
KontraS 23 Juni 2016 1 

 
 
 

 
 
 

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 
 

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 
(KONTRAS) 

 
23 JUNI 2016  

 

 
 



KontraS 23 Juni 2016 2 

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 

 
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) 

23 JUNI 2016  
 
 

NO ISI PASAL ANALISIS MASUKAN KONTRAS 

1 Menimbang:  

a. bahwa tindak pidana terorisme yang 
selama ini terjadi di Indonesia 
digolongkan sebagai kejahatan serius 
dan/atau kejahatan luar biasa 
terhadap kemanusiaan, keamanan 
negara, dan kedaulatan negara serta 
terhadap berbagai aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara sehingga penanggulangan 
tindak pidana terorisme perlu 
dilakukan secara berkesinambungan, 
terarah, dan terpadu, yang meliputi 
aspek pencegahan dan 
pemberantasan guna memelihara 
kehidupan yang aman, damai, dan 
sejahtera berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Ada kerancuan atas frasa ‘kejahatan serius 
dan/atau luar biasa’ yang tidak sesuai dengan 
kaidah hukum internasional yang telah dikenal 
luas, termasuk di dalamnya diakui di dalam Kovenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik  (1966) di 
mana Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005.  
 
Selain itu, konsep ini juga bertabrakan dengan 
kaidah hukum pidana internasional yang secara 
spesifik diatur di dalam Statuta Roma Mahkamah 
Pidana Internasional (2002); di mana yang dimaksud 
dengan ‘kejahatan serius dan/atau luar biasa’ dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa hal yaitu: (1) 
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, (2) Genosida, 
(3) Kejahatan Perang, (4) Kejahatan atas Tindakan 
Agresi. Unsur dari sebuah kejahatan yang amat 
serius harus pula memenuhi prasyarat, yaitu: 
serangan dilakukan meluas dan/atau sistematik 
kepada warga sipil. Serangan ini memang bisa 
dilakukan oleh aktor non negara, namun 
menempatkan kelompok teroris sebagai entitas di 
dalamnya masih amat kontroversial. Hukum 
internasional kemudian mengurangi derajat 
kontroversial ini dengan memerhatikan elemen dari 
kekuatan (power) dan penggunaan kekuatan (use of 

 Menghapus frasa 
‘kejahatan serius dan/atau 
kejahatan luar biasa’ dari 
tubuh draf.  

 Sebelum RUU ini disahkan, 
DPR RI harus membuka 
kesempatan untuk 
mendorong diskusi ratifikasi 
dan adopsi isi dari 
instrumen Statuta Roma 
Mahkamah Pidana 
Internasional, guna melihat 
peta ‘kejahatan yang amat 
serius dan/atau luar biasa’ 
secara seimbang dengan 
dinamika hukum 
internasional yang telah 
dikembangkan secara 
universal.  
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force) yang dapat dikomparasikan dengan wujud 
negara.1 
 
Dengan demikian, tindak pidana terorisme sendiri 
tidak bisa dengan serta merta dimasukkan ke dalam 
4 kategori kejahatan yang amat serius sebagaimana 
yang telah dikembangkan di dalam Statuta Roma.  
 
Dalam konteks Indonesia, frasa ini kemudian muncul 
di dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, 
di mana Indonesia menjelaskan yang dimaksud 
sebagai ‘kejahatan yang sangat serius dan/atau luar 
biasa’ adalah (1) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 
(2) Genosida.  

1  Pasal 1  
 
Dalam Undang-Undang ini yang 
dimaksud dengan:  
 
[…]  
 
3. Korporasi adalah kumpulan orang 
dan/atau kekayaan yang terorganisasi, 
baik merupakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum, termasuk yang 
berada di luar negeri.  
 

5. Ancaman Kekerasan adalah setiap 
perbuatan secara melawan hukum 
berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, 
atau gerakan tubuh, baik dengan 
maupun tanpa menggunakan sarana 
dalam bentuk elektronik atau 

Definisi korporasi pada poin 3 kelak akan 
bertabrakan dengan konsep korporasi di sektor 
pembangunan, bisnis dan jasa lainnya yang mudah 
dipertukarkan. Harus ada istilah yang lebih cocok 
dan solid untuk menjelaskan maksud poin ini.  
 
*** 
Perihal frasa ‘ancaman kekerasan’ (lihat Poin 5), 
harus diperinci secara seksama. Frasa ini apabila 
ditafsirkan secara luas maka bisa memasukkan 
semua model kekerasan sebagai suatu tindak 
pidana terorisme. Selain itu frasa ‘ancaman 
kekerasan’ kemudian langsung dikorelasikan dengan 
‘ucapan, tulisan, simbol, gerak tubuh’ yang bisa 
diasosiasikan dengan konsep kebebasan 
berekspresi dan berpendapat. Pembatasan ini 
potensial merugikan Pasal dalam Kovenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik termasuk UU 
No. 39/1999 tentang HAM; yang menjamin 

 Harus dimasukkan definisi 
yang solid perihal 2 hal:  

 
1. Korban 
2. Pemulihan 

(kompensasi)  
 
Menurut aturan hukum 
nasional yang telah 
disediakan (baca: UU 
LPSK) yang dikembangkan 
sesuai dengan standar 
progresif hukum (HAM) 
internasional.  

 

 Harus disolidkan 
pemahaman tentang 
deradikalisasi, yang tidak 
sekadar sebagai program 

                                                 
1 Lihat: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-878-hauck-peterke.pdf. Hal. 435.  

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-878-hauck-peterke.pdf
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nonelektronik yang dapat menimbulkan 
rasa takut terhadap orang atau 
masyarakat secara luas atau 
mengekang kebebasan hakiki seseorang 
atau masyarakat. 

 

8. Deradikalisasi adalah proses 
tindakan yang dilakukan dengan 
tujuan agar orang perseorangan 
atau kelompok orang tidak 
melakukan perbuatan atau 
pemikiran yang menuntut suatu 
perubahan yang diungkapkan 
secara keras atau ekstrem yang 
mengarah pada Tindak Pidana 
Terorisme. 
 

9. Organisasi Internasional adalah 
organisasi yang berada dalam 
lingkup struktur organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
organisasi internasional lainnya di 
luar Perserikatan Bangsa-
Bangsa, atau organisasi yang 
menjalankan tugas mewakili 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 

 

 

perlindungan kebebasan fundamental, termasuk 
kebebasan berekspresi dan menyampaikan 
pendapat di muka umum dengan damai.  
 
