gedung 

WTC, Amerika Serikat pada tahun 2001, kemudian memicu FATF untuk 

mengeluarkan 8 rekomendasi yang kemudian disempurnakan menjadi 9 

rekomendasi pada tahun 2004, yang inti dari rekomendasi tersebut 

adalah terkait dengan kriminalisasi untuk memerangi pendanaan 

terorisme. Sebelum terjadinya peristiwa 9/11, FATF hanya berfokus 

pada tindak pidana pencucian uang dengan skema 40 rekomendasi yang 

dirancang sejak tahun 1991. Namun pasca terjadinya peristiwa 9/11, 

kemudian FATF masuk pada masalah terkait dengan pendanaan 

terorisme. Setelah terjadi serangan pada bulan September 2001 di 

gedung WTC, FATF langsung bereaksi pada bulan Oktober 2001 dengan 

mengeluarkan rekomendasi bagi negara-negara di dunia (terutama 

negara anggota dan negara yang ingin menjadi anggota FATF) untuk 

memerangi pendanaan terorisme. Tidak hanya itu, rekomendasi yang 

dikeluarkan FATF tahun 2001, secara eksplisit meminta kepada semua 

negara-negara di dunia untuk meratifikasi International Convention for 

the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) (RI, 2012). 

Pendekatan yang digunakan FATF dalam memerangi praktik 

pencucian uang adalah bersifat memberikan hukuman (punitive 
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approach), juga digunakan dalam menekan negara-negara di dunia untuk 

ikut terlibat dalam proses memerangi pendanaan terorisme. Indonesia 

sendiri hingga tahun 2018 memang belum menjadi anggota resmi dari 

FATF, namun bukan berati FATF tidak bisa memberikan pengaruh 

kepada pemerintah Indonesia. Pada faktanya, Indonesia sejak tahun 2000 

merupakan salah satu negara anggota Asian Pacific Group on Money 

Laundering (APG) yang merupakan FATF-Style Regional Body. 

Kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi yang diterapkan FATF 

berlaku untuk semua negara tanpa pengecualian. Indonesia “dipaksa” 

untuk dapat menyesuaikan ketentuan dan standar internasional yang 

dikeluarkan oleh FATF dengan kebijakan dan hukum yang berlaku di 

Indonesia (Armanda, 2015). Terlebih lagi Indonesia sebenarnya 

memiliki kepentingan untuk dapat bergabung menjadi anggota resmi 

FATF, untuk mempermudah proses kerjasama dibidang investasi dan 

kerjasama-kerjasama ekonomi secara umum dengan negara-negara yang 

memang sudah lebih dulu menjadi anggota FATF. Hal ini dibuktikan 

dengan hadirnya Indonesia untuk pertama kalinya dalam sidang 

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 16 – 19 

Oktober 2018 di Paris dengan “seat & flag” sendiri dan berstatus 

“observer”. Dan Indonesia masih berusaha untuk memenuhi persyaratan 

untuk dapat menjadi anggota penuh FATF (Putra, 2018). Selain itu 

adanya pengaruh dari FATF terhadap pilihan respon Indonesia dalam hal 

kontra terorisme secara umum, dan kususnya terkait kebijakan kontra 

pendanaan terorisme, telah dijelaskan dalam Naskah akademik tentang 

pemberantasan pendanaan terorisme yang kemudian diatur dalam UU 

Nomor 6 tahun 2006. Dalam Naskah Akademik tersebut dijelaskan 

bahwa salah satu tujuan dari diaturnya instrumen hukum tentang 

pemberantasan pendanaan terorisme adalah untuk memenuhi 

Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering 

(FATF) (RI, 2012). 

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari dunia 

internasional terhadap Indonesia dalam proses penanggulangan 

terorisme, benar-benar ada. Terjadi korelasi antara tekanan dari dunia 

internasional, dalam hal ini melalui FATF, yang kemudian disambut 

dengan adanya kepentingan Indonesia untuk dapat bergabung menjadi 

anggota FATF untuk memperlancar perdagangan internasional, 
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membuat pemerintah Indonesia harus mengikuti tekanan atau pengaruh-

pengaruh yang berasal dari dunia internasional tersebut. Sementara 

dinamika di dalam negeri sendiri, tidak terdapat resistensi yang 

signifikan. DPR dalam hal ini yang merupakan wakil dari rakyat 

Indonesia secara umum menyetujui pemerintah Indonesia untuk 

bergabung dalam kerangka global penanggulangan terorisme dengan 

melakukan ratifikasi terhadap International Convention for the 

Suppression of Terrorist Bombings (1997) dan International Convention 

for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999). DPR secara 

normatif hanya memberikan masukan-masukan terkait posisi pemerintah 

Indonesia supaya tidak terlalu memposisikan diri sebagai negara yang 

hanya bisa dikendalikan oleh negara-negara besar. Namun pada 

kenyataannya pemerintah beserta DPR kemudian meratifikasi dan 

kemudian menyesuaiakan diri antara instrumen aturan dalam negeri 

dengan yang diamanatkan dalam konvensi yang telah diratifikasi 

tersebut. 

