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ABSTRAK 

 

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  

TINDAK PIDANA TERORISME  

(Studi di Polda Lampung) 

 

Oleh 

SAMUEL PARULIAN NAPITUPULU 

 

Munculnya beberapa tindakan terorisme di Indonesia layak menjadi perhatian 

khusus bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya provinsi 

Lampung. Karena provinsi Lampung merupakan jalur utama yang banyak 

dilewati oleh masyarakat yang hendak masuk ke Pulau Sumatera. Hal ini 

menyebabkan Lampung merupakan daerah pergerakan dari para pelaku teror 

untuk bersembunyi dan memperluas jaringan. Melihat hal ini peranan kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak 

kepolisian dituntut untuk melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari 

undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang 

terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan 

untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi bangsa Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan kepolisian 

di Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dan apakah 

yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian di Polda Lampung dalam 

menanggulangi tindak pidana terorisme. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah 

jenis data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan analisis kualitatif, 

kemudian di ambil kesimpulan secara induktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana terorisme. Polisi sebagai aparat negara 

dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, 

dan pelayan masyarakat, juga berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi 

tindak pidana terorisme yang terjadi. Kepolisian Daerah Lampung dalam 

menanggulangi tindak pidana terorisme sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. Hal ini berarti Polda Lampung telah melakukan peran ideal dan normatif. 



Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat faktor yang menghambat kinerja dari 

Polda Lampung antara lain terdapat pada faktor hukum, faktor aparatur, faktor 

sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Dari segi faktor hukum, Undang-

Undang terkait masih memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Dari 

segi faktor aparatur penghambat terdapat pada Polda Lampung itu sendiri, yaitu 

Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Dari segi faktor sarana dan 

prasarana, masih kurangnya pengadaan peralatan dengan kualitas yang baik dari 

segi faktor masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut 

menanggulangi terorisme itu sendiri. 

 

Saran dalam penulisan ini, agar peran kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana terorisme dapat berjalan maksimal, Pemerintah bersama DPR juga perlu 

segera melakukan penyempurnaan-penyempurnaan undang-undang yang 

berkaitan dengan tindak pidana terorisme karena hal ini merupakan fondasi 

hukum yang kokoh dalam melindungi segala kepentingan masyarakat maupun 

hak-hak asasi manusia. Kepolisian Daerah Lampung di dalam melaksanakan 

tugasnya juga harus diperlengkapi dengan jumlah personil yang cukup dan 

Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melakukan penanggulangan tindak 

pidana terorisme. Pemerintah juga hendaknya mengalokasikan dana yang 

proposional bagi kepolisian dalam hal kelengkapan sarana dalam menjalankan 

tugas mereka. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Polda Lampung untuk 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara gencar tentang bahaya ancaman 

terorisme yang dimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh 

pemuda serta kepada lapisan masyarakat paling bawah.  

 

 

Kata Kunci : Peranan Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana 

Terorisme 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme 

telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada 

awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam 

kerangka intensitas konfik yang rendah (low intencity conflict). Pada umumnya 

tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestic suatu negara. 
1
 

 

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan 

berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat 

dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Saat terorisme 

tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana 

awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan 

berbagai kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan 

terusiknya kehidupan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan 

sebagai salah satu dari delapan trans national crime. Terorisme merupakan 

kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi 

ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini. 

Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) 

                                                             
1
 Poltak Dedy Gultom sebagaimana dikutip dari skripsi yang berjudul Kinerja Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme, 2007, hlm. 1. 
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dan memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang 

beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu 

jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme 

kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam 

aspek operasional infrastruktur maupun dalam infrastruktur pendukung (support 

infrastructure).2
  

 

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang yang 

dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan 

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 

korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya 

nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 

publik atau fasilitas internasional. 

