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LEGAL PROTECTION AGAINST ONE VICTIM BY TEAM CAPTURE SPECIAL
DETACHMENT88 IN CASE OF ALLEGED TERRORIST

The number of series of bombings carried out by terrorism in the territory of the Republic of
Indonesia has raised fears for the wider community. Those terrorism acts resulted in the loss of
live and the loss of property, leading to a great lead o social, economic, political, and interntional
relations, yet it’s lack of a good law enforcement since there are still many violations committed
by special Detachment (Densus 88) Anti-Terror. The issues in the research are formulate d as
follows : How is the legal protection against the victim of false arrest by densus 88 in the case of
alleged terrorism based on the constitution in indonesia? What efforts can the victim of false
arrest take in demanding compensation and rehabilitation for any damage committed by Densus
88?

This research used normative and empirical approaches. The normative approach was conducted
to study the theoretical aspects of law principles, while the empirical approach was conducted to
study law in practical in form of behavior assessment.

based on the results and discussion of the research, it can be concluded that: the legal protection
for victim of police misconduct against the alleged terrorism in Indonesia could be taken in
various ways including by claiming for pre-pretrial to the District Court, if the judge who
examined and decided the claim won the victim false arrest, the victim would be entitled to
receive the replacement and rehabilitation as mentioned in article 95 and article 97 of The Book
of Criminal Conduct. Then, the victim should seek for protection to the witness and victim
protection Agency to ask for safety and protection and also to ask for compensation to the
perpetrator who has caused the victim’s damage and loss.

There was also a mechanism of restitution in which the compensation was given to the victim or
the family by the perpetrator or the thrid party. Further, the victim of false arrest could demand
for compensation and rehabilitation against the misconduct of Densus 88 by reporting to a police
internal division called provost which a special unit in police force which run the tasks of
arbitrary violation committed by its members. The provost would provide pinishment if its
members violate the standart operational procedur.

Based on the description above, it can be concluded that: the govermment should establish a
legislation with a strict sanctions for apparatus of Densus 88 in order to prevent the same
violation of false arrest and police brutality so that there will be no more people shot dead and
persecuted; further, the Eradication of criminal Acts of Terrorism must be immediately amanded
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and must be considered to Ultimum Remidium principle by integrating penal and non penal
approaches. This is bacause the non-penal approach holds an important role in eradicating
criminal offense, especially against criminal acts of terrorism.

Keywords: Legal Protection, victim of False Arrest, Terrorism
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ABSTRAK
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(Skripsi )

Oleh

GITO NUGROHO

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di
wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi
masyarakat luas. yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta
benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial,
ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional, akan tetapi tidak
diimbangi dengan penegakan hukum yang baik karena masih banyaknya
pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana
perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan
terorisme oleh tim Detasemen Khusus 88 berdasarkan hukum di Indonesia?
Bagaimanakah upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi maupun
rehabilitasi terhadap tindakan Detasemen Khusus 88?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian
normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum,
sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam
kenyataannya baik berupa penilaian perilaku

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa :
Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap terhadap terduga terorisme di
Indonesia Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap terhadap terduga
terorisme di Indonesia yakni dengan berbagai cara dalah satunya adalah
mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri.. Dalam hal putusan
praperadilan dimenangkan oleh korban salah tangkap oleh hakim yang memeriksa
dan memutus tuntutan tersebut maka korban salah tangkap oleh Densus 88
tersebut berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, Kemudian mengajukan permohonan
kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meminta keselamatan
diri, meminta perlindungan, dan juga meminta ganti rugi terhadap oknum yang
mengakibatkan kerugian bagi korban, dan juga yang terakhir ada juga mekanisme
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restitusi yakni ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya
oleh pelaku atau pihak ketiga. dan Upaya korban salah tangkap dalam menuntut
ganti rugi maupun rehabilitasi terhadap tindakan Detasemen Khusus 88 ketika
warga menjadi korban kesewenang-wenangan pihak berwajib maka sudah ada
instrument yang mengaturnya di internal kepolisian sendiri ada yang dinamakan
Provost yakni kesatuan yang khusus menangani apabila ada anggota kepolisian
yang menjalankan tugas dengan sewenang-wenang tugas Provost tersebut dapat
memberikan hukuman apabila ada anggota yang melakukan tugas tidak sesuai
dengan prosedur.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Hendaknya
dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memuat mengenai
sanksi yang tegas bagi aparat Densus 88 agar tidak terjadi korban salah tangkap
dari kesewenang-wenangan Densus 88 sehingga tidak terjadi korban yang
ditembak mati dan dianiaya dalam melaksanakan tugasnya; dan Hendaknya
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diamandemen dan perlu
memperhatikan prinsip Ultimum Remidium dengan mengintegrasikan pendekatan
penal dan non-penal. Hal ini dikarenakan pendekatan non-penalmemegang
peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,
terutama terhadap tindak pidana terorisme
.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Salah Tangkap, Terorisme
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MOTO