Kepatuhan pemerintah Indonesia terhadap norma internasional 

yang telah tertuang dalam beberapa konvensi internasional ataupun 

resolusi PBB dalam hal kontra terorisme tampak nyata secara tertulis 

dalam beberapa instrumen aturan kontra terorisme di Indoensia. Di 

dalam naskah akademik Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 telah banyak 

menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia 

telah mendapat pengaruh yang luar biasa dari norma internasional. 

Misalnya saja dalam naskah akademik telah dijelaskan bahwa salah satu 

pertimbangan dibuatnya instrumen hukum nasional terkait anti terorisme 

adalah adanya norma internasional yang menganggap bahwa terorisme 

sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Derajat 

“keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya 

Perpu anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus 

bom Bali. Pengertian extra ordinary crime adalah pelanggaran berat 

HAM yang meliputi crime againts humanity dan genoside (sesuai 

dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam extra 

ordinary crime dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan 

kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional 

(Republic of Indonesia National Law Development Agency, 2011). 
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PBB juga mendorong agar setiap perbuatan yang memiliki 

keterkaitan dengan terorisme seperti pendanaan, perencanaan, persiapan, 

dan pelaksanaan aksi teror atau dukungan terhadap teroris harus diadili. 

PBB juga menghendaki agar terorisme dikategorikan sebagai tindak 

pidana berat (serious criminal offences). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa PBB sebagai struktur internasional telah memberikan pengaruh 

bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan tindakan guna 

memerangi ancaman dari terorisme (Republic of Indonesia National Law 

Development Agency, 2011) 

Norma internasional sangat memberikan dampak terhadap proses 

pembuatan kebijakan di Indonesia. Proses penanggulangan terorisme di 

Indonesia tidak semata-mata hanya menggunakan pertimbangan kondisi 

keamanan nasional saja. Melainkan ada pertimbangan kondisi-konsisi 

obyektif dalam level internasional yang kemudian memberikan 

pengaruh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan Pelacakan 

pada narasi pertimbangan pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2003  pada poin a, b, c, d, dan e yang berbunyi 

(President of Republic of Indonesia, 2003): 

 

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan 

hukum dan ketertiban secara konsisten dan 

berkesinambungan;  

b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di 

wilayah Negara Republik Indonesia telah 

mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang 

korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara 

luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan 

dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, 

politik, dan hubungan internasional;  
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c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, 

terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga 

mengancam perdamaian dan keamanan nasional 

maupun internasional;  

d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang 

tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan 

hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi 

permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan 

tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada 

konvensi internasional dan peraturan perundang-

undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, 

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf 

b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

menjadi Undang-undang; 
 

Dalam narasi pertimbangan instrumen UU anti terorisme yang 

dimiliki oleh Republik Indonesia dibentuk dengan mempertimbangkan 

kondisi-kondisi obyektif dunia internasional terkait adanya suatu nilai 

bersama yang menganggap bahwa terorisme sebagai ancaman terhadap 

keamanan manusia secara global, sebagaimana dapat dilihat pada poin a, 

b, dan c. Terorisme yang dianggap ancaman oleh dunia internasional 

telah memberikan pengaruh pada pemerintah Indonesia untuk turut serta 

dalam perang melawan terorisme yang salah satunya dilakukan dengan 

membuat instrumen hukum untuk menanggulangi terorisme.  

Tidak hanya itu, bahkan pembentukan instrumen UU anti 

terorisme di Indonesia mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh 

pemerintah Indonesia sebagaimana dituangkan pada narasi 

pertimbangan pada poin d yang menyebutkan secara jelas bahwa 

pembentukan dasar hukum anti terorisme di Indonesia mengacu pada 
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konvensi internasional. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa 

memang ada pengaruh dari norma internasional dalam pembuatan 

kebijakan anti teror di Indonesia. 

Bukti adanya pengaruh norma internasional tidak hanya terdapat 

pada narasi pertimbangan, tetapi juga terdapat dalam penjelasan umum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, terutama 

pada alinea ke-4 berbunyi (President of Republic of Indonesia, 2003) : 

 

“Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan 

mengacu pada konvensi internasional dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, 

serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan 

kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak 

dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden 

Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.  

 

 

Sekali lagi bahwa konvensi internasional terkait anti terorisme yang 

bersifat universal menjadi landasan atau acuan bagi pemerintah Republik 

Indonesia untuk membuat instrumen hukum pada level nasional dalam 

rangka penanggulangan terorisme yang dianggap sebagai ancaman telah 

dituangkan dalam penjelasan umum tersebut. 