 

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Beberapa peristiwa teror 

misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club 

dan Peddy’s Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan 

kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom bali II pada tahun 

2005,dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga 

kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M. Top 

di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi 

peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada 

                                                             
2
 Moch Faisal Salam, Motivasi tindakan terorisme, Jakarta:Mandar Maju, 2003, hlm. 1. 
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tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan jakarta. Setelah itu pada tahun 

2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara 

pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut 

terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional 

terorisme. Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan 

Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan 

juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 

Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi 

Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung 

jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama 

Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan 

perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu 

digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat). 

Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin 

disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga 

memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi. 

 

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom 

di berbagai wilayah di dunia dalam kurun lima tahun terakhir ini menunjukkan 

bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara 

berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu 

ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan 

akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara 

berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, 

negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sarinah
https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/14_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/14_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/2016
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dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi 

Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek 

kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara 

tepat.3 

 

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang terjadi di 

wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang 

korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, 

ras dan kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab umumnya teroris 

meledakaan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan bom juga 

diledakkan di dalam Masjid ketika melaksanakan ibadah Shalat Jumat di 

lingkungan Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 

2011.4 

 

Secara global, setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, upaya 

pemberantasan tindak pidana terorisme telah diangkat menjadi prioritas utama 

dalam kebijakan politik dan keamanan. Aksi teror bom di Bali pada 12 Oktober 

2002 mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan perang 

melawan terorisme dengan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius 

dengan dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2002 dan Perpu No.2 Tahun 2002 serta 

Inpres No.4 Tahun 2002, landasan hukum diatas diakui dengan Penetapan Skep 

Menko Polkam No. Kep-26/Menko Polkam/11/2002 tentang pembentukan 

deskoordinasi pemberantasan terorisme. Hampir semua negara telah menaruh 

perhatian dan telah memberikan dukungan konkrit dalam proses investigasi untuk 

                                                             
3
 Bambang Abimanyu. Teror Bom Azahari-Noordin, Jakarta: Penerbit Republika, 2006, hlm. 9-10. 

4
http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/04/15/126356/Bom-Bunuh-Diri-di-MasjidPolresta-

Cirebon-Puluhan-Terluka diakses pada tanggal 1 April 2016, Pukul 12.00. 

http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/04/15/126356/Bom-Bunuh-Diri-di-MasjidPolresta-Cirebon-Puluhan-Terluka
http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/04/15/126356/Bom-Bunuh-Diri-di-MasjidPolresta-Cirebon-Puluhan-Terluka
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menangkap para pelaku teror dan mengajukan pelaku teror ke pengadilan serta 

mengungkap jaringannya.  

 

Tertangkapnya para teroris tersebut maka akan memberikan suatu informasi dan 

kajian penanggulangan antara terorisme lokal yang mempunyai hubungan yang 

erat dengan jaringan terorisme global. Aksi teror yang sedang marak belakangan 

ini didefinisikan sebagai tindakan yang mendatangkan rasa takut bagi masyarakat. 

Munculnya beberapa tindakan teror di Indonesia terjadi bersamaan dengan situasi 

politik yang tidak menentu setelah terjadinya krisis multi dimensional, dan di 

dalam menjalankan program pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia, kita juga dihadapkan kepada suatu fakta-fakta 

tentang tingginya tingkat gangguan keamanan yang terjadi di negara ini, 

kemajuan global yang dicapai bangsa Indonesia dengan mudah dialihfungsikan 

oleh sekelompok orang yang hendak merongrong kedaulatan Indonesia dengan 

melahirkan manusia-manusia dengan pandangan yang sempit yang pada 

gilirannya berdampak pada tidak seimbangnya antara tatanan moral, intelektual 

dan keimanan. 

 

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan 

nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap 

kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air 

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya 

tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan 

nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. 

Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci 
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terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui 

aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki 

peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana 

terorisme.
5
 

 

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-

tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) 

yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, 

proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data 

ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini 

adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk 

diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan 

umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari 

pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan 

menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi 

tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana 

terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (criminal justice system).6 

 

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme 

harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam 

memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh 

peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan 

teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran 

                                                             
5
 Moch Faisal Salam, Op.cit., hlm.1-2. 

6
 I.B. Shakuntala. Mengungkap Teror Bom di Medan, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes 

Medan dan sekitarnya, 2004, hlm. 3. 