Kalimat penghubung lainnya dalam hal ini ‘yang 
dapat menimbulkan rasa takut’ dapat ditafsirkan 
dengan subyektif. Akibatnya akan ada masalah di 
kemudian hari apabila tafsir atas kalimat ini 
kemudian hadir dan berakibat pada risiko eksesivitas 
penegakan hukum yang diambil.  
 
*** 
Agenda deradikalisasi yang tidak memiliki 
definisi konstruktif Tidak ada indikator jelas 
mengenai “keras atau ekstrem.” Definisi ini juga 
hanya melahirkan efek jera tidak difokuskan 
pada upaya pemerintah untuk menyelesaikan 
akar masalah dari radikalisme di Indonesia.  
 
Perbuatan dan pemikiran yang keras atau ekstrem 
dalam hal ini memerlukan indikator yang jelas. 
Penafsiran atas ‘pemikiran keras’ yang amat luas ini 
dapat digunakan untuk membatasi dan melanggar 
kebebasan berpendapat dan berekspresi dan 
mengarah pada tindakan negara untuk melakukan 
penangkapan secara sewenang-wenang. Akan 
muncul subjektivitas pada aparat penegak hukum di 
lapangan dalam mengidentifikasi “keras” atau 
“ekstrem.”  
 
Apabila agenda deradikalisasi tetap dilanjutkan 
maka tindakan tersebut potensial bertentangan 
dengan pasal 28E dan 28I UUD 1945 yang 
menjamin kebebasan menyatakan pikiran, Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 

berbasis hasil (result) 
dengan tumpuan pada efek 
jera, namun lebih pada 
proses mencari akar 
masalah dari radikalisme di 
Indonesia.  
 

 Menyelaraskan definisi 
Organisasi Internasional 
sebagaimana yang telah 
dikembangkan di dalam 
skema hukum internasional, 
tidak sekadar mengerdikan 
bahwa organisasi 
internasional hanyalah PBB 
atau badan-badan lain yang 
menjalankan mandat PBB.  
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dan 19 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 
dan Politik Pasal 18 dan 19 mengenai kebebasan 
berpikir, pendapat, dan berekspresi.  
 
Peraturan juga berpotensi melanggar Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 9 
tentang kebebasan dan keamanan pribadi dimana 
tidak ada seorangpun dapat ditangkap atau ditahan 
sewenang-wenang.  
 
*** 
Ada kesalahkaprahan dalam mendefinisikan apa 
itu Organisasi Internasional. Merujuk pada 
International Law Commission, organisasi 
internasional dapat didefinisikan sebagai: Organisasi 
yang didirikan berdasarkan perjanjian (treaty) atau 
instrumen yang dikelola menggunakan dasar dan 
kaidah hukum internasional dan memiliki 
‘international legal personality’. Organisasi 
internasional biasanya menempatkan negara 
sebagai anggotanya, tapi kerap entitas tersebut 
berbasis pada konsep keanggotaan (membership). 
Organisasi internasional mengayakan dinamika 
hukum internasional dan tunduk pada instrumen-
instrumen hukum internasional tersebut. Setiap 
keputusan yang muncul dari sebuah organisasi 
internasional kadang tidak memiliki tautan putusan 
politis.” 
 
Dalam konteks ini, organisasi internasional bukan 
sekadar Badan Perserikatan bangsa-Bangsa atau 
organisasi-organisasi yang mewakili tugas PBB.  
 
*** 
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Tidak adanya definisi yang bisa merujuk pada 
perlindungan saksi dan korban. Termasuk di 
dalamnya ruang penyediaan pemulihan 
(kompensasi).  
 
Hukum internasional – termasuk di dalamnya adalah 
hukum HAM internasional, hukum pidana 
internasional dan hukum humaniter internasional 
telah menjelaskan beberapa perkembangan definisi 
kunci secara progresif utamanya untuk memberikan 
rujukan apa itu ‘korban’ (victim).  
 
Secara general, terdapat skup definisi yang begitu 
luas tentang terminologi siapa itu korban –termasuk 
di dalamnya korban langsung dan tidak langsung 
(direct and indirect victims). Namun demikian, dalam 
skup norma hukum internasional, terminologi korban 
dapat dibedakan dalam beberapa kategori:  

1. Korban kekerasan (Victims of crime)  
2. Korban tindak kesewenang-wenangan 

(Victims of abuse of power)  
3. Korban pelanggaran serius atas hukum HAM 

internasional dan korban pelanggaran serius 
atas hukum humaniter internasional (Victims 
of gross violations of international human 
rights law and serious violations of 
international humanitarian law)  

4. Korban praktik penghilangan paksa (Victims 
of enforced disappearances)  

5. Korban atas pelanggaran hukum pidana 
internasional (Victims of violations of 
international criminal law)  

6. Korban tindak pidana terorisme (Victims of 
terrorism)   
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Enam kategori korban di atas memiliki definisi yang 
berbeda-beda satu sama lain. KontraS juga melihat 
bahwa terminologi korban dalam terorisme juga 
memiliki sensitivitas pada 6 kategori di atas (definisi 
untuk setiap kategori akan dibuat terpisah)  
 
PBB juga telah menerbitkan suatu Deklarasi yang 
bernama UN Declaration of Basic Principles of 
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 
yang menjelaskan tentang definisi termasuk 
terminologi korban.2  
 
Dalam hukum nasional, telah terbit suatu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang 
kemudian menjelaskan korban adalah “Orang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana.”  
 
Definisi LPSK di atas harus menjadi acuan utama 
dan kemudian dikayakan dengan 6 kategori definisi 
di atas, apabila kemudian ada unsur 
kejahatan/pelanggaran HAM yang serius muncul, 
namun ruang pertanggungjawabannya minimalis.   
 
*** 
Tidak ada rujukan yang menjelaskan definitif 
ketersediaan mekanisme pemulihan dan 
kompensasi. Dalam konteks pemulihan dan 
kompensasi, ada banyak rujukan yang harus 
diperhatikan di sini.  