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang 

menunjukkan adanya pengaruh norma internasional adalah kebijakan 

Indonesia yang melakukan perluasan kriminalisasi terhadap apa yang 

dimaksud dengan tindak pidana terorisme yang akan diproses dengan 

aturan-aturan anti terorisme yang berlaku di Indonesia. Dalam naskah 

akademik Perubahan UU No. 15 tahun 2003, telah dijelaskan bahwa 

perluasan kriminalisasi yang dilakukan dan sudah dituangkan dalam 

Perpu No. 1 Tahun 2002, Misalnya saja dalam pasal 6, 7, 8, dan 10 Perpu 

No. 1 Tahun 2002. yang bersumber dari Pasal 479a sampai dengan Pasal 

479r Jis. UU No.4 Tahun 1976 dan UU No.2 Tahun 1976 yang 

mengesahkan ratifikasi 3 Konvensi Internasional tentang kejahatan 

penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan yaitu: 1). 
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Konvensi The Haque 1970 (Convention for the Suppression of Unlawful 

Seizure of Aircraft), 2). Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences 

and certain Other Acts Committed on Board Aircraft) dan 3). Konvensi 

Montreal 1971 (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 

the Safety of Civil Aviation) (Republic of Indonesia National Law 

Development Agency, 2011).  

Selain itu, dalam Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang 

menjelaskan terkait penggunaan senjata api dalam tindak pidana 

terorisme sebenarnya bersumber dari UU No 12/Drt/1951 tentang 

senjata api yang kemudian ditambahkan elemen khusus berupa "dolus 

specialis " berupa "dengan maksud untuk melakukan tindak   pidana 

terorisme" yang dikaitkan dengan Convention Against Terrorist 

Bombing (1977) (Republic of Indonesia National Law Development 

Agency, 2011).  

Perluasan kriminaslisasi dalam kebijakan kontra terorisme di 

Indonesia dilakukan dengan pertimbangan terjadi kemungkinan adanya 

"actual harm" maupun timbulnya "potential harm" Pertimbangan terkait 

“potential harm” dalam hal ini dikaitkan dengan adanya "technology 

terrorism" yang memanfaatkan bahan-bahan kimia, senjata biologis, 

radiology, mikroorganisme, radioaktif dan komponennya yang sudah 

diatur dalam Pasal 12 Perpu No. 1 Tahun 2002. Selain itu, adanya 

kemungkinan tindakan untuk mengumpulkan materi atau harta yang 

akan digunakan untuk melakukan kegiatan tindak pidana terorisme 

sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang 

bersumber pada Convention on the Physical Protection of Nuclear 

Material (1976) (Republic of Indonesia National Law Development 

Agency, 2011). 

Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 telah mengeluarkan UU 

NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 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 terori akan bisa eksis atau tidak. 

Untuk itu pemerintah Indoensia merasa perlu membuat UU tersebut 
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untuk memutus jalur dana yang digunakan oleh kelompok-kelompok 

teroris di Indonesia. 

Pembentukan Undang-undang ini sangat dipengaruhi oleh 

instrumen hukum internasional terkait kontra terorisme. Pertama 

dipengaruhi oleh adanya International Convention for the Suppression 

of the Financing of Terrorism (1999)  yang diratifkasi oleh pemrintah 

Indonesia pada tahun 2006. Adanya keterkaitan antara UU Nomor 9 

Tahun 2013 terebut dengan International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism (1999)  dapat dilihat pada 

Narasi pertimbangan pada poin c UU terebut yang menyatakan:  

 

“bahwa Indonesia yang telah meratifikasi International 

Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan 

Pendanaan Terorisme, 1999) berkewajiban membuat atau 

menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang 

diatur di dalam konvensi tersebut”. 

 

Dibuatnya UU Nomor 9 Tahun 2013 juga tidak terlepas dari 

pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu resolusi 1373 tahun 

(2001), dimana dalam resolusi tersebut pada poin satu huruf a telah 

disebutkan bahwa Dewan Keamanan “1). Decides that all States shall: 

(a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts”. (Council, 2001) 

Perlu diketahui bahwa resolusi DK PBB 1373 tahun (2001) telah 

menghasilkan terbentuknya Counter-Terrorism Committe (CTC), yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota PBB 

dalam aksi kontra terorisme. CTC sendiri salah satu fungsinya adalah 

memonitor dan memastikan bahwa semua negara telah 

mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu resolusi 

1373 tahun (2001) (Security Council, n.d.). Untuk itu pemerintah 

Indonesia telah merespon ketentuan terkait kewajiban negara anggota 

PBB untuk menanggulangi masalah pendanaan aksi terorisme, dengan 

membuat UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada tahun 2013, 

sebagai akibat dari keanggotaan Indonesia dalam CTC. 
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5.3. Strategi Pendekatan Lunak dan Deradikalisasi dalam 