7 
 

 

kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan 

keamanan bagi Bangsa Indonesia. Sementara untuk meminimalisir gerakan teror, 

pihak kepolisian di Polda Lampung bekerja sama dengan seluruh aparat terkait 

serta elemen-elemen masyarakat Lampung dalam upaya pemolisian diri yang 

dilakukan ditingkat masyarakat akan turut mengantisipasi terjadinya teror dengan 

melaporkan sedini mungkin bila melihat aktivitas yang mencurigakan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi 

“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang 

menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Bagaimanakah peranan kepolisian di Polda Lampung dalam menanggulangi 

tindak pidana terorisme? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian di Polda Lampung 

dalam menanggulangi tindak pidana terorisme? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dari penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi 

penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai peranan kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana terorisme (Studi di Polda Lampung). Sedangkan 

ruang lingkup wilayah berada di Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu 

yaitu tahun 2016. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok  permasalahan dari penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui peranan kepolisian di Polda Lampung dalam 

menanggulangi tindak pidana terorisme 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian 

di Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.    

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran Kepolisian Republik Indonesia termasuk pembentuk undang-

undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan mengenai penanganan 

dan penanggulangan terorisme. 

b. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada 

khususnya terutama dalam penanggulangan terorisme dan penegakan hukum 

dari ancaman terorisme untuk melindungi masyarakat. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.
7
 

A. Teori Peran 

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan peran atau peranan merupakan pola 

perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia 

menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai 

macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu 

sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat 

kepadanya.8 Peranan mempunyai beberapa unsur antara lain: 

1. Peran Normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu 

penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu 

diperkenakan untuk menggunakan daya paksa.9 

                                                             
7
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.72   

8
 Ibid. hlm. 163. 

9
 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.18. 
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2. Peran Ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan 

oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi 

dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat 

dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan 

akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. 

3. Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi 

kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan 

tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang 

melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang 

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

 

B. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto,10 Polri dapat melakukan 

penanggulangan kejahatan dengan berbagai upaya, yaitu : 

1. Upaya Represif  

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan 

pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan 

hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. 

 

 

 
                                                             
10

 silcabustam.blogspot.co.id diakses pada tanggal 20 Februari 2016, Pukul 21.00. 
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2. Upaya Preventif 

Adalah upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki 

keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan 

disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral. 

3. Upaya Pre-Emptif 

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini 

dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang menjadi pendorong 

terjadinya kejahatan tersebut. 

4. Operasi Khusus 

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi  

masa rawan yang diprediksi dalam kalender baru kerawanan kamtibnas 

berdasarkan pencatatan data tahun-tahun silam. 

 

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku 

menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku 

menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma 

sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Kejahatan di samping 

merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. 

 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau penanggulangan kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu : 

1) Kebijakan pidana dengan sarana penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat masalah dua sentral, yaitu : 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana 
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b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar 

 

2) Kebijakan pidana dengan sarana non penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan.11 

 

C. Teori Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah:
12

 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang 

mengatur adanya penegakan hukum.  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-puhak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan 

                                                             
11

 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 

12. 
12

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1986, hlm. 8-12. 
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istilah yang ingin tahu akan diteliti. Untuk menghindari terjadinya kesalah 

pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis 

memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan 

tehadap istilah dalam penulisan ini.  