                                                 
2 Lihat: UN. https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_03_02.pdf. 8 Juni 2016.  

https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_03_02.pdf
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I. Resolusi Majelis Umum PBB Paragraf 1 – 

194 Diadopsi pada 11 Desember 1948. 
Resolusi ini amat terkait dengan 
pengungsi Palestina.3  

II. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Pasal 8.4 

III. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik Pasal 9(5).5 

IV. Hukum Pidana Internasional yang 
merujuk pada sejumlah keputusan dari 2 
pengadilan internasional (Pengadilan 
Pidana Internasional untuk Bekas 
Yugoslavia: 1994 dan Pengadilan Pidana 
Internasional untuk Rwanda: 1993) 
Statuta Roma (2002) menjelaskan 
tentang kompensasi di Pasal 75.6 

 
Dalam hukum nasional, UU No. 31/2014 tentang 
Perubahan atas UU No. 13/2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang 

                                                 
3 Lihat kutipan: ..and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return [to their homes] and for loss of or damage to property 
which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible. Namun demikian Resolusi 
Majelis Umum PBB merupakan sebuah keputusan yang tidak mengikat. Resolusi lebih muncul sebagai sebuah rekomendasi yang merujuk pada Pasal 10 
Piagam PBB sebagaimana dikutip, “Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup piagam ini atau yang 
berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi sesuatu badan seperti yang ditentukan dalam piagam ini, dan dengan perkecualian dalam ketentuan Pasal 12, 
dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua 
badan tersebut mengenai segala masalah dan hal yang demikian itu.  
4 Lihat kutipan: “Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak 
dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.” Diakses dari: https://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf. 8 
Juni 2016.  
5 Lihat kutipan: “Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus 
dilaksanakan.” Diakses dari: https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf. 8 Juni 2016.  
6 Lihat: ICC. Rome Statute (2002). Dokumen dapat diakses di: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-
0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf. 8 Juni 2016.  

https://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf
https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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menerangkan perihal kompensasi sebagai definisi, 
“ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena 
pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 
sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya 
kepada korban atau keluarganya.” 
 
Oleh karena itu, perlu dimasukkannya definisi yang 
solid atas konsep pemulihan (ganti rugi), dengan 
mengakselerasikan definisi yang telah tersedia pada 
UU No. 31/2014 dan definisi yang dikembangkan 
oleh rezim hukum internasional.  

2 Pasal 6 
 
Setiap Orang yang dengan sengaja 
menggunakan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan yang:  

a. menimbulkan suasana teror atau 
rasa takut terhadap orang 
secara meluas; 

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

c. Mengakibatkan kerusakan atau 
kehancuran  terhadap Obyek 
Vital yang Strategis, lingkungan 
hidup, Fasilitas Publik, dan/atau 
fasilitas internasional, 

dipidana dengan pidana mati, 
penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. 
 

Beberapa tinjauan harus diperjelas, termasuk di 
dalamnya:  
 

b. secara meluas: Frasa ini memberi 
pesan yang ambigu dan cenderung bisa 
ditafsirkan secara luas   

c. Bersifat massal: Frasa ini memberikan 
ruang tafsir yang begitu luas atas   

d. Obyek vital yang strategis, lingkungan 
hidup: Frasa ini tidak menjelaskan apa 
yang dimaksud dengan ‘obyek vital yang 
strategis’. Apakah terkait dengan pusat-
pusat pelayanan umum (fasilitas yang 
disediakan oleh pemerintah seperti 
sekolah, rumah ibadah, pasar dll). Frasa 
lingkungan hidup juga harus diperjelas 
dengan kerugian apa yang  

*** 
 
Vonis hukuman mati yang menjadi salah satu 
pilihan hukuman dari Pasal 6 harus ditinjau dari 
beberapa sudut pandang:  
 

 Membuat kerangka batasan 
dan definisi yang lebih 
terang dan detail perihal 
frasa ‘secara meluas, 
bersifat massal, obyek vital 
yang strategis dan 
lingkungan hidup’ agar tidak 
multi tafsir.  
 

 Menempatkan hukuman 
mati sebagai vonis pidana 
alternatif, bukan pidana 
primer dan kumulatif 
sembari mempersiapkan 
upaya pemerintah dalam 
mendorong agenda 
moratorium dan 
penyelarasan sistem hukum 
pidana kita yang masih 
rentan untuk memberikan 
vonis dan prosedur yang 
tidak sesuai dengan prinsip 
pemidanaan yang jujur dan 
tidak memihak.  
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 Hukuman mati tidak bisa dijadikan hukuman 
kumulatif. Pembahasan terakhir pada RUU KUHP 
hingga tahun 2016 memberikan celah progresif 
untuk menempatkan hukuman mati sebagai 
hukuman alternatif, sebelum Indonesia masuk pada 
fase moratorium hukuman mati.  
 
Konsiderasi tentang hukuman mati akan bertabrakan 
dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik, utamanya:  
 

1. Pasal 6(4) ICCPR – kemungkinan untuk 
mendapatkan pengampunan dan grasi dari 
Presiden  

2.  Pasal 6(5) ICCPR – hukuman mati tidak 
boleh dijatuhkan kepada mereka yang masih 
berusia di bawah 18 tahun dan perempuan 
yang sedang mengandung 

3. Pasal 6(6) ICCPR – moratorium hukuman 
mati. 

Ketentuan hukuman mati yang terbuka untuk 
dijatuhkan pada beberapa pasal secara ekseksif 
yakni Pasal 6, 6, 9 dan Pasal 10 dari (R)UU Anti 
Terorisme ini harus dihapus karena tidak sesuai 
dengan limitasi penerapan hukuman mati 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Kovenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).   
 

3 Pasal 10(A) 
 

(1) Setiap Orang yang secara melawan 
hukum memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, memperoleh, 
menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan 

Konsiderasi Pasal 10(A) ayat 1 hingga 4 harus 
melihat pada dinamika hukum internasional 
melalui Konvensi Perdagangan Senjata (The Arm 
Trade Treaty) yang telah aktif terhitung sejak 24 
Desember 2014.  
 

Pasal 10(A) hanya akan efektif 
diterapkan dan sekaligus 
dievaluasi apabila Pemerintah 
Indonesia segera meratifikasi dan 
membuat suatu hukum positif di 
tingkat nasional dari Konvensi 
Perdagangan Senjata yang setelah 
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padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, atau 
mengeluarkan dari wilayah negara 
Republik Indonesia Bahan Peledak, 
senjata kimia, senjata biologi, 
radiologi, mikroorganisme, nuklir, 
radioaktif atau komponennya, 
dengan maksud untuk melakukan 
Tindak Pidana Terorisme, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama  20  
(dua puluh) tahun. 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja 
memperdagangkan bahan potensial 
sebagai Bahan Peledak atau  
memperdagangkan komponen, 
senjata kimia, senjata biologi, 
radiologi, mikroorganisme, bahan 
nuklir, atau radioaktif, untuk 
melakukan Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 
9 atau Pasal 10, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama  7 (tujuh) 
tahun. 

(3) Dalam hal bahan potensial atau 
komponen sebagaimana 
dimaksudpada ayat (2) terbukti 
digunakan dalam Tindak Pidana 
Terorisme, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun. 

