
 

 

 

 

 

 
UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENDANAAN TERORISME 

(Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung) 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

 

INTAN SYAPRIYANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK  

PIDANA PENDANAAN TERORISME  

(Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung) 

 

Oleh 

 

INTAN SYAPRIYANI 

 

 

 

 

Selama ini, dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme digunakan 

metode follow the suspect yang dianggap belum mampu menghentikan aksi-aksi 

terorisme. Maka harus digunakan strategi baru oleh pemerintah dalam 

menanggulangi tindak kejahatan ini. Upaya atau strategi lain digunakan dengan 

sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (follow the money) yang bertujuan 

memutus mata rantai pendanaan terorisme yang sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pendanaan terorisme. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, 

dengan mengajukan permasalahan yaitu : Bagaimanakah upaya penanggulangan 

terhadap Tindak pidana pendanaan terorisme, dan Apakah faktor-faktor yang 

menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana 

pendanaan terorisme. 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah  dengan menggunakan yuridis 

normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan studi pustaka dan penelitian 

lapangan untuk menjawab masalah- masalah hukum. Sumber data yang digunakan 

adalah  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  penelitian  di 

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Data sekunder yaitu bahan-

bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang 

berasal dari buku, undang-undang, jurnal dan website. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni 

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorime menunjukkan 

bahwa upaya pertama yang dilakukan adalah dengan upaya preemtif melalui 
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pencerahan keagamaan, penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan, 

pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta penetapan tegas 

organisasi teroris, kedua adalah upaya preventif  melaui peningkatan pengamanan 

dan pengawasan terhadap senjata api maupun bahan peledak, pengetatan 

pengawasan perbatasan serta pada kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi 

teror, ketiga adalah upaya represif melalui pembentukan badan penanggulangan 

tindak pidana pendanaan terorisme, penyerbuan pada tempat persembunyian 

teroris serta penjatuhan sanksi pidana yang tegas. Sehubungan dengan itu ada juga 

faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum meliputi  faktor  kuantitas  

penegak  hukum termasuk penegakan hukum yang kurang professional, faktor 

hukum termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor 

sarana dan prasarana meliputi teknologi dan informasi, faktor masyarakat  

termasuk  di  dalamnya  masih  rendahnya  tingkat  kesadaran hukum, dan  faktor  

kebudayaan yang meliputi perkembangan teknologi dan informasi yang 

mengubah gaya hidup masyarakat. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar : Perlu adanya 

peningkatan penguatan di sektor keuangan baik yang formal maupun informal 

menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh regulator Lembaga Pengawas dan 

Pengatur (LPP) dan PPATK, Serta perlu adanya Pola koordinasi antar lembaga 

yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dengan 

Aparat Penegak Hukum yang harus ditingkatkan agar lebih efektif dan berefek 

jera. 

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Faktor Penghambat, Pendanaan Terorisme
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EFFORTS TO COMBAT AGAINST ACTS OF 

CRIMINAL TERRORISM FUNDING 

(Studies in the region Police Region of Lampung) 
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During this time, in an effort to combat the crime of terrorism is used follow the 

methods that are considered suspect hasn't been able to stop the actions of 

terrorism. Then a new strategy must be used by the Government in tackling these 

crimes. Attempts or other strategies to use with the system and the search 

mechanism of the flow of funds (follow the money) that aims to break the chain of 

funding terrorism in accordance with the provisions of law No. 9 years 2013 on 

the prevention and eradication of crime funding terrorism. The problems 

discussed in this thesis, by posing the problem, namely: How can the efforts of 

countermeasures against the funding of terrorism a criminal offence, and whether 

factors that hampered law enforcement officers in tackling the funding of 

terrorism a criminal offence. 

Approach the problem in this research is to use the juridical normative and 

empirical legal studies, using the The literature study and field research to 

answer the legal issues. Data sources are used primary data which is data 

obtained directly from the resort town of Police Studies in Bandar Lampung, 

Lampung, regional police and academics Faculty of law University of Lampung, 

secondary Data which is materials that provide guidance and explanations 

against the legal materials of primary and tertiary data i.e. materials that provide 

guidance and explanation of secondary legal substances related to writing 

material that comes from the book , legislation, journals and websites. 

Based on the research and discussion was done by witer which countermeasures 

against crime funding terrorism indicated that the first attempt was with 

preemptive through religious enlightenment, politics and Government policy 

adjustments, the involvement of political parties and civic organizations as well as 

the setting of firm a terrorist organization. The second is preventive efforts 

through increased security and surveillance against firearms as well as 

explosives, tightening border control as well as on the activities of the Community 

action which leads to terror. Third is the repressive efforts through the 
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establishment of agency crime prevention funding terrorism, the RAID on a 

terrorist hideout and the overthrow of the strict criminal sanctions. Therefore, 

there is also an inhibitor of factor, that is factor law enforcement includes the 

quantity factor law enforcement, including a less professional law enforcement, 

including the legal factors has yet to perfect the legal system, and infrastructure 

factors include technology and information, community factors, including still low 

levels of awareness of the law, and the cultural factors that include the 

development of technology and information that changed the lifestyle of the 

community. 

Based on that conclusion, then the writer suggested: need for improved financial 

sector strengthening either the formal or informal be important things that should 

be done by the supervisory institute and the regulators Regulator (LPP) and the 

PPATK, as well as the need for coordination between agencies that Patterns play 

a role in tackling the funding of terrorism a criminal offence by law enforcement 

officials should be improved to make it more effective and deterrent effect 

conferring 

Keyword : The Efforts Of Countermeasures, An Inhibitor of Factor, The Funding 

of Terrorism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENDANAAN TERORISME 

(Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung) 

 

 
 
 

Oleh 

 

INTAN SYAPRIYANI 

 
 
 
 
 
 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

Sarjana Hukum 

Pada 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG  

BANDAR LAMPUNG 

2017 
 





 



 
 

 
 
 
 
 
 

RIWAYAT PENULIS 

 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Riang Bandung Oku Timur Sumatera 

Selatan, Pada  tanggal  28 Maret 1996 dan merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jupri, 

S.Pd., dan Ibu Paisah, S.Pd. Penulis menempuh pendidikan 

Sekolah Dasar di SD Negeri Talang Giring di selesaikan 

pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah  

Pertama  Negeri di SMP Negeri 1 Madang Suku II dan  diselesaikan  pada  tahun 

2010, Penulis  melanjutkan  pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Atas di SMA 

Negeri 8 Palembang, dan diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis 

terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama 

mengikuti perkuliahan penulis masuk dalam Himpunan Mahasiswa Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Unila. Selain itu, pada tahun 2016 penulis mengikuti 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan 17Maret 2016  

Periode I yang dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus Kecamatan Kelumbayan 

Desa Pekon Susuk.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Motto 
 

 
 
 

Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagian di dunia maupun di akhirat, 

maka kuncinya hendaklah ia mengamalkan ilmunya kepada orang-orang (Syaikh 

Abdul Qodir Jailani) 

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 

suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan 

bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun (Bung Karno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Persembahan 

 
 
 
 

 

 

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan  
 

karuniaNyalah maka skripsi ini dapat diselesaikan dan atas dukungan dan do’a 
 

dari orang-orang tercinta. Karya ini ku persembahkan kepada: 
 

Ayahku Jupri, S.Pd., dan ibuku Paisah, S.Pd., tercinta, yang telah 
 

membesarkanku hingga saat ini, terimaskasih atas perhatian, doa serta 
 

pengarahannya. 
 