Menghadapi Penanggulangan Terorisme di Indonesia 

Implementasi atau praktik atas kebijakan-kebijakan kontra 

treorisme oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini telah menggunakan 

dua pendekatan dalam menghadapi terorisme, yang pertama adalah 

pendekatan represif, dalam konteks ini aktor utamanya adalah Densus 88 

sebagai pasukan anti teror. Dalam pendekatan ini, pemerintah Indonesia 

menggukanan pendekatan-pendekatan kekerasan terutama dalam 

menghadapi dan menindak para terduga teroris. Dalam konteks 

pendekatan represif ini seringkali pemerintah Indonesia harus 

berhadapan dengan isu pelanggaran HAM sebagai akibat dari tindakan 

represif yang dilakukan terhadap para terduga teroris. Di samping itu, 

pemerintah juga telah menggunakan pendekatan lunak, dalam hal ini 

adalah melakukan deradikalisasi. Pendekatan ini dimotori oleh BNPT 

sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalm proses 

penanggulangan terorisme. deradikalisasi dilakukan baik terhadap 

orang-orang yang sudah terpapar faham radikalisme, ataupun terhadap 

masyarakat yang belum terpapar radikalisme. Dalam pelaksanaan 

deradikalisasi ini menjadi satu rangkaian program penanganan dan 

pencegahan munculnya faham terorisme di Indonesia. 

Dalam beberapa kasus penangkapan terhadap terduga teroris 

yang dilakukan oleh Densus 88 boleh jadi mengharuskan para personil 

Densus 88 untuk mengambil langkah tegas yang kemudian pada 

beberapa kasus para personil Densus 88 tersebut menembak mati para 

terduga teroris. Namun dalam hal ini, pilihan untuk mengeksekusi para 

terduga teroris ketika masih dalam proses penangkapan adalah bukan 

pilihan yang terbaik. Terlebih lagi para pelaku masih berstatus terduga, 

yang artinya orang yang diduga sebagai teroris tersebut belum tentu 

bersalah karena belum dibuktikan di pengadilan. Langkah melakukan 

eksekusi mati terhadap para terduga teroris yang hendak ditangkap oleh 

Densus 88 merupakan bentuk pelanggaran HAM karena tidak 

memberikan hak kesetaraan dimata hukum, dan para terduga teroris 

tersebut tidak mendapatkan haknya untuk diproses di pengadilan yang 

belum tentu menempatkannya sebagai tersangka teroris. 

Selain itu, ketika para terduga teroris di eksekusi mati dalam 

proses penangkapan maka hal itu akan menutup kesempatan untuk 
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mendapatkan informasi tentang jaringan teroris, sehingga pembongkaran 

jaringan teroris di Indonesia akan terkendala. Kemudian dampak negatif 

dari mengeksekusi mati terduga teroris pada saat penangkapan juga 

menutup kesempatan bagi para terduga teroris untuk melakukan taubat 

dan mengubah diri. Artinya bukan sebuah hal yang tidak mungkin bahwa 

para terduga teroris atau bahkan para pelaku terorisme yang sudah 

terbukti bersalah akan bisa berubah dan tidak menjadikan teror sebagai 

langkah perjuangannya. Karena tidak sedikit dari para pelaku terorisme 

yang berhasil ditangkap oleh Densus 88 yang kemudian dalam proses 

menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dapat mengubah pola 

pikir para pelaku terorisme tersebut yang kemudian mereka menyadari 

bahwa apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan selama ini 

adalah suatu hal yang salah dan merugikan banyak orang, terutama para 

korban dari aksi teror yang mereka lakukan. Sehingga para mantan 

teroris yang sudah bertaubat tersebut dapat dilibatkan dalam proses 

deradikalisasi untuk melakukan pencegahan terorisme di Indonesia. 

Bahkan menurut Ali Imron (seorang mantan teroris yang pernah terlibat 

dalam peristiwa bom Bali), dalam sebuah acara wawancara eksklusif 

mengatakan bahwa yang paling efektif untuk melakukan 

penanggulangan terorisme serta melakukan deradikalisasi adalah harus 

dilakukan oleh orang-orang yang paling paham dengan dunia 

radikalisme dan dunia terorisme. Dan itu artinya pemerintah harus 

menggandeng para mantan teroris yang sudah taubat untuk membantu 

menangani terorisme serta melakukan deradikalisasi pada jaringan 

terorisme yang ada di Indonesia (Imron, 2017). Pernyataan serupa juga 

disampaikan oleh Deputi bidang kerjasama internasional dari BNPT 

ketika penulis melakukan wawancara personal. Dalam kesempatan 

tersebut dijelaskan bahwa kegiatan deradikalisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah (dalam hal ini dilaksanakan oleh BNPT) harus menggunakan 

para ulama, karena mayoritas kasus terorisme di Indonesia menurutnya 

telah menggunakan simbol-simbol agama Islam. Namun ternyata tidak 

semua ulama bisa menjalankan misi radikalisasi karena sering 

mendapatkan penolakan dari kelompok-kelompok radikal yang ada di 

Indonesia. Kelompok-kelompok radikal ini hanya bisa di radikalisasi 

oleh ulama yang dianggap memiliki madzhab yang sama dengan mereka. 