Konvensi ini memiliki 82 negara pihak. Namun 
hingga kini Indonesia belum meratifikasi instrumen 
HAM internasional tersebut.  
 
Konvensi Perdagangan Senjata ini memiliki 2 
obyektif yaitu:  
 

(1) Menyiapkan standar universal 
bagaimana melakukan regulasi 
perdagangan senjata 

(2) Mencegah dan menghapuskan praktik 
perdagangan senjata api ilegal.  

 
Indonesia penting untuk meratifikasi instrumen ini, 
guna mengukur Konsiderasi Pasal 10A (ayat 1-4).  

dianalisis amat terkait dengan 
agenda tangkal terorisme di 
Indonesia.  
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Setiap Orang yang memasukkan ke 
dan/atau mengeluarkan dari wilayah 
negara Republik Indonesia suatu barang 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan 
untuk melakukan Tindak Pidana 
Terorisme, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun 
 

 Pasal 12A 

(1) Setiap Orang yang dengan maksud 
dan melawan hukum mengadakan 
hubungan dengan Setiap Orang yang 
berkedudukan di dalam negeri 
dan/atau di luar negeri atau negara 
asing akan atau melakukan Tindak 
Pidana Terorisme di Indonesia atau 
di negara lain, dipidana dengan 
pidana penjarapaling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun. 

 

 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja 
menjadi anggota atau merekrut orang 
untuk menjadi anggota Korporasi 
yang dinyatakan sebagai Korporasi 
terorisme, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun. 

 

Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang 
yang mengarahkan kegiatan Korporasi 

Frasa ‘hubungan’ dalam Pasal 12A cenderung 
memperluas istilah relasi dan hubungan tersebut 
kepada setiap orang. Potensinya maka siapa saja 
yang sempat memiliki ‘hubungan’ dengan si terduga 
teroris kemudian akan dihubung-hubungkan untuk 
masuk pada skema pasal ini.  

Pasal ini harus digunakan dengan 
memerhatikan prinsip kehati-hatian 
dalam melihat relasi/hubungan dari 
suatu peristiwa dengan banyaknya 
subyek yang akan terlibat. 
Sehingga tindak kesewenang-
wenangan, pembatasan hak asasi 
yang tidak dapat dilakukan, praktik 
penyiksaan, vonis hukum yang 
salah bisa dihindari.  
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun. 

 Pasal 12B  

 

(1) Setiap Orang yang 
menyelenggarakan, memberikan, 
atau mengikuti pelatihan militer, 
pelatihan paramiliter, atau pelatihan 
lain baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri, dengan maksud 
merencanakan, mempersiapkan, 
atau melakukan Tindak Pidana 
Terorisme, atau merekrut, 
menampung, atau mengirim orang 
untuk mengikuti pelatihan, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun. 

 

(2) Setiap Orang yang membuat, 
mengumpulkan, dan/atau 
menyebarluaskan tulisan atau 
dokumen, baik tertulis maupun digital 
yang diketahui atau patut 
diketahuinya digunakan atau yang 
akan digunakan untuk pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun. 

 

 

Frasa ‘paramiliter’ tidak memiliki sumber rujukan 
definisi yang jelas dan terang di Indonesia.  
 
*** 
 
Frasa ‘pelatihan lain’ juga tidak bisa menjelaskan 
suatu delik tindak kejahatan yang muncul di sini. 
Menerapkan suatu tindakan hukum harus melibatkan 
beberapa prinsip yaitu, Proporsionalitas (dapat 
diukur), Legalitas (memiliki landasan hukum), 
Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) 
dan Nesesitas (asas keutamaan) (PLAN) yang 
telah dikenal luas dalam sistem penegakan hukum di 
negara-negara demokratik di dunia.  
 
Konsep PLAN juga termaktub dalam Peraturan 
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi 
Manusia dalam Penyelenggarannya di Lingkungan 
Kepolisian Republik Indonesia.  
 
*** 
Pasal 12B(2) juga akan memberikan dampak 
signifikan pada jaminan perlindungan hak 
kebebasan berekspresi dan menyampaikan 
pendapat di muka umum, sebagaimana yang 
diatur di dalam: 

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:Pasal 
18-19 

2. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik: Pasal 19 – yang kemudian isi dari 

 Harus ada kesepakatan 
yang terang bagaimana 
mendefinisikan paramiliter. 
Definisi ini bisa disisipkan di 
Pasal 1.  

 Frasa ‘pelatihan lain’ harus 
bisa diukur dengan prinsip 
PLAN sebagaimana usulan 
KontraS dengan merujuk 
pada aturan-aturan 
nasional dan internal yang 
mendahuluinya; salah 
satunya adalah Perkap 
HAM.  

 Memerhatikan jaminan 
kebebasan fundamental 
dalam mengukur praktik 
ekspresi dan kebebasan 
opini di ranah media maya.  

 Menghapus model 
hukuman pencabutan 
kewarganegaraan karena 
tidak efektif dan hanya 
memperpanjang praktik 
balas dendam.  
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(3) Dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) jika perbuatan tersebut 
dimaksudkan untuk melepaskan 
wilayah atau daerah lain dari suatu 
negara sahabat untuk seluruhnya 
atau sebagian dari kekuasaan 
pemerintah yang di negara tersebut 
atau jika perbuatan tersebut 
dimaksudkan untuk meniadakan atau 
mengubah secara tidak sah bentuk 
pemerintahan negara sahabat atau 
daerahnya lain. 

 

(4) Selain pidana pokok, setiap warga 
negara Indonesia yang merupakan 
pelaku Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa 
pencabutan paspor.  

 

(5) Selain pidana tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), setiap warga negara Indonesia 
yang merupakan pelaku Tindak 
Pidana Terorisme sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dapat dicabut 
kewarganegaraannya oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan 
hak asasi manusia. 

 

setiap konten media yang keluar dari internet 
dan media sosial juga harus diperiksa 
merujuk Pasal 20: Perihal propaganda 
hasutan kebencian (titik pijak syiar kebencian 
dan pidana kebencian) 

3. UU No. 39/1999 tentang HAM: Pasal 23 (2) 
dan 25.  

Catatan: Meskipun kebebasan untuk menyampaikan 
pendapat (di muka umum) dan wujud ekspresi 
lainnya masuk dikategorikan dalam rumpun hak 
yang bisa dibatasi dalam kondisi tertentu (derogable 
rights), namun pembatasannya harus dilihat secara 
cermat, proporsional, dapat diukur oleh asas legal, 
dan prinsip nesesitas (keutamaan dan kebutuhan 
untuk membatasi hak tersebut). Hal ini penting guna 
melindungi praktik kesewenang-wenangan dan 
pelanggaran hukum.  