Untuk Kakakku Yunita S.Pd. dan Ayu Hertati, S.Kom. serta adikku Sony Andi 
 

Sunia yang kusayangi, terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan 
 

semangatnya. 
 

Untuk Keluarga besarku, terima kasih untuk doa yang selalu ada dalam setiap 

langkah yang kuambil  dan Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu 

yang bermanfaat kepadaku, Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu 

menemani untuk memberikan semangat. 

Untuk almamaterku tercinta. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirabbil ’alamin, Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. 

yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, kesabaran, serta rahmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘’Upaya 

Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di Polresta 

Bandar Lampung)’’. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan   untuk   

memproleh   gelar   Sarjana Hukum di Fakultas   Hukum Universitas Lampung. 

Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memproleh ilmu pengetahuan 

yang belum pernah diproleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman 

tersebut kelak dapat bermanfaat dimasa mendatang. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan 

berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan ini jauh dari sempurna 

mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1.  Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.S,selaku rektor Universitas Lampung 

2. Bapak Armen Yasir, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung  

3. Bapak Eko Raharjo SH, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung 



 
 

4.  Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana    

 Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

5.  Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah   

 memberikan waktu dan kesabaran serta masukan yang sangat berguna bagi   

 penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

6.  Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah   

  banyak memberikan waktu, pengarahan dan sumbangan pemikiran yang luar  

  biasa bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

7.  Bapak Dr. Maroni, S.H, M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak   

  memberikan waktu dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini. 

8.  Bapak Budi Rizki Husin S.H, M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah     

  memberikan waktu serta saran yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini. 

9.  Bapak Depri Liber Sonata S.H, M.H. selaku Dosen pembimbing akademik    

  penulis. 

  10. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Akademisi Fakultas Hukum yang     

  telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini 

11. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

terima kasih atas waktu, ilmu dan bantuannya selama ini. 

12. Bapak Kepala Bina Operasional Reskrimum  Kepolisian Daerah Lampung 

AKBP I Ketut Seregig yang telah bersedia menjadi narasumber penulisan 

skripsi ini. 

13. Bapak Bripka Anjik Hermanto Anggota Unit Kejahatan dan Kekerasan 

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya 

untuk bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini. 



 
 

14. Almamaterku Tercinta. 

15. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Jupri, S.Pd. dan 

Ibu Paisah, S.Pd. yang senantiasa mendoakanku memberikan motivasi, 

nasihat, pengarahan dalam keberhasilanku dan dalam menyelesaikan studi 

maupun kedepannya. 

16. Untuk kakak Sepupuku tersayang Yunita, Ayu Hertati, Agus Darmawanto, 

Fitri Alianto, Eddy Wijayanto, Siti Marwati, Kristina, adikku Sony Andi 

Sunia dan juga keponakan-keponakanku serta keluarga besarku, terima kasih 

untuk kasih sayang, semangat dan segala bantuan baik materil maupun moril. 

17. Sahabat seperjuanganku selama di Fakultas Hukum Devita Ayusafitri, 

Febrainy Nurphi, Rafflesia Frederica, Indah Wahyuni, Della Nungki Suras, 

Yunicha Nita Hasyim, Amanda Julva dan Ernita Larasati untuk waktu yang 

telah kita lalui bersama dalam suka dan duka. 

18. Sahabat terbaikku Putri Kurnia Sari, Asti Nesia, Indah Wahyuni, Tri Melisa 

Safitri dan Riza Suhartati terima kasih  untuk dukungan dan telah memberi 

semangat dan waktu yang telah kita lalui bersama sejak SMA. 

19. Sahabat yang sekaligus menjadi kakakku selama di Universitas Lampung 

Risky Novaliana, Aprillia Isma Denila dan Putri Rahayu Ningsih yang selalu 

memberikan saran dan semangat. 

20. Teman-teman KKN  Desa Pekon Susuk Ilma Dwi Jayanti, Shafira Fauzia, 

Karina Rayyandini, Tasya Putri, Nur Hasanah dan Robby Yossyafel, terima 

kasih untuk kebersamaan dan saling berbagi selama 60 hari KKN di Desa 

Pekon Susuk. Serta bapak dan ibu lurah beserta warga pekon susuk atas 

bantuan yang tak terhingga selama kami berada di sana. 



 
 

21. Teman-teman jurusan hukum pidana dan teman-teman angkatan 2013 yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk kerjasama dan 

kebersamaannya. 

22. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis 

berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari 

Allah SWT. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan 

mengamalkan ilmu pengetahuan. 

 

   Bandar Lampung,     Februari 2017 

Penulis 

 

 

           Intan Syapriyani 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

Halaman 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah .............................................................   1 

B. Permasalahan dan Ruang lingkup  ..............................................  13 

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian ................................................  14 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  ............................................  15 

E. Sistematika Penulisan .................................................................  22 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Teorisme .....................  24 

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme .....................................  28 

2. Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime ........................  29 

3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ...........  31 

4. Peranan PPATK dalam Memberantas Tindak  

Pidana Pendanaan Terorisme.................................................. 32 

B. Pengertian Pendanaan dalam Kegiatan Terorisme......................... 35 

C. Penanggulangan Kejahatan ..........................................................  36 

D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum  .......................................  40 

 

III. METODE PENELITIAN  
A. Pendekatan Masalah.....................................................................  43 

B. Sumber dan Jenis Data  ................................................................  43 

C. Penentuan Narasumber .............................................................  45 

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data  ...........................  46 

E. Analisis Data ................................................................................  47 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan 

 Terorisme  ...................................................................................  48 

B. Faktor Penghambat Penegak Hukum dalam Penanggulangan  

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ..........................................  64 

 

 



 

V. PENUTUP 

A. Simpulan  .....................................................................................  78 

B. Saran  ...........................................................................................  79 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 



 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia adalah Negara hukum, suatu negara yang harus menjamin kemerdekaan 

setiap Individu dalam menjalankan hak asasinya, dalam Cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan  sosial. 