Itu artinya pemerintah dalam hal ini BNPT harus mencari orang yang 
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bisa masuk dan diterima oleh kalangan kelompok radikalisme tersebut. 

Dan BNPT selama ini menggunakan tokoh-tokoh jaringan kelompok 

Islam radikal yang sudah “tersadarkan” untuk melakukan radikalisasi. 

Untuk itu, pendekatan lunak serta melakukan penangkapan sesuai 

prosedur (tidak represif dan tidak mengeksekusi di tempat) adalah 

pilihan terbaik untuk mencegah terorisme (Hamidin, 2018). 

Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kasus dimana para 

pelaku terorisme yang dapat mengubah pola pikirnya ketika menjalani 

proses hukuman. Di antaranya adalah Umar Patek, Khairul Ghazali, 

Iqbal Husaini, serta Abdurrahman Ayyub. Beberapa nama mantan teroris 

tersebut membuktikan bahwa orang yang pernah melakukan tindak 

pidana terorisme yang semula memiliki pola pikir yang radikal dapat 

berubah dan tidak lagi berfikir bahwa tindakan terorisme adalah tindakan 

yang benar. 

Umar Patek adalah salah seorang pelaku bom Bali yang terjadi 

tahun 2002. Setelah dia melakukan teror di Bali, kemudian Umar Patek 

menjadi buronan beberapa negara. Bahkan Amerika Serikat 

mengeluarkan pengumuman akan memberikan hadiah sebesar 1 juta 

Dolar Amerika Serikat bagi siapapun yang mampu menangkap atau 

memberikan informasi keberadaan Umar Patek. Itu artinya Umar Patek 

pernah menjadi orang yang paling dicari oleh pemerintah Amerika 

Serikat. Setelah 10 tahun dalam pelarian, akhirnya Umar Patek berhasil 

ditangkap di Pakistan pada 25 Januari 2011, dimana penangkapan itu 

dikomandoi oleh pasukan Amerika Serikat. Umar Patek dapat 

dilumpuhkan dari sebuah rumah yang dijadikannya persembunyian 

selama berhari-hari (Kristanti, 2011). Setelah berhasil ditangkap, 

kemudian Umar Patek diserahkan kemBali kepada pemerintah Indonesia 

untuk kemudian diadili. Akhirnya setelah melalui proses persidangan, 

Umar Patek dijatuhi hukuman tahanan selama 20 tahun oleh Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat (H. Liu, 2012). 

Ada hal menarik ketika Umar Patek yang merupakan salah satu 

anggota JI yang bertanggung jawab atas peristiwa bom Bali tahun 2002 

ketika menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, Umar 

Patek selalu mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh BNPT. 

Umar Patek selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan dari BNPT yang 

bertujuan untuk melakukan deradikalisasi terhadap Umar Patek. Dan 
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menurut keterangan yang diberikan oleh ketua Bidang Resosialisasi dan 

Rehabilitasi (Resoshab) BNPT, yaitu Werijon telah dimuat dalam media 

Metrotvnews.com menggambarkan bahwa kondisi Umar Patek sudah 

jauh lebih baik dibandingkan dulu. Pada tahun 2015, Umar Patek bahkan 

bersedia menjadi pengibar bendera merah putih dalam sebuah upacara. 

Sebagaimana kita tahu bahwa stigma yang ada dalam pemikiran para 

teroris, termasuk Umar Patek sebelum mendapatkan pendampingan dari 

BNPT menganggap bahwa mengikuti pemerintah Indonesia adalah 

sebuah dosa besar dan harus melakukan perlawanan. Namun, ketika 

dilakukan pendampingan selama beberapa tahun, Umar Patek berubah, 

bahkan dia bersedia mengerek bendera merah putih (Wirakusuma, 

2015). 