Sesungguhnya Allah SWT Menyuruh berlaku Adil, berbuat kebajikan,
memberi (pertolongan) kepada kerabat dan melarang berbuat keji, mungkar

dan zalim. Dia mengajari kamu agar kamu mendapatkan petunjuk
(Q.S AnNahl 16:90)

Berbuat baiklah kepada setiap orang, karena sejahat-jahatnya orang tidak
mungkin menolak dan marah jika diperlakukan dengan ramah

(Gito Nugroho)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi

internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Peristiwa 11 September 2001

di New York menjadi babak baru dalam menentukan dan membangun sistem

keamanan di banyak negara terutama dalam menghadapai aksi-aksi terorisme

global.1 Terorisme menjadi isu global yang penggalangannya melibatkan negara-

negara di seluruh dunia. Terorisme menjadi musuh bersama (common enemy) dan

merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan

traumatik mendalam bagi korbannya, sehingga menjadikan sebagai “gross

violation of human right” yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa

(extra ordinary), serta harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di

wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi

masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta

benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial,

ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional.

1 Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 139
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Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana terorisme tepatnya pada

tanggal 18 Oktober 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.2

Bahwa selain mengesahkan undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, salah satu usaha Indonesia dalam permberantasan teroris

adalah dengan membentuk suatu Badan Anti Teroris yaitu Detasemen Khusus 88

(Densus 88) yang merupakan suatu Unit Anti Teroris dibawah naungan

Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas mengatasi gangguan

terorisme mulai dari ancaman bom sampai penyanderaan.

Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur

Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya

beranggotakan 75 orang, dan sekarang memiliki 400 personil. Namun kinerja

Densus 88 dalam memberantas terorisme pada akhir-akhir ini mendapatkan

perhatian yang serius yang mana dalam memburu mereka yang diduga terlibat

teroris, Densus 88 kerap melanggar HAM. Dimana Densus 88 dalam menangani

dan memberantas isu-isu terorisme tersebut melakukan banyak kesalahan dan

aksi-aksi yang tidak sesuai prosedur. Fakta yang tak bisa dipungkiri, puluhan

orang ditembak mati oleh Densus 88 tanpa peradilan.3

2 http://advokathandal.wordpress.com, diakses, tanggal, 05 Agustus 2013.
3 http://www. rmol.com, diakses, tanggal 01 Juni 2014.
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Pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 ini yang dialami oleh Siyono warga