 

Salah satu bentuk yang juga menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia adalah 

Menjaga Kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, 

dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu 

ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas 

nasional. 
1
 

 

Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada 

keadaan yang sangat mengkhawatirkan dengan maraknya aksi teror, 

sebagaimana yang terjadi di Inggris pada tahun 2005 menewaskan 56 orang , 

                                                           
1
 Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 



2 
 

  

Pakistan pada tahun 2007 menewaskan 139 orang, India pada tahun 2008 

menewaskan 66 orang, Nigeria pada tahun 2014 menewaskan 2000 orang, 

Perhawar bagian barat Laut Pakistan tahun 2014 menwaskan 145 orang, Perancis 

pada tahun 2015 yang menewaskan sedikitnya 129 orang, Turki pada tahun 2016 

menewaskan 28 orang, dan selanjutnya aksi teror yang terjadi di Indonesia adalah 

Bom Bali 1 pada tahun 2002 menewaskan 202 orang, Bom Hotel JW Mariot pada 

tahun 2003 menewaskan 12 orang, Bom Bali 2 pada tahun 2005 menewaskan 22 

orang, Bom Hotel Mariot dan Ritz-Charlton pada tahun 2009 menewaskan 9 

orang, Bom Mapolresta Cirebon pada tahun 2011 tercatat 25 orang mengalami 

luka-luka, dan yang terakhir adalah Bom Plaza Sarinah yang berada di Jalan 

Thamrin pada tahun 2016 menewaskan 8 orang, ini hanya beberapa dari sekian 

banyaknya aksi terorisme di Indonesia.
2
 

 

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan 

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan 

perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu 

pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta 

seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme 

dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan 

bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata 

tersebut.  Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris 

yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh 

karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam. 

                                                           
2
 http://m.okezone.com/read/2015/03/1918/ 1121234/10-serangan-teroris-terdahsyat-di-dunia 

Diakses pada 1 Oktober 2016 pukul 19:20 WIB. 
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Sedangkan Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk 

menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik). 

 

Upaya lain yang dipakai untuk mencegah dan memberantas tindak pidana  

Terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan follow the money yang 

melibatkan PPATK, Penyedia jasa keuangan, dan aparat penegak hukum, 

guna mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga 

digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan 

terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror sebagai 

penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut. 

Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan 

terorisme. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai upaya pemberantasan tindak 

pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran 

dana (follow the money). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan 

penempatan dalam daftar terduga teroris , dan organisasi teroris yang diatur dalam 

undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang.
3
 

 

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia 

yaitu dengan pengaturan mengenai pengajuan keberatan atas pemblokiran aliran 
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 Heri Tahir, Proses hukum yang adil dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta, 

Laksbang Pressindo, 2010,  hlm. 87. 
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dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi 

teroris, pengecualian pemblokiran aliran dana terorisme, pemulihan nama baik 

dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau rehabilitasi, dan penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukannya pemblokiran dan 

pencantuman dalam daftar terduga teroris. 

 

Terorisme merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan sebuah negara. Tindakan 

terorisme  sangat bertentangan dengan ideologi dan tujuan  Indonesia. Apabila 

terorisme semakin marak, maka upaya memberantas terorisme juga harus 

ditingkatkan. Memerangi terorisme dengan senjata tidak cukup. Salah satu yang 

menjadi  sasaran pencegahan terorisme adalah melemahkan pendanaan terorisme 

(financing terrorism).  

 

Terorisme akan semakin berkembang apabila organisasinya mendapat dukungan 

dana yang cukup. Oleh karena itu, perang terhadap pendanaan terorisme 

merupakan langkah yang penting dalam memerangi terorisme itu sendiri. Dengan 

demikian, Pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki wajib mencegah, 

memberantas, dan menanggulangi segala hal-hal yang dapat mengancam 

keamanan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dan dunia. Keamanan yang 

dapat diwujudkan oleh Pemerintah sangat berpengaruh dalam menjamin situasi 

yang kondusif bagi warga negara  untuk  hidup  dalam  kebebasan,  kedamaian,  

dan keselamatan; berpartisipasi penuh dalam proses pemerintahan; menikmati 

perlindungan hak-hak dasar; memiliki akses ke sumber daya dan kebutuhan dasar 

kehidupan; dan menghuni lingkungan yang tidak merugikan kesehatan dan 

kesejahteraan mereka. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana 



5 
 

  

terorisme secara maksimal, perlu diterapkan upaya lain dengan menggunakan 

sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (follow the money). Hal ini 

dikarenakan tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa 

didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Menurut 

mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Adang Daradjatun, 

"Terorisme takkan berhasil tanpa adanya bentuk pendukung seperti dukungan 

dana karena itu, perlu pemutusan mata rantai pendanaan teroris berdasarkan 

hukum".
 

Kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana, mutlak 

dilakukan karena penyandang dana juga pelaku dari tindak pidana terorisme. 

Menjerat master mind dalam hal ini penyandang dana sangat penting dalam 

mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme.
4
 

 

Selama ini memang sudah terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  

Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan 

2. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. 

 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memang telah mengatur mengenai tindak 

pidana pendanaan terorisme namun masih terdapat kelemahan. Begitu pula, upaya 

memasukkan tindak pidana terorisme sebagai salah satu tindak pidana asal 

(predicate crime) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum dapat 

                                                           
4  Abdurrahman, Aneka Masalah dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung, Alumni, 1979, 

Hlm. 158. 
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diimplementasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pendanaan terorisme.  

 

Undang-Undang No 15 Tahun 2003 (Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) hanya ada dua Pasal yang secara tegas 

mengatur pendanaan terorisme yaitu tindak pidana bagi orang yang sengaja 

menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut 

diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak 

pidana terorisme (Pasal 11) dan untuk mendapatkan bahan kimia dan pemusnah 

serta tindak pidana lain (Pasal 12). Ketentuan kedua Pasal tersebut dianggap 

kurang memadai karena menjerat hanya pendanaan terhadap tindakan terorisme 

(terrorist act) saja belum menjangkau pada finansial untuk operasional teroris 

individu atau organisasi terorisme. 

 

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme  

sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan 

bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan 

keamanan manusia sehingga seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan 

Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan seluruh negara 

anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan 

peraturan perundang-undangan nasional negaranya. 

 

Substansi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 yaitu : 

 

1. Mencegah dan menindak pendanaan terhadap teroris. 

2. Pembekuan dana sumber-sumber keuangan para teroris. 

3. Melarang warga negara untuk mendanai teroris. 
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4. Mencegah warga Negara mendukung teroris, termasuk mencegah rekrutmen 

dan Mengeliminir suplai senjata 

5. Menerapkan upaya preventif termasuk peringatan dini ke negara lain melalui 

pertukaran informasi. 

6. Menolak untuk dijadikan tempat persembunyian teroris. 

7. Mencegah digunakannya wilayah teritorial untuk melakukan kegiatan teroris 

terhadap negara lain atau warga negaranya. 