Bahkan Umar Patek merasa menyesal telah melakukan teror 

peledakan bom yang memakan banyak korban. Penyesalan Umar Patek 

tersebut diceritakan oleh salah seorang korban yang bernama Tony. Dia 

adalah salah satu korban bom JW Marriot, yang mengalami luka bakar 

di tangan, kepala dan punggung. Namun Tony tidak menaruh rasa benci 

kepada para pelaku teroris, karena dia menganggap bahwa para pelaku 

teroris tersebut hanyalah sebagai korban paham radikal. Dan dia juga 

menjadi ketua Asosiasi Korban Bom Indonesia (ASKOBI). Tony sering 

melakukan kunjungan kepada Umar Patek ketika ia masih di tahan di 

Kelapa Dua Depok. Dia sering berbincang dengan Umar Patek. Dan 

dalam sebuah kesempatan, seorang Umar Patek yang dulunya adalah 

gembong teroris, dia meminta maaf kepada Tony dan semua korban teror 

yang ada di Indonesia. Bahkan Umar Patek sempat menyatakan bahwa 

dia ingin hidup normal dan berkeluarga setelah menjalani masa 

tahanannya (Khumaini, 2014). Semua perubahan yang terjadi pada diri 

Umar Patek yang merupakan salah satu pelaku teror dari jaringan JI 

ketika ditangkap hidup-hidup di Pakistan, kemudian diberikan 

kesempatan menjalani persidangan yang semestinya, hingga dia 

akhirnya harus menjalani hukuman tahanan selama 20 tahun, kemudian 

Umar Patek menunjukkan bahwa seorang pelaku teroris dapat 

“bertaubat” dan mengubah pola pikirnya. Hal ini harusnya menjadikan 

perhatian oleh Densus 88 bahwa menangkap terduga teroris justru dapat 

membuat para pelaku teroris mengubah pola pikirnya melalui proses 

deradikalisasi yang dilakukan secara komperehensif. 



 

 

176 

 

Perubahan serupa juga ditunjukkan oleh mantan teroris yang 

bernama Khairul Ghazali, salah seorang anggota jaringan teroris. Pada 

bulan September 2010 Khairul Ghazali berhasil ditangkap hidup-hidup 

oleh Densus 88. Dia adalah anggota jaringan teroris yang pernah terlibat 

dalam kasus perampokan bank CIMB Niaga di Medan, yang kemudian 

dalam aksinya tersebut telah menewaskan salah seorang anggota 

Brimob. Bahkan dia juga pernah terlibat dalam kasus penyerangan 

terhadap Polsek Hamparan Perak (Erdianto, 2017). Khairul Ghazali 

diadili di PN Medan, yang kemudian dia harus menjalankan konsekuensi 

dari perbuatannya dengan dijatuhi vonis hukuman 5 tahun penjara 

(DetikNews, 2011). 

Setelah menjalani hukuman di dalam penjara akhirnya membuat 

Khairul Ghazali ini menjadi tersadar, bahwa apa yang telah dia lakukan 

selama ini dengan bergabung bersama jaringan terorisme telah membuat 

penderitaan bagi orang lain terutama bagi orang muslim sendiri. 

Akhirnya dengan proses tersebut, dia memutuskan untuk keluar dari 

jaringan terorisme yang selama belasan tahun sudah dijalaninya. Namun 

pada kenyataannya keputusannya untuk berhenti menjadi seorang teroris 

tidaklah mudah. Khairul Ghazali sempat menerima ancaman dari teman-

temannya. Namun tekadnya yang sudah bulat membuat dia memutuskan 

untuk berhenti menjadi anggota jaringan teroris. Berbagai pertimbangan 

telah mengubah jalan pikiran seorang mantan teroris tersebut. Hal paling 

utama yang membuat Khairul Ghazali ingin kemBali kepada jalan yang 

benar dan berhenti menjadi seorang teroris adalah perasaannya yang 

merasa berdosa ketika mengetahui bahwa perbuatan teroris telah 

melukai banyak warga muslim. Ditambah lagi, selama dia di dalam 

penjara, Khairul Ghazali mengetahui bahwa anaknya mendapatkan 

perlakuan yang tidak mengenakkan di lingkungan sekolah maupun 

lingkungan bermainnya. Anaknya dijauhi teman-temannya karena 

menyandang status seorang anak teroris. Hal tersebutlah yang membuat 

dia semakin yakin untuk berubah. Bahkan, Khairul telah mendirikan 

Pesantren Al Hidayah di Deli Serdang, Sumatera Utara untuk 

menyebarkan deradikalisasi agar orang lain tidak terjerumus seperti yang 

sudah dia alami (Erdianto, 2017). 

Kemudian perubahan pemikiran juga terjadi pada diri Iqbal 

Husaini seorang mantan teroris yang pernah divonis bersalah karena 
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kasus terorisme. Pada tahun 2006, Iqbal Husaini berhasil ditangkap 

karena telah menyimpan dan memiliki senjata api serta bahan peledak 

yang rencananya akan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme. 