 

Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Peranan kepolisian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan kepolisian 

untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan mengguanakan berbagai potensi sumber daya yang 

dimiliki.13 

b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). 

c. Penanggulangan Tindak Pidana adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak 

hukum, dengan menggunakan sarana pidana atau sarana penal maupun 

sarana diluar hukum pidana atau sarana nonpenal, dalam rangka penegakan 

hukum dan terciptanya kepastian hukum.14 

                                                             
13

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK, 1997, hlm. 44. 
14

 Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 13. 
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d. Tindak Pidana adalah  perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

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

barang siapa yang melanggar aturan tersebut.15 

e. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.16 

f. Tindak Pidana Terorisme adalah Setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana 

teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban 

yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya 

nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan 

hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1. 
16

 http://www.artikata.com/arti-380248-penanganan.html diakses pada tanggal 20 Februari 2016, 

Pukul 21.00. 

http://www.artikata.com/arti-380248-penanganan.html
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika  penulisan  ini  memuat  uraian  keseluruhan  yang akan  disajikan  

yang bertujuan  agar  pembaca dapat  dengan  mudah memahami dan  

memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, adalah sebagai 

berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, sistematika penulisan dan metode penelitian. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini merupakan  pengantar  terhadap  pengertian-pengertian  umum tentang 

pokok-pokok  bahasan yang dalam  hal  ini adalah  Pengertian  Tindak Pidana, 

Pengertian Tindak Pidana Terorisme, dan Tugas kepolisian. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan 

jenis  data,  penentuan  populasi  dan  sampel,  prosedur  pengumpulan  data  dan 

analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang 

penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian di Polda Lampung. 
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V. PENUTUP 

Bab  ini merupakan  hasil akhir  yang memuat  kesimpulan  penulisan  

berdasarkan penelitian  yang telah  dilakukan.  Selanjutnya berisikan  tentang 

kesimpulan  dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang 

telah dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku 

yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu 

hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari 

bahasa Belanda “strafbaar feit” yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan 

hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.17 

 

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai 

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai 

kesalahan yang dilakukan.18 

                                                             
17

 Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar 

Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.69. 
18

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2001, hlm.22. 
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Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.19 

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan : 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menuimbulkan bukan orang, 

dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang 

ditimbulkan olehnya”. 

 

Selanjutnya Moeljatno dalam buku Nikmah Rosidah membedakan dengan tegas 

dan dapat dipidananya perbuatan (die strafbaarheid van het feit). Sejalan dengan 

itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal responsibility). Pandangan 

ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan 

monistis yang tidak membedakan keduanya.
20

 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 

                                                             
19

 Moeljatno, loc.Cit. 
20

 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 10. 
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dan disertai dengan sanksi. Berdasarkan rumusan tersebut ditentukan beberapa 

unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga 

dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan 

pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan 

ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana 

(strafbaar feit) adalah : 

a. Perbuatan manusia 

b. Diancam dengan pidana 

c. Melawan hukum 

d. Dilakukan dengan kesalahan 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana : 

a. Perbuatan (manusia) 

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil) 

 

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : 

A. Kelakuan dan akibat 

B. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dapat dibagi 

menjadi : 

a. Unsur subyektif atau pribadi 

b. Unsur obyektif atau non pribadi 
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Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun 

permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, 

tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan 

pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui 

dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan 

penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi 

perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan 

penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan 

hukum.21 

 

B. Subyek Tindak Pidana 

Subyek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, 

perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana bila secara 

khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya undang-undang Pidana 

di Luar KUHP).  Subyek hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat 

disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai 

berikut: 

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: 

“Barangsiapa”. Kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain 

ditujukan kepada “Manusia”.  

2. Dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat 

dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana mati, hanya dapat dijalankan oleh 

manusia; Pidana Penjara dan kurungan hanya dapat dijalankan oleh  manusia.  

                                                             
21

 Ibid. hlm. 14. 
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3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat 

adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat 

dipertanggung jawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai 

kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang 

dilakukannya. 

 

Terdapat di dalam Pasal 59 KUHP yang seakan-akan menunjuk arah dapat 

dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. 

Menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu 

fungsi dalam sesuatu korporasi. Seorang anggota pengurus dapat membebaskan 

diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut 

campurnya. 