8. Menjamin bahwa para  teroris  dan pengikutnya diajukan ke pengadilan dan 

di jatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya. 

9. Menyedaniak bantuan dalam rangka investigasi kriminal. 

10. Menerapkan pengawasan perbatasan secara efektif, dan pengendalian 

terhadap dokumen perjalanan.
5
 

 

 Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang masuk dalam kelompok 

kedua dan diidentifikasi sebagai negara yang belum ada kemajuan yang   

signifikan untuk mengatasi kekurangan strategi serta tidak ada komitmen untuk 

mengembangkan rencana aksi anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan 

terorisme. Terhadap Indonesia, FATF menyerukan agar:  

1. Mengkriminalkan pendanaan terorisme; 

2. Menetapkan prosedur identifikasi dan pembekuan aset teroris; dan 

3. Mengubah dan menerapkan undang-undang atau instrumen hukum 

lainnya. 

 

Untuk melaksanakan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan 

Terorisme Tahun 1999 (International Convention for The Suppression of the 

Financing of Terrorism, 1999), Di Indonesia pengawasan secara represif terhadap 

organisasi kemasyarakatan atau lembaga non profit sepatutnya dilakukan 

pembatasan secara ketat. Hal ini didasarkan pada fakta, bahwa pendanaan 

terorisme tidak hanya bersumber dari dana haram atau hasil kejahatan seperti 

merampok bank atau kejahatan lain (yang sering dimaknai secara salah oleh 

                                                           
5
 Muchammad Ali Syafa‟at, Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan, Jakarta, 

Imparsial, 2005, hlm. 75. 
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kelompok teroris sebagai Fa‟i) dan bersumber dari sumber dana yang halal.  

 

Berdasarkan penelusuran PPATK, negara asal yang paling banyak mengalirkan 

uang untuk terorisme adalah Australia. Hal tersebut diungkap dalam rapat dengan 

Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Australia 97 kali dengan Rp 88,8 

miliar, Transaksi tersebut, mulai tampak pada 2012 yang ditelusuri hingga saat 

ini. Adapun 97 kali transaksi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik 

perseorangan maupun kelompok. Negara berikutnya yang mengirimkan dana 

untuk terorisme ke Indonesia adalah Malaysia sebanyak 44 kali dengan aliran 

dana sebesar Rp 754,8 juta, Singapura 7 kali dengan jumlah uang sebesar Rp 26, 1 

juta, serta Filipina satu kali senilai Rp 25 juta. PPATK juga mencatat aliran dana 

terorisme yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Aliran dana terbanyak 

dialirkan dari Indonesia ke Australia sebanyak 6 kali dengan dana berjumlah Rp. 

5,38 miliar. Sedangkan aliran dana dari Indonesia ke Filipina meski dilakukan 43 

kali namun hanya sejumlah Rp 229 juta. Adapun aliran dana dari Indonesia ke 

Hongkong dilakukan sebanyak dua kali dengan jumlah Rp 31, 1 miliar. 

 

Selanjutnya adalah Terduga teroris Edi Santoso alias Sukri (40) yang ditangkap 

Densus 88 Antiteror di rumah orangtuanya di Jalan Selat Malaka 5 LK II RT 8, 

Kelurahan Panjang Selatan. Edi pernah menjadi anggota Mujahidin Indonesia 

Barat (MIB) pimpinan Abu Roban, dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) 

pimpinan Santoso. Kapolresta Bandarlampung, Kombes Pol Hari Nugroho saat 

ditemui usai olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penggrebekan 

mengatakan, Densus 88 Anti Teror, bekerjasama dengan kesatuan wilayah yakni 
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Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung membantu Densus 88 melakukan 

penangkapan terhadap Edi Santoso alias Sukri terduga teroris. Tersangka Edi 

Santoso merupakan anggota Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Edi direkrut oleh 

pimpinan MIB Abu Rohan, peran Edi Santoso di jaringan teroris MIB ini, sebagai 

pengumpul dana untuk kegiatan atau mendanai teroris MIB dengan cara 

merampok Bank. Tersangka Edi Santoso pernah merampok Bank BRI di 

Pringsewu pada tahun 2013 silam, dalam aksi perampokan tersebut di pimpin 

langsung oleh pimpinan MIB Abu Rohan. Uang dari hasil rampokan senilai Rp 

460 juta, dipakai untuk kegiatan terorisme kelompok MIB.
6
 

 

Menurut Yunus Husein  mantan Kepala PPATK, pendanaan teroris berasal dari  

hasil tindak pidana maupun dari hasil sah, sedangkan pencucian uang pasti berasal 

dari tindak pidana. Pemerintah Indonesia memang telah mengatur pendanaan 

terorisme dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor 15 tahun 2003 tentang 

Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme, pendanaan terorisme ini diatur secara 

bersamaan dengan kegiatan terorisme dalam  undang-undang tersebut. Namun 

undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah pendanaan terorisme 

atau  bahkan memberikan pengertian apa itu pendanaan terorisme. 
7
 

 

Ketentuan yang mengatur pendanaan terorisme hanya melarang  tindakan-

tindakan untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan terorisme yang 

disamakan dengan  kegiatan pendanaan terorisme atau Financing of Terrorism 

melarang tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan dan bagi kegiatan 

                                                           
6
   http://www.lenteraswaralampung.com/berita-217-terduga-teroris-di-panjang-edi-santoso-

penyandang-dana-mib.html  diakses pada 2 Oktober 2016 Pukul 19:00 WIB. 
7

Romli Atmasasmita, Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia, Jakarta, 

Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum  Nasional, 2002,  hlm. 90. 
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Terorisme. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan 

Pendanaan Terorisme menjadi UU  No.  6 Tahun 2006. Unsur pendanaan 

merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya 

penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak optimal tanpa diikuti 

dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. 

 

Dapat dilihat  urgensi  untuk  segera  dibentuknya peraturan perundang-undangan 

yang secara komprehensif mengatur tentang  pemberantasan pendanaan terorisme. 

Hukum nasional    yang   selama   ini   digunakan,  yakni   undang-undang  

tentang pemberantasan terorisme dinilai  belum  secara  komprehensif mengatur 

tentang pemberantasan pendanaan terorisme dan masih  memiliki banyak  

kekurangan, di antaranya: 

1.  Belum ada  pengaturan  tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang 

”menyediakan  dana” untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam 

daftar  teroris  menurut   Resolusi   Dewan  Keamanan PBB. 

2.  Belum ada pengaturan pemidanaan untuk setiap orang yang merencanakan 

dan/atau menggerakkan orang  lain untuk  melakukan aksi terorisme, atau 

berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan  tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme. 