 
*** 
Pasal 12B (4, 5,6) akan bertentangan dengan 
KUHP. KUHP tidak mengenal asas pencabutan 
kewarganegaraan dan justru akan berrisiko 
dalam proses akuntabilitas tindak pidananya.  
 
Pencabutan Paspor tidak bisa dilakukan, melanggar 
hak kewarganegaraan dan berpotensi 
disalahgunakan. Potensi pelanggaran hak individu 
dalam hal ini adalah hak untuk berpindah tempat 
serta hak untuk mendapatkan pengakuan 
kebangsaan atau kewarganegaraan. 
Pencabutan kewarganegaraan atau kebangsaan 
bertentangan dengan: 

1.  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM) Pasal 15,  
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(6) Setiap warga negara Indonesia yang 
melakukan pelatihan militer, 
pelatihan paramiliter, pelatihan 
lainnya, dan/atau ikut perang di luar 
negeri untuk Tindak Pidana 
Terorisme, pejabat yang berwenang 
dapat mencabut paspor dan 
dinyatakan hilang kewarganegaraan 
Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan 

2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) 
Pasal 5,  

3. Konvensi tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
Pasal 9.  

4. Masalah kebangsaan juga diatur dalam 
Convention on the Reduction of 
Statelessness oleh UNHCR tahun 1961.  

5. Selain itu dapat melanggar hak seseorang 
untuk berpindah tempat yang diatur dalam 
DUHAM Pasal 13 

 
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  melalui 
Kelompok Kerja atas Pemantauan Praktik Serdadu 
Bayaran (Mercenaries) dibulan April 2016 
mengeluarkan laporan penting melihat kaitannya 
antara kecenderungan perekrutan Islamic State (IS) 
dengan upaya negara-negara di kawasan Australia 
dan Eropa untuk mengambil langkah ekstrem 
dengan mencabut kewarganegaraan sebagai bagian 
dari keputusan keamanan kawasan dan global.7  
 
KontraS Melihat fenomena perekrutan ini sebagai 
bagian yang tidak bisa dipisahkan dari praktik 
mercenaries yang dicatat oleh sejarah. Mengutip, 
“Sejarah mencatat ada banyak orang dan kelompok 
yang bertempur dalam perang di luar negara atau 
tempat mereka berdomisili.” Hal ini bisa dilihat dari 
Perang Sipil di Spanyol.  
 

                                                 
7 Lihat. OHCHR. 2016. Foreign Fighters: Emerging Challenge for Human Rights. Dokumen dapat diakses di: 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ForeignFightersRona.aspx. Diakses pada 10 Juni 2016.  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ForeignFightersRona.aspx
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Guna mengukur akuntabilitasnya, maka konsep 
mencabut kewarganegaraan tidak bisa dilakukan 
serta merta. Ada kewajiban dari negara untuk 
melacak pola perekrutan, motivasi di balik 
perekrutan dan bagaimana sistem ini bisa 
dihentikan. 
 

 Pasal 13A 
Setiap Orang yang dengan sengaja 
menyebarkan ucapan, sikap atau 
perilaku, tulisan, atau tampilan yang 
dapat mendorong perbuatan atau 
tindakan Kekerasan atau anarkisme atau 
tindakan yang merugikan individu atau 
kelompok tertentu dan/atau 
merendahkan harkat dan martabat atau 
mengintimidasi individu atau kelompok 
tertentu yang mengakibatkan Tindak 
Pidana Terorisme, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun. 

Berpotensi multitafsir pada kategori tindakan 
anarkisme atau merugikan kelompok tertentu 
Potensi pelanggaran hak ini dapat terjadi karena ada 
subjektivitas hukum aparat penegak hukum di 
lapangan seperti pada serangkaian aksi massa 
untuk menuntut haknya seperti kelompok buruh atau 
kelompok masyarakat yang ditujukan pada kelompok 
tertentu seperti korporasi atau pejabat pemerintahan. 
Mereka dapat dikategorikan oleh negara sebagai 
kelompok yang merendahkan harkat dan martabat 
sehingga bisa dijerat UU Anti Terorisme.  
 
Pasal ini juga multitafsir pada pengaturan negara 
atas penegakan hukum untuk ujaran kebencian yang 
derajatnya belum bisa dikategorikan sebagai tindak 
pidana terorisme, meskipun telah memenuhi 
prasyarat pidana.  
 
Pasal ini Bertentangan dengan:  

1. DUHAM Pasal 18, 19, 20 
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 

Politik pasal 18, 19, dan 21 mengenai 
kebebasan berpikir, pendapat, berekspresi, 
dan berkumpul.  

3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik Pasal 9 tentang kebebasan dan 
keamanan pribadi dimana tidak ada 

 Pasal 13A memiliki 
kemiripan dengan Pasal 
12B. Apabila sudah masuk 
pada aktualisasi 
penyebaran kebencian, 
maka derajatnya tidak bisa 
masuk dikategorikan 
sebagai tindak pidana 
terorisme.  

 Harus dipikirkan suatu 
aturan yang bisa mengukur 
praktik penyebaran 
kebencian, terpisah dari 
RUU ini dan derajatnya 
lebih mengikat secara 
hukum selain Surat Edaran 
perihal Penyebaran 
Kebencian Kepolisian  
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seorangpun dapat ditangkap atau ditahan 
sewenang-wenang. 

4. Khusus pada Pasal 20(2) ICCPR – 
pelarangan atas segala tindakan yang 
menganjurkan kebencian dan hasutan untuk 
diskriminasi dilarang oleh hukum;  

Namun tidak serta merta masuk sebagai unsur 
tindak pidana terorisme Ujaran kebencian yang 
dimasukkan ke dalam revisi UU anti-terorisme rentan 
disalahtafsirkan sebagaimana yang terjadi pada UU 
No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE), khususnya Pasal 28 yang kerap 
digunakan untuk mengkriminalisasikan individu yang 
menggunakan hak kebebasan berpendapat dan 
berekspresinya 
 
Saat ini meskipun aturan hukum masih amat 
terbatas dalam mengukur pola para pelaku penyebar 
kebencian dan hasutan, kepolisian secara internal 
telah memiliki Surat Edaran No. 6/X/2015 tentang 
Penanganan Ujaran Kebencian yang bisa 
diselaraskan dengan Peraturan Kapolri No. 8/2009 
tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM 
dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.  
 