 

Subyek tindak pidana dalam Konsep KUHP 2008 sudah diperluas meliputi 

manusia alamiah dan korporasi. Pasal 47 Konsep KUHP 2008 menyatakan: 

“Korporasi merupakan subyek tindak pidana”. Mengenai pertanggungjawaban 

pidana korporasi diatur dalam Pasal 47 Konsep KUHP 2004 sebagai berikut: 

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu  perbuatan 

yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut 

termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana  ditentukan dalam anggaran dasar 

atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”. 
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C. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 

 

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 

Kata “teror” (aksi) dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti 

membuat getar atau menggetarkaan. Kata teror juga berarti menimbulkan 

kengerian.22 Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah 

terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih 

merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan 

pemerintahan. 

 

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang 

menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan 

dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, 

ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.23
  

 

Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “inkonsistensif”. Artinya tidak pernah 

terjadi keseragaman pengertian kearahartian yang baku dan definitif. Hikmahanto 

Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya 

membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan 

dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan dengan kekerasan yang bersifat 
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 Abdul Wahid, et.al, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum, Bandung: 

Refika Atditama, 2004, hlm. 22. 
23

 Jawahir Thontowi, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan, 

Yogyakarta: Madyan Press,  2002, hlm. 87.  
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indiscriminate (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil 

atau terhadap orang-orang sipil.24
   

 

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam European Convention on the 

Suppresion of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasaan 

paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity. 

Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu 

keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada 

dalam suasana teror. Keterkaitannya dengan HAM, crimes against humanity 

termasuk kategori gross violation of human rights yang dilakukan sebagai bagian 

serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada 

jiwa-jiwa yang tidak bersalah (public by innocent).25 

 

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah 

terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror 

mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan 

sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada 

hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu 

tujuan dari aksi kekerasaan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses 

jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di 

media massa.26
 Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
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 Moh.Arif sebagaimana dikutip dari skripsi yang berjudul Kriminalisasi Terorisme di Indonesia 

Dalam Era Globalisasi. 2013. hlm.71. 
25

 Abdul Wahid. Op.cit., hlm. 23. 
26

 Y.A. Piliang, Posrelitas:Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika. Yogyakarta Jalasutra. 

Sebagaimana dikutip A.M. Hendropriyono. 2009. Terorisme Fundamentalis Kristen,Yahudi, 

Islam. Jakarta: Kompas, 2004, hlm. 25. 
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Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan defInisi tentang tindak 

pidana terorisme, yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang 

diklasifikasikan sebagai terorisme. Menurut penulis  pasal 6 dan pasal 7 undang-

undang ini sudah cukup memberikan pengertian dan karakteristik tentang tindak 

pidana terorisme. 

Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasaan atau 

ancaman kekerasaan menimbulkan suasana teror atau rasa takut  terhadap 

orang secara meluas atau menimbulkan korban  yang bersifat massal, 

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga 

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau 

fasilitas publik  atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati 

atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.  

Pasal 7 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasaan atau 

ancaman kekerasaan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau 

rasa takut  terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang  

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya 

nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan 

hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan 

penjara paling lama seumur hidup. 

 

Berdasarkan pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme 

adalah segala/suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur:27 

a. Perbuatan dengan kekerasan/ancaman 

b. Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror/rasa takut secara 

meluas/menimbulkan korban massal 

c. Dengan merampas kemerdekaan/hilangnya nyawa/harta 

benda/mengakibatkan kerusakan/kehancuran objek vital lingkungan 

hidup/fasilitas publik atau internasional. 
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 Romli Atmasasmita. Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia, Jakarta: 

Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002, hlm. 86-87. 
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2. Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime 

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan 

mendayagunakan cara-cara luar biasa (extra ordinary measure). Derajat 

“keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali.28
 Selama ini sesuai 

dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari extra ordinary crime 

adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi crime against humanity, Genocide, 

war crimes dan agressions.29 

 

Berdasarkan konvensi dan praktik hukum internasional, kejahatan kemanusiaan 

(crime against humanity) diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara, 

Misalnya Resolusi PBB tentang Pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa 

Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pengusaha 

Serbia, Slobodan Milosevic atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia. Terorisme 

negara ini menuntut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime). 