3.  Pemberantasan  terorisme membatasi unsur  pengetahuan dengan  unsur 

”dengan sengaja”saja  namun  tidak  mencantumkan unsur”alasan yang kuat 

untuk meyakini atau unsur-unsur lain” yang akan mendukung pembuktian 

berdasarkan kejadian  yang faktual  dan objektif. 

4.  Belum ada pengaturan untuk pengumpulan dan penyediaan harta kekayaan 

baik secara langsung dan tidak langsung. 

5.   Belum ada pengaturan untuk pendanaan atas teroris perorangan dan 

penyediaan harta kekayaan untuk organisasi teroris. 

6.  Penjatuhan hukuman harus  efektif,  proporsional dan preventif, termasuk 

hukuman  denda  bagi  subjek  hukum  perorangan  dan  hukuman 

administratif yang efektif bagi korporasi. 

7.   Masih mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus 

dikaitkan    dengan  adanya  aksi terorisme tertentu. 

8.   Dalam KUHP  tidak  dikenal  tanggung jawab pidana  untuk  subjek  hukum 

jamak,  baik  berupa  sekelompok orang,  korporasi maupun  non korporasi, 

sedangkan dalam Undang-Undang tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  

Terorisme diatur tentang tanggung jawab  korporasi. Hal ini harus harus 
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dipastikan untuk mencegah ketimpangan terkait dengan  ketentaun mengenai 

tanggungjawab pidana korporasi dapat diatasi. 

9.  Belum ada pengaturan secara tegas agar pihak yang berwenang dapat 

mempertimbangkan untuk mengadopsi sebuah pendekatan   dimana seluruh  

dakwaan tentang  tindak  pidana  pembiayaan terorisme ini harus berupa  

dakwaan kumulatif yang  memerlukan satu putusan  khusus  untuk tindak 

pidana pendanaan terorisme. 

10. Indonesia belum  memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk 

membekukan aset-aset teroris lainnya dari pihak-pihak yang  membiayai 

terorisme dan organisasi-organisasi teroris.
8
 

 

Belum ada  kejelasan  bagi Polri untuk menggunakan dasar hukum apa (apakah 

menggunakan  KUHAP, UU Tindak Pidana Terorsime, atau UU  TPPU) dalam  

memerintahkan pemblokiran akun bank setiap  orang  atau korporasi yang diduga 

terkait dengan  aksi terorisme. Maka dari itu perlu adanya suatu Undang-Undang 

khusus yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 

 

Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, DPR RI melalui Rapat Paripurna 

akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU P2TP2T)  menjadi  

Undang-Undang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan  Terorisme  ini  maka  

Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang ikut berpartisipasi secara 

internasional dalam upaya pemberantasan pendanaan terorisme sebagai 

konsekuensi dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan 

International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 

1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617). Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2013 ini telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

                                                           
8
 Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme. 
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Nomor 50 pada tanggal 13 Maret 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, karena pada hakikatnya pemberantasan terorisme memerlukan sebuah 

landasan hukum yang kuat dan tepat, yang meliputi pembekuan, penyitaan, dan 

perampasan aset teroris, serta kerja sama internasional dalam pemberantasan 

pendanaan terorisme. 

 

Mekanisme kerjasama internasional diperkuat mengingat sifat dan hakikat 

pendanaan terorisme yang mengikuti hakikat keberadaannya yang transnasional, 

sehingga membutuhkan adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan 

pemberantasannya. Kerjasama internasional yang dikuatkan tersebut antara  lain 

kerjasama antar Financial Intellegence Units (FIUs), lembaga-lembaga pengawas 

dan pengatur mengenai charity, regulator sektor finansial (Bank Sentral), 

Kepabeanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.
9
 

 

Kebijakan nasional di bidang pemberantasan pendanaan terorisme harus memiliki 

visi holistik dan memenuhi standard, baik yang telah ditentukan oleh PBB, FATF 

maupun lembaga dan organisasi internasional lain yang kompeten di bidang 

pencegahan dan  pemberantasan organisasi, operasi dan pendanaan terorisme. 

Untuk dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif di bidang 

anti pendanaan terorisme maka diperlukan komitmen politik, peraturan 

perundang-undangan yang proporsional, intelijen  di bidang keuangan  yang  kuat,  

pengawasan sektor keuangan, penegakan  hukum, dan kerjasama internasional. 

Sebagai perangkat pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan 

pendanaan terorisme, perlu menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan 

                                                           
9
 Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Pers, 1986, hlm.127. 
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terkait yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur, 

mengingat upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia diharapkan 

semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang 

hendak melakukan aksinya di wilayah NKRI. 

 

Indonesia merupakan negara hukum maka pemutusan mata rantai pendanaan  

terorisme haruslah berlandaskan hukum dalam penerapannya. Sehingga 

diharapkan kegiatan terorisme tidak dapat berjalan tanpa adanya sokongan dana  

dan  tidak terjadi lagi aksi-aksi teror di negara ini dikemudian hari. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Upaya 

Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di 

Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme ? 

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penegak hukum dalam 

penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Upaya 

Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ruang Lingkup 

lokasi penelitian adalah pada Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada tahun 2016. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang akan 

diteliti adalah Pendanaan Konvensional, dilakukan melalui pendekatan Follow the 

suspect, yaitu berfokus hanya pada pelaku kejahatan dan barang buktinya. 

Pendanaan dilakukan melalui perampokan Bank yang dilakukan oleh Tersangka 

Edi Santoso alias Sukri. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui Upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan Penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut : 

 

 

  a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis 

mengenai Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan 
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Terorisme khususnya pengaturannya dalam perundangan-undangan dan sikap 

para penegak hukum dalam proses peradilan tindak pidana terorisme. 

 

` b. Kegunaan Praktis 

1. Berguna untuk memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah 

ilmu pengetahuan bagi penulis yang tidak hanya sebatas dari perkuliahan 

yang diberikan dosen yang bersangkutan mengenai Upaya Penanggulangan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

2. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi bagi ilmu hukum khususnya penegakan 

hukum dalam penanggulangan terorisme setelah berlakunya UU No. 9 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme. 

3. Berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

 

Kerangka Teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan.  
10

  

 

Selanjutnya teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, 

berkaitan dengan penerapan hukum, ada dua teori yang dapat dijadikan 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. hlm. 103. 
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kerangka analisis yaitu: 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

b. Teori faktor-faktor yang mengpengaruhi penegakan Hukum 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai tiga cara yaitu tindakan 

Pre-emtif (Upaya-upaya awal untuk mencegah kejahatan), preventif (mencegah 

sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya 

kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut : 

 

1. Tindakan Pre-emtif 

 

Upaya Preemtif adalah Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 

penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai atau norma-

norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri 

seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau 

kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 

terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun 

ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat dan 

Kesempatan terjadinya kejahatan, dalam aplikasinya harus mengkedepankan 

upaya Preemtif, yang merupakan pola himbauan dan pendekatan. Karena dengan 

pola itu, diharapkan bisa meredam embrio konflik sosial maupun yang lainnya 

ditengah masyarakat. Namun jika upaya Preemtif tidak membuahkan hasil, 

barulah polisi akan melakukan pola kedua yakni Preventif atau pencegahan.
11
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 silcabustam.blogspot.co.id Diakses tanggal 16 Oktober 2016 Pukul 20.00 WIB. 
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2. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga 

kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam 

kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih 

baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja 

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil 

yang memuaskan atau mencapai tujuan. 