Selain itu, penting juga untuk segera merevisi KUHP 
dalam mendorong fungsi penegakan dan 
penindakan hukum terkait dengan ujaran kebencian 
dan hasutan yang belakangan ini marak terjadi.  

 Pasal 14 

Setiap orang yang dengan sengaja 
menggerakkan orang lain untuk 
melakukan Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Frasa ‘menggerakkan orang lain’ dapat ditafsirkan 
berbeda-beda dan potensial melanggar HAM. Tidak 
terlihat sebagaimana yang diatur dalam 
operasionalisasi pertanggungjawaban pidana pihak-
pihak yang bertanggung jawab karena ia melakukan 
langsung, pihak yang menginstruksikan suatu tindak 

 Memperjelas frasa 
‘menggerakkan orang lain’ 
dengan derajat tindak 
kejahatannya sebagaimana 
yang dijelaskan dalam 
bagian analisis.  



KontraS 23 Juni 2016 18 

Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, atau 
Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

pidana, pihak yang turut serta dalam suatu tindak 
pidana, -termasuk di dalamnya membujuk dan yang 
telah membantu).  
 
Pasal ini jika tetap disahkan maka akan memberikan 
vonis yang jauh lebih berat dari kejahatan pokok 
yang telah dilakukan.  
 
Lihat Komentar KontraS untuk Pasal 6 RUU ini 
perihal Hukuman Mati 

 Lihat Komentar KontraS 
untuk Pasal 6 RUU ini.  

 Pasal 15 

(4) Setiap Orang yang melakukan 

permufakatan jahat, percobaan, 

atau pembantuan untuk 

melakukan Tindak Pidana 

Terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 

10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan 

Pasal 12B, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagai pelaku 

tindak pidananya. 

(5) Permufakatan jahat, percobaan, 

atau pembantuan yang dipidana 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), apabila ada niat atau 

kesengajaan itu telah ternyata dari 

adanya persiapan perbuatan. 

Frasa ‘persiapan perbuatan’ dalam pasal 15(2) 
tidak memiliki suatu kerangka definisi yang 
terang dan terperinci sehingga multitafsir untuk 
dioperasionalisasikan oleh aparatus negara 
dalam agenda penegakan hukum.  
 
 

Frasa ‘persiapan perbuatan’ tidak 
bisa dijadikan patokan 
penghukuman, harus dicari istilah 
yang lebih mengikat secara hukum 
dan tidak melanggar HAM.  

 Pasal 16A 

(6)  Dalam hal Tindak Pidana 

Terorisme dilakukan oleh anak, 

Frasa “Penambahan vonis ½ (setengah) dari 
yang diancamkan”  akan memiliki konsekuensi 
pada beberapa instrumen HAM internasional 
antara lain:  

Pasal ini tidak boleh melenceng 
dari aturan hukum nasional yang 
memberikan perlindungan hak 
kepada anak.  
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pidana yang dijatuhkan sesuai 

dengan ketentuan Undang-

Undang mengenai Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  

(7)  Dalam hal pelaku Tindak 

Pidana Terorisme melibatkan 

anak, pidana yang dijatuhkan 

ditambah ½ (setengah) dari 

pidana yang diancamkan. 

 

 
1. Konvensi Hak Anak (CRC)  
2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman Lain yang Tidak Manusiawi dan 
Merendahkan Martabat Manusia  
 
Selain itu, penambahan vonis ½ dari yang 
diancamkan tersebut bertentangan dengan 
Komentar Umum No. 8 CRC – mewajibkan 
perlindungan atas martabat dan integritas fisik dari 
setiap anak di depan hukum (Para. 2). Prinsip untuk 
menggunakan kekuatan paling minimum kepada 
anak-anak (Para. 15). Komentar Umum No. 13 CRC 
– kekerasan terhadap anak atas vonis yang terlalu 
berat.  
 

Aturan ini juga harus merujuk kepada UU 3/1997 
tentang Pengadilan Anak dan UU 23/2002 tentang 
Perlindungan Anak yang diubah melalui UU 35/2014.  

 

 Pasal 25 
(1)  Penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara 
Tindak Pidana Terorisme 
dilakukan berdasarkan hukum 
acara pidana yang berlaku, 
kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini. 

(2)  Untuk kepentingan 
penyidikan, penyidik 
berwenang melakukan 
penahanan terhadap tersangka 
dalam waktu paling lama 180 
(seratus delapan puluh) hari. 

Potensi tinggi penyiksaan, penyalahgunaan 
wewenang, dan pengabaian hak tahanan selama 
proses penahanan Penambahan waktu 
penahanan yang jauh berlebihan dari standar 
waktu yang diatur di KUHAP. Pada draf RUU ini, 
masa penahanan dari tahap penyidikan sampai 
perpanjangan penahanan oleh hakim yang jika 
diakumulasikan mencapai 450 hari. Sangat 
merugikan tersangka atas haknya untuk disidang 
dalam suatu peradilan yang cepat dan sederhana. 
Wewenang ini juga berpotensi tinggi melanggar hak 
asasi manusia mengingat masih terdapatnya praktik 
penyiksaan di lingkungan penegak hukum Indonesia. 
Wewenang ini sendiri telah berseberangan dengan 

 Penting untuk segera 
menerbitkan RUU Tindak 
Pidana Penyiksaan guna 
menjamin keberadaan 
Pasal ini. 

 Penting untuk 
mengevaluasi akumulasi 
450 hari kurungan tahanan 
dengan standar HAM 
universal.  
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(3)  Jangka waktu penahanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diperpanjang 
oleh penuntut umum dalam 
waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari. 

(4)  Untuk kepentingan 
penuntutan, penahanan yang 
diberikan oleh penuntut umum 
berlaku paling lama 90 
(sembilan puluh) hari. 

(5)  Jangka waktu penahanan 
untuk kepentingan penuntutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dapat diperpanjang 
oleh hakim pengadilan negeri 
dalam waktu paling lama 60 
(enam puluh) hari.  

(6)  Dikecualikan dari jangka 
waktu penahanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (5) guna 
kepentingan penyidikan atau 
penuntutan, jangka waktu 
penahanan dapat diperpanjang 
oleh ketua pengadilan negeri 
dalam waktu paling lama 60 
(enam puluh) hari. 

 

asas accusatoir yang dalam hal ini mengenal prinsip 
praduga tak bersalah (presumption of innocent).  
 
Masa penahanan dalam tahap penyidikan yang 
diatur dalam Pasal 25 Ayat 2, 3, 4, 5, dan 6, terlalu 
lama jika dibandingkan dengan masa penahanan 
yang diatur dalam KUHAP:  

 Masa penahanan dalam KUHAP pada tahap 
penyidikan adalah 20 hari dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu 30 hari.  