Klaten yang ditangkap Densus 88 Pada 8 Maret 2016 bahwa penangkapan Siyono

tanpa dibekali surat perintah penangkapan. Siyono yang diduga teroris asal Dusun

Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

tewas setelah dibawa oleh Densus 88 pelanggaran pidana kasus Siyono terindikasi

sejak proses penangkapan. Siyono ditangkap oleh Densus 88 di Masjid dekat

rumahnya saat berdoa. Padahal KUHAP melarang penangkapan di dalam rumah

ibadah (Pasal 35 KUHAP. Berdasarkan hasil otopsi tim dokter ahli forensik yang

diterjunkan ada indikasi jelas Siyono mengalami penyiksaan penyiksaan Siyono

yaitu akibat pukulan benda tumpul yang meremukan tulang dadanya sehingga

merusak bagian jantung miliknya.4

Anggota densus yang melakukan pelanggaran hukum yakni penembakan mati

terhadap dua terduga teroris M Hidayah atau Dayah Alias Kim dan Rizal atau eko

di Jalan Pahlawan, Kota Tulung Agung pada 22 Juli 2013 oleh sepuluhan personel

Densus Anti Teror. Bahwa dalam hal ini Komnas HAM menemukan fakta bahwa

dua terduga teroris tersebut ditembak dalam kondisi tidak berdaya dan tidak ada

perlawanan. Menurut data Komnas HAM sejauh ini sudah sekitar 110 korban

yang ditembak mati Densus 88 Anti Teror tanpa proses pengadilan. Komnas

HAM menemukan fakta bahwa sebagian besar korban ditembak dalam kondisi

tidak berdaya seperti halnya Dayah dan Rizal.5

4www.jejamo.com/muhammadiyah-minta-kasus-tewasnya-siyono-ditingkatkan-ke-
penyidikan.html. diakses pada Tanggal 15 November 2016

5 Nasional. Kompas. com/read/2013/08/04/1651331/Komnas HAM. Penembakan. Terduga.
Terorisme. TulungAgung. Langgar. HAM. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2016
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Bahwa dalam hal ini Densus telah melanggar beberapa undang-undang khususnya

Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yakni “hak

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran adalah hak asasi

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Bahwa belum lama ini

kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror di Bandar

Lampung. Densus 88 Anti Teror menangkap satu orang yang diduga teroris di

Jalan Selat Malaka V Kampung Teluk Jaya, Kelurahan Panjang Selatan, Kota

Bandar Lampung.6 dan juga Aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri

menangkap seorang terduga teroris di Dusun I Tirto Kencono, Kampung

Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah berdasarkan informasi

yang diterima terduga teroris tersebut bernama Dwiatmoko alias Abu Ibrahim Al

Atsary, warga Desa Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah, ia membuka usaha

warnet dan reparasi komputer. Bahwa ia terlibat dalam bom bunuh diri di

Surakarta jelang lebaran lalu. ia juga diduga dekat dengan Bahrun Naim, pelaku

bom di kawasan Sarinah, Jakarta, Pada Januari 2016.7

Uraian-uraian diatas tersebut banyak sekali tindakan Densus 88 Anti Teror

melakukan pelanggaran dan tidak berpijak kepada Pasal 11 Peraturan Kapolri

Nomor 8 Tahun 2009  yakni tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM

dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang

intinya sebagai berikut:

6 m.antaranewa.com/berita/543367/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-lampung. diakses,
tanggal 11 Desember 2016.

7 batam.tribunnews.com/2016/08/16/densus-88-tangkap-terduga-teroris-di-lampung-tengah,
diakses, tanggal 11 Desember 2016.
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“Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

a) Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan
hukum;

b) Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam
kejahatan;

c) Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan yang merendahkan
martabat manusia, dll

Perlindungan hukum tidak hanya diperlukan oleh seorang pejabat publik, akan

tetapi perlindungan hukum juga diperlukan oleh seorang korban. Dalam sistem

hukum kita, perlindungan hukum sudah berjalan. Hal ini terbukti dengan telah

diadakannya aturan-aturan yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban.8 Perlindungan hukum terhadap korban

dalam tindakan salah tangkap sangatlah penting, mengingat dampak kerugian

yang ditimbulkan bisa mengakibatkan rasa traumatik bagi si korban untuk itu

diperlukan penanganan yang sangat serius untuk memulihkan korban.

Berkenaan dengan perlindungan hukum maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir kebutuhan

yang diperlukan oleh saksi maupun korban. Tentunya perlindungan tersebut akan

diberikan berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Esensi nilai perlindungan korban terhadap salah tangkap yang dilakukan oleh

Densus 88 Anti Teror tersebut, tingkat bahaya yang dialami oleh korban ketika ia

memberikan keterangannya yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat

penegak hukum, jelas harus diperlukan penanganan khusus untuk melindungi hak

8 http://www. rmol.com, diakses, tanggal 01 Juni 2014.
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korban tersebut selama ini perlindungan diberikan kepada korban yang menjadi

korban tindak pidana dari kejahatan, akan tetapi bagaimana perlindungan yang

diberikan kepada korban untuk melindungi korban dari keterlibatan aparat

penegak hukum yang menyalahi aturan dan bertindak sewenang-wenang dalam

melakukan tugasnya

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan

penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul : “Upaya Perlindungan

Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Tim Detasemen Khusus 88 Dalam