 

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting 

adalah : 

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti 

sempit 

2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi : 

a. Moralistik, yaitu menyebar luaskan sarana yang dapat mempertangguhkan 

moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat. 

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan 

meniadakan faktor-faktor sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya 

memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, dan  lain-lain); 

3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan 

berusaha menciptakan; 

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 

b. Sistem peradilan yang objektif 

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik. 

4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur; 
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5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi 

kejahatan pada umumnya.
12

 

 

3. Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititik 

beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan 

memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini 

sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan 

datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan 

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, 

eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.
13

 

 

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik 

rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik 

rehabilitasi, yaitu : 

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, 

sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman 

kurungan. 

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, 

selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan 

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan 

diri dengan masyarakat.
14

 

 

                                                           
12

 Bonger, W.A, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 145. 
13

 Soejono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung, Alumni, 1976, hlm. 42. 
14

 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta, Grasindo, 2008, hlm. 165 
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Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha 

untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) 

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan 

memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan 

bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat 

atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya 

penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 

2. Peradilan yang efektif. 

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 

4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi. 

5. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan. 

6. Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya kejahatan. 

7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
15

 

 

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam 

penerapan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme 

adalah teori Soerjono Soekanto, mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu:  

 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya 

adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar 

                                                           
15

 Soedjono D, Op. Cit,  hlm. 72. 
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undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam  

kehidupan masyarakat.  

 

2. Faktor penegak hukum. 

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang 

yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan 

(role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak 

berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 

 

3. Faktor sarana atau fasilitas. 

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor 

sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. 

 

4. Faktor masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 

  

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang 

dianggap Bahwa Pendanaan Teroris adalah segala perbuatan dalam rangka 

menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik 
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langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau 

akan digunakan untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.
16

 

 

 

2. Konseptual 

 

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- 

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang hendak diteliti.
17

 

  

a. Upaya Penanggulangan Kejahatan, Secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu 

lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar 

hukum pidana).
18

 

b. Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.
19

 

c. Tindak Pidana Terorisme adalah segala bentuk perbuatan yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasaan atau ancaman kekerasan (atau bermaksud untuk) 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas 

kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau 

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

                                                           
16

 M.Arif, Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi, Jurnal Hukum UII, 2010, 

hlm. 21. 
17

 Soerjono, Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2002, hlm. 68. 
18

 M. Arif, Op.Cit. hlm. 55. 
19

 Sudarto, Hukum dan hukum pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 26. 
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internasional.
20

 

d. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, 

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun 

tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan 

digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau 

teroris.
21

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara keseluruhan, 

maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka  dari  berbagai  konsep  atau  kajian  yang  berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan umum tentang tindak pidanana 

terorisme, pengertian pendanaan dalam kegiatan terorisme, pengertian dan ruang 

lingkup tindak pidana terorisme, penanggulangan kejahatan di indonesia dan 

faktor penghambat penegakan hukum. 

 

 

 

                                                           
20

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
21

 Undang-Undang  Nomor 9 tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme. 
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III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, 

sumber dan jenis data, penentuan narasumber, proses pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya penanggulangan 

terhadap tindak pidana pendanaan terorisme. 

 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diajukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme 

 

Terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menggunakan kekerasan 

untuk menimbulkan ketakutan, dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama 

tujuan politik). Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk 

menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik). Terror adalah perbuatan 

sewenang-wenang, kejem, bengis dan usaha menciptakan ketakutan, kengerian 

oleh seseorang atau golongan. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah 

yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk 

mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang . 

 

Terorisme mengandung arti „menakut-nakuti‟. Kata tersebut berasal dari bahasa 

latin terrere, “menyebabkan ketakutan”, dan digunakan secara umum dalam 

pengertian politik sebagai serangan terhadap tatanan sipil selama rezim terror 

pada masa Revolusi Perancis akhir abad XVII. Dengan bejalannya waktu, 

penggunaan istilah terorisme rupanya mengalami mengalami perluasan makna, 

karena masyarakat menganggap terorisme sebagai aksi-aksi perusakan publik, 

yang dilakukan tanpa suatu alasan militer yang jelas, serta penebaran rasa 

ketakutan secara luas di dalam tatanan kehidupan masyarakat. 
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Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam Europian Convention on the 

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

paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimenes against Humanity. 

Crimes  against  Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu 

keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada 

dalam suasana teror. Dalam kaitan 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).
22

 

 

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 kekerasaan. 

 

Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasaan dari suatu 

aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekersaan dalam terorisme serta 

akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa. Di dalam Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak 

disebutkan defenisi tentang tindak pidana terorisme, yang ada hanyalah memuat 

ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme. 
23
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  M.Arif, Op.Cit. hlm. 26. 
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Menurut penulis Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini sudah cukup memberikan 

pengertian dan karakteristik tentang tindak pidana terorisme. 

 

a. 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. 

 

b. 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.
24

 

 

 

Pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala 

atau suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur Perbuatan dengan kekerasan 

atau ancaman Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror atau rasa 

takut secara meluas atau menimbulkan korban massa dengan merampas 

kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda atau mengakibatkan 

kerusakan atau kehancuran objek vital lingkungan hidup atau fasilitas publik atau 

internasional. 

 

Faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan terorisme di Indonesia 

bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu. Sebab, apabila dimotivasi 

untuk kepentingan individu, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya 

dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri sendiri maupun orang lain.  
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 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
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Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya  terorisme: 

 

1. Faktor ekonomi 

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama 

bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin 

tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membikin resah orang untuk 

melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras untuk 

merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang gerah 

untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, 

mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya. 

 

2. Faktor sosial 

Orang-orang yang mempunyai pikiran keras di mana di situ terdapat suatu 

kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim al-Qaidah Aceh. Dalam 

keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata social yang membentuk 

pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian 

seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem social 

yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang 

yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan 

bergabung dalam garis keras atau radikal. 

 

3. Faktor Ideologi 

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. 

Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati 

dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan 

visi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini 



28 
 

  

terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad 

yang mereka miliki.
25

 

 

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 

 

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

berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan 

kengerian 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 

kemanusiandengan tujuan atau motif memperoleh suatukepentingan politik, 

ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa 

damai. 