 Masa penuntutan, masa penahanan yang 
diatur dalam KUHAP adalah 30 hari dan 
dapat diperpanjang selama 30 hari lagi. Total 
masa penahanan dalam KUHAP adalah 170 
hari atau sekitar kurang dari 6 bulan.  

 
Hal ini juga bertentangan dengan Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 9 
tentang kebebasan dan keamanan pribadi dimana 
tidak ada seorangpun dapat ditangkap atau ditahan 
sewenang-wenang. 
 
 

 Pasal 28 
Penyidik dapat melakukan penangkapan 
terhadap Setiap Orang yang diduga keras 
melakukan Tindak Pidana Terorisme 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari. 

Potensi tinggi penyiksaan dan tindakan 
sewenang-wenang selama proses penangkapan. 
Penambahan waktu penangkapan jauh berlebihan 
dari standar waktu yang diatur di KUHAP, yaitu 30 
hari. Lamanya penangkapan tidak tepat dan 
berpotensi tinggi melanggar hak asasi manusia 

Penting untuk segera menerbitkan 
RUU Tindak Pidana Penyiksaan 
guna menjamin keberadaan Pasal 
ini. 
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mengingat masih terdapatnya praktik penyiksaan di 
lingkungan penegak hukum Indonesia. 
 
Masa penahanan dalam tahap penyidikan yang 
diatur dalam Pasal 19 terlalu lama jika dibandingkan 
dengan masa penangkapan yang diatur dalam 
KUHAP. Masa penangkapan dalam KUHAP hanya 
selama 1x24 jam. Masa penangkapan yang tidak 
manusiawi ini dapat melanggar Pasal 5 dan 9 
DUHAM mengenai penyiksaan, penangkapan dan 
perlakuan dihukum secara tidak manusiawi dan 
sewenang-wenang. Termasuk juga bertentangan 
dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik Pasal 9 tentang kebebasan dan keamanan 
pribadi dimana tidak ada seorangpun dapat 
ditangkap atau ditahan sewenang-wenang. 
 

 Pasal 28A 
Penuntut umum melakukan penelitian 
berkas perkara Tindak Pidana 
Terorisme dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak berkas 
perkara dari penyidik diterima. 

 

Lihat rekomendasi Pasal 28.  
 
  
 
 

Lihat rekomendasi Pasal 28.  

 Pasal 31 

(1) Berdasarkan paling sedikit 
2 (dua) alat bukti yang sah, 
penyidik berwenang: 

a. membuka, memeriksa, dan 
menyita surat dan kiriman 
melalui pos atau jasa 
pengiriman lainnya yang 
mempunyai hubungan 
dengan perkara Tindak 

Penyadapan tanpa pengaturan jelas berpotensi 
penyalahgunaan wewenang. Wewenang 
penyadapan yang diatur dalam draft RUU ini 
bertentangan dengan pernyataan Mahkamah 
Konstitusi sebelumnya yang menilai perlu ada 
Undang- Undang khusus yang mengatur 
penyadapan pada umumnya hingga tata cara 
penyadapan untuk masing-masing lembaga yang 
berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan 
karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan 
yang sinkron mengenai penyadapan sehingga 

Perlu disegerakan RUU tentang 
Penyadapan dan Perlindungan 
Data Pribadi yang kemudian bisa 
dijadikan payung pelindung dari 
praktik hukum yang muncul di 
Pasal ini.  
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Pidana Terorisme yang 
sedang diperiksa; dan 

b. menyadap pembicaraan 
melalui telepon atau alat 
komunikasi lain yang diduga 
digunakan untuk 
mempersiapkan, 
merencanakan, dan 
melaksanakan Tindak 
Pidana Terorisme, atau 
untuk mengetahui 
keberadaan seseorang atau 
jaringan terorisme. 

(2) Pelaksanaan penyadapan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib 
dilaporkan atau 
dipertanggungjawabkan 
kepada atasan penyidik 
dan kementerian yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang komunikasi dan 
informatika. 

berpotensi merugikan hak konstitutional warga 
negara pada umumnya.  
 
Sebelumnya telah ada putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap pengujian UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 5/PUU-VIII/2010 
yang membatalkan bentuk penyadapan pada UU 
ITE dimana tidak ada pengaturan yang baku 
mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan 
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. 
Mahkamah Konstitusi bahkan telah mengusulkan 
untuk dibentuknya UU yang 
mengatur perihal penyadapan di Indonesia.  
 
Langkah ini belum mendapatkan tindak lanjut baik 
dari pihak eksekutif dan legislatif. Penyadapan juga 
dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 
atas Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi.   
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 Pasal 32 

(1)  Dalam 

pemeriksaan, saksi 

memberikan keterangan 

terhadap apa yang dilihat 

dan dialami sendiri 

dengan bebas dan tanpa 

tekanan. 

(1a) Pemberian keterangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan 
dengan menggunakan alat 
pembicaraan jarak jauh 
dengan menggunakan layar 
monitor. 
(2)  Dalam penyidikan 

dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, saksi 

dan orang lain yang 

bersangkutan dengan 

Tindak Pidana Terorisme 

dilarang menyebutkan 

nama atau alamat pelapor 

atau hal lain  yang 

memberikan kemungkinan 

dapat diketahuinya 

identitas pelapor.  

(3)  Sebelum 

pemeriksaan dilakukan, 

larangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

Frasa ‘pemberian keterangan’ dalam Pasal 32 ini 
harus memastikan bahwa pihak yang terkait –
termasuk di dalamnya para saksi untuk bebas 
dari segala bentuk tekanan, intimidasi dalam 
memberikan ‘keterangan’ guna menjamin 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT) 
Pasal 15 –telah diratifikasi dalam UU No. 5/1998 
dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil 
dan Politik (ICCPR) 
 
Namun sayangnya di Indonesia belum ada kebijakan 
hukum yang mengatur secara spesifik tentang 
larangan tindak penyiksaan.  

Penting untuk segera menerbitkan 
RUU Tindak Pidana Penyiksaan 
guna menjamin keberadaan Pasal 
ini.  
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diberitahukan kepada 

saksi dan orang lain 

tersebut. 

 

 Pasal 43A 

(1) Dalam rangka 
penanggulangan Tindak 
Pidana Terorisme, penyidik 
atau penuntut umum dapat 
melakukan pencegahan 
terhadap Setiap Orang 
tertentu yang diduga akan 
melakukan Tindak Pidana 
Terorisme untuk dibawa atau 
ditempatkan pada tempat 
tertentu yang menjadi wilayah 
hukum penyidik atau 
penuntut umum dalam waktu 
paling lama 6 (enam) bulan. 