 

Pelanggaran HAM berat masuk kategori extra ordinary crime berdasarkan dua 

alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan 

biasanya dilakukan oleh phak pemegang kekuasaan shingga kejahatan tersebut 

baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut 

sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan 
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 Muchammad Ali Syafa’at, Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan, Jakarta: 

Imparsial, 2005, hlm. 62. 
29

 Muchammad Ali Syafa’at, loc.Cit. 
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dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat 

kemanusiaan). 

 

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam extra ordinary crime dengan alasan  

sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary dan 

melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak 

pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan 

internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun 

sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih 

ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung 

jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan 

merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai extra ordinary crime, 

karena di saat banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional 

(misalnya pencucian uang, perdagangan orang, dan penyelendupan). 

 

A.C.Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik 

tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, 

bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang 

diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan 

jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di 

masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih 

lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan 

dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua 
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agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah 

disepakati berbagai negara.30 

 

3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia 

Peristiwa Pemboman yang terjadi di Bali pada Tanggal 12 Oktober 2002 telah 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, 

mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai 

pengaruh yang tidak penguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik. 

Dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. Pemerintah atas desakan 

berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Perpu 

Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali pada tanggal 12 

Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 

tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. 

 

Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang 

ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

perundang-undangan lainnya seperti Senjata Api, hanya memuat tindak pidana 

(ordinary crime) dan tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang 

merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) serta tergolong kejahatan 

terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). 
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 A.C. Manullang, Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa 

Bukti), Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98. 
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Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang pemberantasan 

tindak pidana terorisme ini adalah:31 

a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif huna mencapai 

kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme; 

b. Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya 

kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia 

c. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan 

masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh 

aparatur negara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan 

terorisme; 

d. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengakkan 

hukum terhadap kegiatan terorisme; 

e. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau 

masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman 

serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme. 

 

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 

terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan 

lain oleh Perpu. Dengan demikian, proses beracara dalam perkara tindak pidana 

terorisme masih tetap berpedoman pada KUHAP kecuali Perpu menentukan lain. 

Ketentuan lain yang diatur oleh Perpu, baik ketentuan yang baru ataupun 
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ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP antara lain mengenai laporan 

intelijen, masa penangkapan, dan masa penahanan. 

 

D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian 

 

1. Pengertian Kepolisian 

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar 

undang-undang dan sebagainya.32. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa 

kepolisian adalah segala hal  yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-

undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. 

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada 

masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang 

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 

fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
33

 

 

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

                                                             
32
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serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 

 

2. Fungsi Kepolisian 

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota 

kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polisi lahir karena ada 

masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga 

ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah 

teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, 

akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian 

sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara. 

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu 

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian 

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri.  

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran: 

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat 

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional 

dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang 

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan 

kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala 

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat 

meresahkan masyarakat. 

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 
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3. Tugas Kepolisian 

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

adalah:  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, 

memiliki fungsi yaitu: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas dijalan. 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

f. Melakukan kordinasi, pengawan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa. 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan 

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang. 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian. 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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4. Wewenang Kepolisian 

Wewenang kepolisian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

adalah:  

a. Menerima laporan dan pengaduan. 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu masyarakat umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

i. Mencari keterangan dan barang bukti. 

j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. 

k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat. 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia). 

 

E. Penanggulangan Tindak Pidana dan Tindak Pidana Terorisme 

 

1. Penanggulangan Tindak Pidana 

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal 

yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk 

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan 

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku 

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 
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diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.34 

 

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:  

a. Tahap Formulasi  

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-

undang. Pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih 

nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan 

datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik 

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap 

Kebijakan Legislatif. 

b. Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Pada 

tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan 

peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat 

Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum 

harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat 

dapat disebut sebagai tahap yudikatif.   