 

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

terjadi keseragaman pengertian 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 

indiscriminate (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil 
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 A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi  Manusia (HAM) & Proses  Dinamika 

Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 78. 
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atau terhadap orang-orang sipil.
26

 

 

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam Europian Convention on the 

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

paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimenes against Humanity. 

Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu 

keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada 

dalam suasana teror. Dalam kaitan 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).
27

 

 

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 Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme 

dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali. 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, 
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 Todung Mulya Lubis, Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus perpu/RUU Tindak 

Pidana Terorisme,  dalam Mengenang Perppu Antiterorisme, Suara Muhammadiyah, Jakarta, 

2003, hlm. 173. 
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 Adjie Suradji, Terorisme, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 75. 
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war crimes dan agressions.
28

 

 

Berdasarkan konvensi dan praktik hukum Internasional, kejahatan kemanusian 

(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 menurut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime).
29

 

 

Pelanggaran HAM berat masuk kategori extra ordinary crime berdasarkan dua 

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

biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut 

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

sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusian secara mendalam (dan 

dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat 

kemanusian). 

 
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   perbuataannya 

ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana 
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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 disaat banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional 

(misalnya pencucian uang, penyelundupan orang dan sebagainya).
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 menguntungkan 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.
31

 

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

kejahatan terhadap kemanusian (crimes against humanity).
32

 

 

 

4. Peranan PPATK dalam Memberantas Tindak pidana Pendanaan 

Terorisme 

 

 

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah (bahasa 

Inggris: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) 

adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan 

untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang 

sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme 

di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga 

stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal 

(predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari 

campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.
33

 

 

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan 

PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). 

Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh 

Rekomendasi (Forty Reccomendations) dari Financial Action Task Force on 

Money Laundering (FATF). Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa 
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If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they 

should be permitted or required to report promptly their suspision to the 

competent authorities. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “competent 

authorities” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan 

badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang 

dikenal dengan  nama Financial Intelligence Unit (FIU). 

 

Peran PPATK yang berfungsi sebagai financial intellegence unit (FUI) di 

Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia 

yang dimiliki. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menetapkan bahwa tugas pokok PPATK 

yaitu: 

1. Mengumpul, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang  

diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini; 

2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia 

Jasa Keuangan; 

3. Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan; 

4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang 

informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang ini; 

5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang 

kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan  

perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang  

mencurigakan; 

6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 

pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; 

8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan 

kegiatan lainnya secara bekala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan 

terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan 

9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang 

pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. 
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Sebagai lembaga independen PPATK juga memiliki kekuatan hukum dalam 

menjalankan tugasnya. Menurut pasal 37 ayat 3 dan 4, PPATK tidak boleh 

dicampurtangani oleh pihak manapun dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya serta kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak segala 

campur tangan. Selain itu  dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Hal-hal tersebut juga berlaku 

untuk pendanaan terorisme, mengingat pendanaan terorisme dan pencucian uang 

hampir sama karena mempergunakan sistem keuangan untuk menyamarkan asal 

usul uang.   

Secara umum peran dan fungsi PPATK adalah menerima laporan, menganalisis 

lalu meneruskan ke penegak hukum untuk di lakukan penyidikan. Selain itu 

PPATK juga menerima permintaan khususnya dari penegak hukum untuk 

menganalisa suatu transaksi kejahatan yang diperlukan untuk proses penyidikan. 

PPATK juga mempunyai sebuah database transaksi-transaksi keuangan yang 

mencurigakan yang dapat dipergunakan untuk analisa dikemudian hari. Sehingga 

database tersebut selalu terbaharui dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk 

menunjang analisis transaksi mencurigakan Undang-undang, maka pelanggaran 

hak ini dapat dituntut di depan pengadilan berdasarkan Undang-undang.
34
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B. Pengertian Pendanaan dalam Kegiatan Terorisme 

 

Pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung 

atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, 

organisasi teroris, atau teroris.Menurut beberapa ahli sebagaimana dikemukakan 

dalam pertemuan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering di 

Welingtong tahun 2001, ada dua metode pembiayaan bagi kegiatan para teroris. 

Pertama, adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan 

selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa 

terorisme yang didukung oleh Negara (state-sponsored terrorism) telah menurun 

beberapa tahun terakhir ini. Perolehan dana dapat didapatkan dari perorangan 

yang memiliki kekayaan berupa dana yang besar. Sebagai contoh adalah peristiwa 

penyerangan teroris tanggal 11 September 2001. Osama bin Laden yang dipercaya 

sebagai dalang di belakang penyerangan tersebut, dituduh telah memberikan 

kontribusi dana dari kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendukung 

jaringan teroris Al-Qaeda bersama-sama dengan rezim Taliban yang dahulu 

memerintah Afganistan.  

 

Kedua, adalah memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan 

uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. 

Cara ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organsiasi 

kejahatan pada umumnya. Namun berbeda dengan organisasi-organisasi kejahatan 

pada umumnya, kelompok-kelompok teroris memperoleh dana sebagian dari 

pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan). 
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Menurut Komisar dalam pernyataannya, jaringan para teroris di seluruh dunia 

bergantung pada system kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk 

menembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini dimungkinkan 

karena adanya kesepakatan di antara bank-bank di dunia dank arena kekuatan-

kekuatan keuangan dunia. Banyak orang memperoleh uang dari hal itu, termasuk 

pemilik dan para manajer bank-bank yang menyembunyikan simpanan nasbah 

mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak diinginkan yang timbul 

adalah bahwa hal itu membantu jaringan dunia para teroris. 
35

 

 

C. Penanggulangan Kejahatan 

 

 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, 

atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 

berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah 

(sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.  

Teori Joseph Goldstein dalam Siswantoro Sunarso dimana penegakan hukum itu 

harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan hukum 

yang bersifat total (total enforcement) yaitu ruang lingkup penegakan hukum 

pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive 

law of crime), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma 

hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum pidana secara total 

ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh 

hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan- aturan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Di samping itu mungkin terjadi 
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hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya 

dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. 

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai Area of No Enforcement. Setelah 

ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi Area of 

No Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu Full 

Enforcement, dimana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum 

secara maksimal. Tetapi harapan itu agak sulit untuk menjadi kenyataan, 

disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, 

dana, dan sebagainya yang mana semua ini mengakibatkan harus dilakukannya 

diskresi, sehingga yang tersisa adalah Actual Enforcement. 