(2) Presiden menetapkan 
kebijakan dan strategi 
nasional penanggulangan 
Tindak Pidana Terorisme. 

(3) Kebijakan dan strategi 
nasional penanggulangan 
Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi: 

a. pencegahan; 

b. pelindungan; 

c. deradikalisasi; 

d. penindakan; 

Potensi penyalahgunaan “Deradikalisasi” 
sebagai bentuk penyekapan. Tidak ada ukuran 
dan penjelasan jelas mengenai deradikalisasi.  
 
Program/metode deradikalisasi itu sendiri tidak jelas 
apakah nantinya akan berbentuk seperti fasilitas 
rehabilitasi pengguna narkoba atau dalam bentuk 
lain. Mengenai program ini juga tidak ada diatur tata 
cara menempatkan seseorang yang akan 
ditempatkan untuk deradikalisasi, seperti 
kesepakatan secara sadar dengan calon orang yang 
dituju. Termasuk belum ada rekam jejak yang jelas 
terhadap “orang tertentu yang diduga akan 
melakukan tindak pidana terorisme” untuk program 
deradikalisasi yang rentan disalahgunakan untuk 
menyekap individu tertentu untuk kepentingan politik.  
 
Pasal 43(1) membuka peluang untuk 
menciptakan model pusat-pusat  
penahanan yang rentan untuk disalahgunakan 
dan tidak terkontrol khususnya atas penerapan 
tindakan tidak manusiawi dan penyiksaan, 
sebagaimana yang terjadi pada Guantanamo Bay 
dengan membenarkan praktik penangkan 
sewenang-wenang atas nama melawan 
terorisme.  
 
Pasal 43(1) amat bertentangan dengan pasal 28E 
dan 28I UUD 1945 yang menjamin kebebasan 
menyatakan pikiran, DUHAM pasal 18 dan 19 dan 

 Menghapus Pasal 43(1) 

 Menyesuaikan kembali 
konsep deradikalisasi yang 
tidak bertumpu pada efek 
jera dan memastikan 
bahwa agenda 
deradikalisasi bertujuan 
untuk mencari akar 
masalah dari radikalisme di 
Indonesia.  
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e. penyiapan kesiapsiagaan 

nasional; dan 

f. kerja sama internasional. 

(4) Deradikalisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf 

c dilakukan terhadap: 

a. tersangka; 

b. terdakwa; 

c. terpidana; 

d. narapidana; 

e. mantan narapidana;  

f. keluarganya; dan/atau 

g. orang tertentu yang 

diduga akan melakukan 

Tindak Pidana Terorisme. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kebijakan dan 

strategi nasional 

penanggulangan Tindak 

Pidana Terorisme diatur 

dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
pasal 18 dan 19 mengenai kebebasan berpikir, 
pendapat, dan berekspresi. Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 9 tentang 
kebebasan dan keamanan pribadi dimana tidak ada 
seorangpun dapat ditangkap atau ditahan 
sewenang-wenang. Selain itu, program ini dapat 
melanggar hak seseorang untuk bergerak dan 
berpindah tempat yang diatur dalam Pasal 13 
DUHAM dan Pasal 12 Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik.  
 
 

 Pasal 43B 
(1) Kebijakan dan strategi 

nasional penanggulangan 
Tindak Pidana Terorisme 
dilaksanakan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional Indonesia, 
serta instansi pemerintah 

Frasa  ‘berfungsi memberikan bantuan’ yang 
diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) akan bertabrakan dengan semangat 
pembagian tugas pokok dan fungsi yang telah 
memisahkan antara peran polisi (menjaga 
keamanan, ketertiban sipil sebagaimana UU No. 
22/2002) dan UU No. 34/2004 tentang TNI.  
 

Ada baiknya konsep ‘perbantuan 
TNI’ dalam konteks terorisme 
merujuk kembali pada UU payung 
yakni UU No. 34/2004 tentang TNI.  
 
Fungsi perbantuan TNI harus 
diatur dalam RUU Perbantuan 
khusus yang terpisah guna bisa 
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terkait sesuai dengan 
kewenangan masing-masing 
yang dikoordinasikan oleh 
lembaga pemerintah 
nonkementerian yang 
menyelenggarakan 
penanggulangan terorisme. 

(2) Peran Tentara Nasional 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berfungsi memberikan 
bantuan kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  

 

Frasa ‘bantuan’ dalam konteks terorisme di sini 
memang diperbolehkan melalui Pasal 7 UU No. 
34/2004 tentang Operasi Militer Selain Perang 
(OMSP) harus dengan melibatkan persetujuan DPR 
RI dan Presiden. Hal ini juga mengingat TNI memiliki 
mekanisme akuntabilitas internal yang susah untuk 
diterapkan prinsip pengawasan sipil demokratik, 
mengingat TNI masih menggunakan UU No. 
31/1997 tentang Peradilan Militer. Di mana UU ini 
kerap digunakan oleh anggota TNI untuk melakukan 
pelanggaran hukum, tindak kesewenang-wenangan 
yang tidak bisa dievaluasi.  
 
Jika frasa ini diterapkan, potensial akan memperluas 
ruang keterlibatan TNI dalam wilayah pengambil 
kebijakan sipil demokratik.  

memberikan dampak evaluasi, 
pemantauan dan kinerja dalam 
relasi perbantuan ini. Hal ini sesuai 
juga dengan Amanat TAP MPR VI 
& VII Tahun 2002 dan UU No. 
2/2002 tentang Polri dan UU No. 
34/2004 tentang TNI. RUU 
Perbantuan ini tidak akan 
memberikan relasi eksklusif TNI 
pada isu terorisme semata, namun 
juga tugas dan fungsi perbantuan 
lainnya.  

RUU ini tidak menyantumkan perihal ruang pengawasan pada fungsi anti-teror, terlebih yang melibatkan model operasi lintas institusi 
keamanan. Fungsi dan keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dicantumkan pada Pasal 43A (5) adalah lebih 
pada kepentingan kebijakan dan strategi nasional. Patut diingat bahwa BNPT bukanlah Dewan Keamanan Nasional yang berhak 
memutuskan pola, strategi dan kebijakan keamanan, termasuk anti-teror di Indonesia. Badan ini hanyalah mengkoordinasikan penanganan 
anti-teror, sebagaimana yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan nasional Penanggulangan 
Terorisme.  
 

 
 