Dia adalah salah seorang anggota teroris yang memiliki kemampuan 

merakit senjata. Kemampuan untuk merakit senjata tersebut 

diperolehnya setelah mendapatkan pelatihan dari kelompok teroris di 

Filipina yaitu Abu Sayyaf. Iqbal Husaini tertangkap sebanyak dua kali 

yaitu pada tahun 2006 dan 2013. Total hukuman yang dia jalani adalah 

10 tahun penjara. Setelah menjalani masa hukuman kemudian Iqbal 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan interaksi dengan korban 

bom Bali 1. Dalam sebuah acara di televisi, ketika Iqbal diwawancarai 

dia menyatakan bahwa: "Interaksi dengan korban membuat saya 

menyadari kesalahan utama bahwa yang jadi musuh utama bukan 

masyarakat sipil" (Husaini, 2017). Pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa Iqbal merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan selama ini sangat 

merugikan bagi orang-orang yang justru tidak bersalah. Banyak korban 

bom yang telah cacat permanen, banyak orang kehilangan keluarga, 

semua itu membuat Iqbal semakin yakin bahwa perbuatannya selama ini 

sebagai teroris sama sekali tidak benar, sehingga akhirnya dia 

memutuskan untuk berhenti menjadi teroris dan berusaha kemBali ke 

masyarakat sebagai sosok yang normal seperti masyarakat pada 

umumnya (Movanita, 2017). 

Perubahan yang paling berpengaruh bagi dunia terorisme di 

Indonesia adalah perubahan yang terjadi pada salah seorang yang 

dulunya pernah menjadi petinggi JI (Jemaah Islamiyah). Dia adalah 

Abdurrahman Ayyub, yang merupakan murid dari Abu Bakar Baasir dan 

Abdullah Sungkar yang merupakan pemimpin Jemaah Islamiyah. Selain 

itu, Abdurrahman Ayyub juga merupakan guru dari Umar Patek, 
Amrozy dan Imam Samodra yang merupakan nama-nama teroris yang 

cukup terkenal di Indonesia karena keterlibatan mereka dalam peristiwa 

bom Bali. Abdurrahman Ayyub ini dulunya adalah salah seorang 

petinggi di jaringan terioris JI sejak 1984. Dia salah satu tokoh teroris di 

Indonesia yang merupakan Alumnus Akademi Militer (Akmil) 

Mujahidin Afghanistan, dan terlibat langsung dalam perjuangan 

melawan Rusia bersama mujahidin lainnya di Afghanistan. 

Keterlibatannya dalam dunia terorisme dilakukan sejak usia 17 tahun. 
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Ketika itu, dia terpengaruh dengan pandangan Islam radikal saat 

mengikuti salah satu pengajian. Sejak saat itu, dia bergabung dengan 

jaringan teroris. Kemampuan yang diperolehnya dari akademi militer 

mujahidin di Afghanistan membuat dia sangat piawai dalam hal 

pertempuran serta perakitan bom. Lantaran dinilai cukup mahir dalam 

berdakwah, pada 1997-2002, Abdurrahman pernah ditugaskan petinggi 

JI ke Australia. Di sana, ia masih menjabat sebagai pentolan Jamaah 

Islamiyah (JI) divisi kekuatan ekonomi dan politik. Ia juga berdakwah 

dan memiliki murid cukup banyak pengikut. Dari sepak terjangnya 

dalam dunia terorisme di berbagai dunia bahkan Abdurahman Ayyub 

pernah menjadi orang yang paling dicari oleh pemerintah Australia 

(Susanto, 2013).  

Kisah titik Balik seorang Abdurrahman Ayyub terjadi pada tahun 

2002. Saat itu pada pertengahan bulan Oktober, dia menyaksikan sebuah 

siaran di TV yang sedang menayangkan peristiwa bom Bali. Dia melihat 

dalam tayangan tersebut adanya sebuah ledakan bom yang cukup besar 

yang menimbulkan banyak korban jiwa. Ketika melihat tayangan 

tersebut dia sudah meyakini bahwa otak peledakan bom itu adalah 

HamBali, yang merupakan teman seangkatannya ketika mengikuti 

proses pembelajaran di akmil mujahidin di Afghanistan. Tayangan 

tersebut membuat Ayyub mulai berfikir terkait kebenaran perjuangan 

yang sudah dijalaninya selama puluhan tahun. Dia mulai sadar bahwa 

jalan perjuangan yang ditempuh JI selama ini tidak sesuai dengan ajaran 

Islam yang benar. Kesadarannya akan kesalahan yang selama ini 

dilakukannya banyak dipengaruhi oleh hasil upayanya untuk menggali 

ajaran Islam dari beberapa ulama di Madinah, yang kemudian semakin 

mencerahkan pemikirannya tersebut, hingga akhirnya kemudian dia 

memutuskan untuk keluarga dari jaringan JI (Susanto, 2013). Bahkan 

setelah berubah dan keluar dari jaringan teroris, Abdurrahman Ayyub 

memutuskan untuk bergabung menjadi staff ahli BNPT untuk kemudian 

membantu dalam upaya-upaya pencegahan dan deradikalisasi dalam 

upaya menangani masalah terorisme di Indonesia. 