 

Tindak Pidana Teroris adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana 

sesuai dengan ketentuan dalam undang undang tentang tindak pidana pendanaan 

terorisme. Bahwa salah satu fakta yang menjadi latar belakang terbentuknya 

Undang-Undang No Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris, 

adalah bahwa unsur pendanaan adalah salah satu faktor utama dalam setiap aksi 

teroris, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti 

dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan teroris.
36

 

 

Undang Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 2 dan 3 mengatur antara lain 

daya berlakunya undang undang tsb, terhadap orang indoneia yang melakukan 

tindak pidana pendanaan terorisme di dalam atau diluar wilayah Negara RI dan 

terhadap dana yang terkait dengan pendanaan terorisme di dalam maupun diluar 
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wilayah Negara RI juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme di 

luar wilayah Indonesia apabila dilakukan oleh warga Negara RI, terkait dengan 

tindak pidana terorisme terhadap warga Negara Indonesia, terkait dengan tindak 

pidana terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan 

Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatic dan konsuler dari indoneia, 

terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan sebagai upaya memaksa 

pemerintah Indonesia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan, 

terkait dengan tindakan terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh 

Negara Indonesia, terkait dengan tindakan terorisme di atas kapal yang 

berbendera Negara RI atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang 

undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan. 
37

  

 

Tindak pidana pendanaan terorisme ini dikecualikan dari tindak pidana politik, 

tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan 

motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses 

ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbale balik dalam masalah pidana. Bab III 

tentang tindak pidana terorisme tercantum dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8, 

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme.  

 

Ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan mengumpulkan, 

memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, 

dengan maksud untuk digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan 
                                                           
37

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 

1983, Hlm. 178. 



39 
 

  

tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris, dipidana karena 

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak satu miliar. 

2. Bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau 

pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas. 

3. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan 

atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidan sebagaimana 

dimaksud dalam poin 1 di atas, dipidana karena melakukan tindak pidana 

karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara 

seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

4. Bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 dan 5 atau poin 1 dan 2 di atas, pidana denda diganti 

dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan. 

5. Bahwa dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, atau dalam poin 1 sampa 3 di atas, adalah 

korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali  

Korporasi juga pidana dijatuhkan terhadap korporasi, jika tindak pidana 

pendanaan terorisme : 

a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi ; 

b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi ; 

c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam 

korporasi ; atau 

d. Dilakukan oleh personil pengendali korporasi dengan maksud memberi 

manfaat bagi korporasi.
38

 

 

Juga dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk 

menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau 

personil pengendali korporasi ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus 

berkntor. Selanjutnya bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi, 

berupa pidana denda paling banyak seratus miliar rupiah. Juga terhadap korporasi 

selain pidana denda dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa : 

a. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi ; 

b. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang ; 

c. Pembubaran korporasi ; 

d. Perampasan asset korporasi untuk negra ; 
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e. Pengambil alihan korporasi oleh Negara dan/atau 

f. Pengumuman putusan pengadilan. 
39

 

 

Lebih lanjut dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, pidana 

denda diganti dengan pidana perampasan harta kekayaan milik korporasi dan/atau 

personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan 

terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. 

penjualan harta kekayaan korporasi tidak mencukupi, maka pidana kurungan 

pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan 

memperhitugkan denda yang telah dibayar.
40

 

 

Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam undang undang tentang tindak pidana 

pendanaan terorisme tersebut, lebih dititik beratkan kepada penjatuhan pidana berat 

khususnya terhadap korporasi dan personil pengendali korporasi tersebut. Juga 

karena dimungkinkannya pidana denda pengganti denda dari hasil penjualan asset 

atau harta kekayaan korporasi setelah korporasi atau personil pengendali korporasi 

tidak membayar atau kurang membayar uang denda dalam putusan pidananya.
41

 

 

D. Faktor Penghambat Pengekan Hukum 

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono 

Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya pengegakan hukum, yaitu: 
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1. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi hukum) 

Praktek penyelenggaran penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini di karenakan 

konsepsi keadilan merupakan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan  kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara 

normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan 

suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan 

hukum. 

 

2. Faktor Penegak Hukum 

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan 

yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki 

undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, 

bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk 

mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja. 

 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

 

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung 

mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. 

 

4. Masyarakat 

 
Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, 

yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana 

diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup 

pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa 
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derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga 

masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang 

berfungsi. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

 
Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan 

persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi 

kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum 

harus disesuaikan dengan kondisi setempat. 
42
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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 didasarkan pada identifikasi hukum dan 

efektifitas penegakan hukum di Indonesia.
43

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan 

sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua 

yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. 
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Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan pihak kepolisian dari Bidang Resesre Polisi Resort 

Kota Bandar Lampung, dan Brimob 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
44

 

 

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. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  

3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, 

buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

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

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, dan lain-lain. 

 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Penentuan Narasumber 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.  

 

Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : 

1. Anggota  Unit Jatanras Polresta Bandar Lampung           : 1 Orang 

2. Kepala Bagian Bina Operasional Reskrimum Polda Lampung : 1 Orang 

3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang + 

3 Orang 
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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. 

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. Prosedur 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. 
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b. Klasifikasi Data 

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya 

agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis. 

 

 

c. Sistematika Data 

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan 

pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam 

menganalisis data. 

 

 

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.
45
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

1. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Studi 

di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung, Dilakukan dengan upaya preemtif, 

preventif dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui pencerahan ajaran 

agama  oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi dibidang 

keagamaan, penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan, serta penetapan 

secara tegas organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan 

membubarkannya. Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan 

pengamanan dan pengawasan terhdap senjata api, peningkatan kesiapsiagaan 

terhadap teroris, pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia 

yang dapat dirakit menjadi bom, pengetatan pengawasan perbatasan serta 

pengawasan kegiatan masyarakat, dan Upaya represif yang meliputi 

pembentukan badan penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme, 

penyerbuan terhadap tempat persembunyian teroris dan penjatuhan sanksi 

pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang 

terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. 
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2. Faktor penghambat Penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana 

pendanaan terorisme terdiri dari faktor penegak hukum yaitu penegakan hukum 

yang kurang profesional, tingkat aspirasi yang relative belum tinggi, kurangnya 

daya inovatis, serta langkah dalam strategi kontra terorisme yang belum 

optimal. Faktor hukum meliputi tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-

Undang serta belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 

untuk menerapkan Undang-Undang. Faktor sarana dan prasarana yaitu 

kecanggihan tekhnologi yang masih cukup minim untuk bisa diatasi oleh 

aparat penegak hukum. Faktor masyarakat  berupa masih  rendahnya  tingkat  

kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan yaitu kemunculan internet yang 

menghilangkan batas-batas negara sehingga kejahatan terorganisir menjadi 

mudah dilakukan dan bersifat transnasional.  

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya peningkatan penguatan di sektor keuangan baik yang formal 

maupun informal menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh regulator 

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan PPATK.  

2. Perlu adanya Pola koordinasi antar lembaga yang berperan dalam 

penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Aparat Penegak 

Hukum yang harus ditingkatkan agar lebih efektif dan berefek jera. 
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