 

                                                             
34

 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 22-23. 
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c. Tahap Eksekusi  

Tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat- aparat 

pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan 

dalam putusan pengadilan. Pada saat melaksanakan pemidanaan yang telah 

ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam 

melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai 

keadilan suatu daya guna.35 

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya 

dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi 

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) 

maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan 

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, 

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Penggunaan 

hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu 

penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.  

                                                             
35

 Ibid. hlm. 25-26 
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Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat 

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal 

ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Usaha-usaha yang 

rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) 

menggunakan dua sarana yaitu kebijakan pidana dengan sarana penal dan sarana 

non penal.  

 

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena itu 

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian 

dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan 

politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah 

perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ 

tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa 

pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya 

masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap 

perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin 

semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat 

kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana, yaitu tujuan 

hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara 

sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum. 
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2. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme 

Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal 

bahwa Indonesia telah merupakan satu target operasi organisasi terorisme baik 

internasional maupun domestik. Bagi Indonesia, pencegahan danpemberantasan 

terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat 

dan stabilitas  politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi 

efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang 

definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang 

terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi 

latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pla 

kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat 

berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui 

eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai. 

Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah di 

implementasikan melalui upaya preventif, preemtif dan represif. 

a. Upaya represif 

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah 

banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulanginya. Salah satu 

usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan 

sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan 

menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua 

peradaban masyarakat itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa 
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penggunaan pidana sebagai salah cara untuk menanggulangi kejahatan.36
 

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah 

sebagai berikut: 

1) Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, 

serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan 

tindak pidana terorisme 

2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian terorisme 

3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana 

terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti 

yang ada. 

b. Upaya preventif 

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya 

penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi 

juga dapat menggunakan sarana atau kebijakan yang sifatnya non penal. 

Upaya non penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana 

dilakukan sebelum kejahatan ini terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal 

dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya 

lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Tujuan dari 

usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap 

kejahatan.37
  

                                                             
36

 Barda Nawawi Arief, loc.Cit.  
37

 Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 22. 
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Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka 

penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu: 

1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api 

2) Peningkatan kesiapsiagaan terhadap teroris 

3) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang 

dapat dirakit menjadi bom 

4) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar masuk 

5) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada aksi teror 

c. Upaya preemtif 

Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 

1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan 

kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir 

ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh 

kelompok-kelompok fundamentalis garis keras. 

2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut: 

a) Merespon tuntutan politik dengan kebijakan politik yang dapat 

mengakomodir aspirasi kelompok radikal 

b) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial 

mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik 

secara damai melalui dialog, negoisasi, dan sebagainya. 

3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga 

swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi 

dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal. 
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4) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait 

sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan 

secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah 

suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data 

dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta 

peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan 

penulisan skripsi ini. Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk 

mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, 

sikap, dan perilaku hukum yang didasrkan pada identifikasi hukum dan efektivitas 

penegakan hukum di Indonesia.  

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari narasumber dan yang diperoleh dari bahan pustaka.38
 Penulis 

menggunakan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.  

Adapun jenis data yang digunakan adalah : 

 

 

                                                             
38

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 43. 
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1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.39
 

Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan pihak Polda Lampung. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan 

melalui studi peraturan Perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, 

buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal 

yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang 

bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, 

serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. 

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik  Indonesia 

4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu 

                                                             
39

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press, 1984, hlm.12.   
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menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa Peraturan 

Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Perda. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, media massa, dan lain-lain. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada 

sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “purposive 

sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.40
 Adapun Responden dalam 

penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :  

1. Polisi/Penyidik pada Polda Lampung    : 1 orang  

2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 orang  

Jumlah         : 3 orang   

 

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-

buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas 

sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, 

merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.  