Adanya fakta tersebut membuktikan bahwa ketika Densus 88 

berhasil menangkap para terduga teroris ataupun pelaku teroris dalam 

kondisi hidup, dan tidak melakukan eksekusi di tempat penangkapan 

adalah pilihan langkah terbaik, karena dalam proses menjalani hukuman 
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nantinya (jika terbukti bersalah) maka terbuka kemungkinan untuk 

terjadinya perubahan pandangan dari pemikiran mereka yang selama ini 

menyebabkan mereka bertindak ekstrim. Bahkan tidak menutup 

kemungkinan untuk menjadikan mereka informan atau bahkan staff bagi 

pihak pemerintah untuk semakin mempermudah penanganan terorisme 

di Indonesia. penangkapan dalam keadaan hidup dan sesuai prosedur 

juga menghindari tuduhan-tuduhan terjadinya pelanggaran HAM 

terhadap Densus 88, karena jika terduga yang ditangkap dalam keadaan 

hidup maka mereka akan dapat menjalani proses hukum melalui sebuah 

sistem pengadilan yang semestinya, sehingga putusan pengadilanlah 

yang akan menjadi acuan apakah terduga teroris yang ditangkap benar-

benar bersalah atau tidak. Kalaupun dia harus dijatuhi hukuman mati, 

maka seharusnya melalui proses persidangan di pengadilan yang sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

Dan bagi BNPT yang merupakan lembaga yang menjadi pusat 

terkait penanganan isu terorisme di Indonesia sebenarnya juga telah 

menerapkan pendekatan soft sebagai salah satu alternatif dalam 

menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia. Beberapa contoh kasus 

yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait penangkapan para terduga dan 

pelaku teroris dengan pendekatan soft dan penerapan deradikalisasi 

menjadi salah satu prestasi dan kemajuan yang luar biasa dibidang 

penanganan terorisme. Bahkan fenomena “pemanfaatan” para mantan 

pelaku teroris yang berhasil “disadarkan” melalui program deradikalisasi 

oleh BNPT yang kemudian dijadikan agen untuk melakukan 

deradikalisasi terhadap para terduga dan simpatisan atau penganut faham 

terorisme yang masih memberikan ancaman bagi negara, merupakan 

metode yang hanya diterapkan di Indonesia. Bahkan negara-negara Barat 

belum bisa menerapkan metode yang dianggap cukup memberikan 

dampak positif tersebut. Beberapa mantan teroris yang berhasil 

disadarkan oleh BNPT, kemudian ditugaskan untuk membantu program 

BNPT untuk melakukan deradikalisasi melalui beberapa cara, 

diantaranya melalui pembangunan pondok pesantren yang dikelola oleh 

mantan teroris untuk melakukan penangkalan terhadap faham radikal 

yang berpotensi ke arah terorisme. Selain itu, ada juga mantan teroris 

yang sengaja dimunculkan di media untuk memberikan testimoni-
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testimoni yang pada intinya juga menangkal radikalisme yang berpotensi 

mengarah kepada tindakan teror (Hamidin, 2018).  

Sekali lagi, bahwa penggunaan pendekatan soft power untuk 

melakukan deradikalisasi atau “penyadaran” terhadap para pelaku teror, 

merupakan pendekatan yang cukup efektif. Selain itu menurut 

pernyataan Deputi Kerjasama Internasional BNPT, ketika penulis 

melakukan wawancara dijelaskan bahwa pendekatan deradikalisasi 

merupakan suatu prestasi bagi BNPT pada khususnya dan pemerintah 

Indonesia pada umumnya karena memiliki metode yang belum bisa 

diterapkan oleh negara manapun di dunia internasional (Hamidin, 2018). 

Pentingnya untuk melibatkan warga muslim, terutama mereka 

yang pernah terlibat langsung dalam jaringan kelompok ekstrim dalam 

proses deradikalisasi, juga telah disampaikan oleh Basia Spalek dan 

Robert Lambert dalam tulisannya yang berjudul “Muslim communities, 

counter-terrorism and counter-radicalisation: A critically reflective 

approach to engagement”. Dalam tulisannya tersebut dia memberikan 

saran agar pemerintah (dia mengambil contoh kasus penanggulangan 

terorisme di Inggris) harus lebih bisa bekerja sama dengan komunitas 

muslim untuk melakukan deradikalisasi. Dalam tulisannya juga 

disampaikan beberapa contoh terkait efektivitas pelibatan komunitas 

muslim jika dilibatkan dalam proses kontra radikalisasi di Inggris 

(Spalek & Lambert, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa proses 

deradikalisasi dengan mengajak komunitas muslim, terutama yag pernah 

terlibat dalam jaringan teroris merupakan langkah yang tidak bisa 

diabaikan begitu saja dalam proses penanggulangan terorisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