                                                             
40

 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2010,  hlm.125.   
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b. Studi Lapangan  

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan 

terbuka kepada narasumber. 

 

2. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian 

lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara 

seksama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-

kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, 

terhadap data yang telah diperoleh. Pengelolahan data yang dilakukan dengan 

cara: 

a. Seleksi Data 

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan 

pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah 

cukup dan benar. 

b. Klasifikasi Data  

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar 

mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis. 

c. Sistematis Data  

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok 

permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data. 
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E. Analisis Data  

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. 

Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan 

menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara 

merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada 

pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara 

berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta 

yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Adapun yang menjadi simpulan dari keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini 

adalah : 

 

1. Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana 

terorisme sudah menunjukkan hasil yang positif. Polda Lampung sebagai aparat 

dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, 

dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi 

tindak pidana terorisme yang terjadi. Polda Lampung dalam menanggulangi 

tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari 

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, sampai dengan penyidikan. Hal 

ini terbukti dengan berhasilnya Polda Lampung menangkap salah seorang terduga 

teroris yang dulu sempat berhasil melakukan perampokan di BRI Gading Rejo, 

dimana setelah ditelusuri dana tersebut akan digunakan untuk aksi terorisme. Hal 

ini menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Lampung sudah menjalankan 

perannya sesuai dengan teori peran yaitu peran normatif dan peran ideal. 

2. Faktor penghambat bagi kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan 

tindak pidana terorisme terdapat pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor 
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aparatur, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat itu sendiri. Dari segi 

faktor hukum, masih terdapat banyak kelemahan di dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah 

satunya yaitu Kepolisian dapat melakukan penyidikan setelah pengadilan 

memeriksa adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan laporan dari intelijen 

selama tiga hari. Dari segi faktor aparatur, masih kurangnya input personil 

kepolisian dan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan 

kinerja kepolisian jadi kurang efektif dan maksimal. Dari segi sarana dan 

prasarana, kurangnya anggaran menyebabkan tidak berkembangnya teknologi dan 

peralatan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Lampung.  

 

Selanjutnya, dari segi faktor masyarakat itu sendiri. Masih minimnya partisipasi 

masyarakat cukup menyulitkan kepolisian dalam mengungkap adanya jaringan 

terorisme yang tersebar luas. Masyarakat masih menganggap bahwa 

penanggulangan terorisme semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat 

keamanan. Dan yang terakhir dari segi budaya, yaitu adanya anggapan bahwa 

ajaran agama tertentu menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana 

terorisme, dengan menggunakan istilah Jihad sebagai pelindung membuat pelaku 

tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar. 

 

B. SARAN 

1. Hendaknya Kepolisian Daerah Lampung di dalam melakasanakan tugasnya 

diperlengkapi dengan Sumber Daya Manusia yang memadai serta berkompeten 

dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Pemerintah 

juga hendaknya mengalokasikan dana yang proporsional bagi kepolisian dalam 
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hal kelengkapan sarana dalam menjalankan tugas mereka. Perlu diadakan 

perekrutan secara selektif di tubuh kepolisian, hingga akhirnya tercipta suatu 

perbandingan yang rasional antara jumlah personil kepolisian dengan jumlah 

masyarakat. Pemerintah bersama DPR juga perlu segera melakukan 

penyempurnaan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana 

terorisme karena hal ini merupakan fondasi hukum yang kokoh dalam melindungi 

segala kepentingan masyarakat maupun hak-hak asasi manusia. 

2. Polda Lampung hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap daerah yang 

rawan untuk dijadikan tempat persembunyian oleh teroris. Selain itu diperlukan 

peran serta masyarakat yang secara aktif  untuk ikut berpartisipasi dalam 

melakukan kegiatan kontra terorisme.. Jadi pemerintah  juga perlu melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi secara gencar tentang bahaya ancaman terorisme yang 

dimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta kepada 

lapisan masyarakat paling bawah.  
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