Kasus Dugaan Terorisme”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus

dugaan terorisme oleh tim Detasemen Khusus 88 berdasarkan hukum di

Indonesia?

b. Bagaimanakah upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi

maupun rehabilitasi terhadap tindakan Detasemen Khusus 88?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian

mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus

dugaan terorisme oleh tim Detasemen Khusus 88 berdasarkan hukum di
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Indonesia. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Detasemen Khusus 88

Polda Lampung dan Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam

kasus dugaan terorisme oleh tim Detasemen Khusus 88 berdasarkan hukum di

Indonesia.

b. Untuk mengetahui upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi

maupun rehabilitasi terhadap tindakan Detasemen Khusus 88.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun

secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan upaya

perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan

terorisme oleh tim Detasemen Khusus 88 berdasarkan hukum di Indonesia.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan

dan kontibusi positif bagi upaya perlindungan hukum terhadap korban salah

tangkap dalam kasus dugaan terorisme oleh tim Detasemen Khusus 88

berdasarkan hukum di Indonesia.



8

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya

dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1) Kajian Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.9

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.10

9 Prasatya Nurul Ramadhan, Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI
Oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Lampung, 2016, Diakses pada website.digilib.unila.ac.id.

10 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu,
1987, hlm. 10
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Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.11 Menurut Muchsin dalam bukunya bahwa perlindungan hukum

merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.12

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori pelindungan hukum bahwa hukum

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan di lain pihak.13 Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.14

2) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Romli Atmasasmita kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh

masyarakat di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan

produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut

11 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20

12 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Indvestor di Indonesia, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

13 Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53
14 Ibid., hlm 54.
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pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma

agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam

undang-undang yang di pertanggung jawab kan aparat pemerintah untuk

menegakkan nya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.15

Menurut Soejono D menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung

atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi

terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan

maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya

penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun

masyarakat pada umum nya.16

Berbagai program serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara

yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat

beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan,

yaitu :

a) Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat media massa (influencing views of society on crime and

punishment/mass media).17

15 Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Tarsito, 2006, hlm.
32.

16 Soejono, D..Doktrin-doktrin krimonologi, Bandung, Alumni, 1973, hlm.42
17 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan

Pengembangan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52
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Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.18 Kebijakan kriminal tidak terlepas

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan

atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk

perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan

kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum

pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan

sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.19

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal.

Usahausaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan

sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi

juga menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan

harus menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan

masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran,

kejujuran dan keadilan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan

intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik

kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat

preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu

18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2008,
hlm. 1.

19 Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.
75.
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bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh

infrastruktur biaya yang tinggi.20

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang

operasionalnya melalui beberapa tahap yaitu :

a) Tahap Formulasi (kebijakan legislatif).

b) Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).

c) Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap

formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas

aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan

tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu kesalahan atau kelemahan

kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi

penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi

dan eksekusi.21

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua:

yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum

pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas upaya-upaya yang disebut

dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.

20 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kesejahteraan, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77.

21 Ibid, hlm. 79.
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Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat

jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan

terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive

yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada

hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka

perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta

memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan

hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha

mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah

melakukan kejahatan.22

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-

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

yang ingin atau yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini:.23

1. Perlindungan Hukum

Adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam

bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat

represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.24

22 Ibid, hlm. 46-47
23Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Rajawali, Jakarta,.
24 Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,

Penerbit Binacipta, Bandung,



14

2. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.25

3. Salah Tangkap

Keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.26

4. Dentasemen Anti Teror 88

adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus

untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota

juga merupakan anggota tim Gegana.27

5. Terorisme

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak

pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur

pemberantasan tindak pidana terorisme.28

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup

Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan

Konseptual serta Sistematika Penulisan.

25 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK
26 Marwan dan Jimmy P, 2009, “Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition”,

Reality Publisher, Surabaya.
27 https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)
28 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan

Terorisme
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab  yang  berisikan  tentang pengertian-pengertian dari istilah

sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam

membahas hasil penelitian yang terdiri dari Pengertian Terorisme,

Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Terorisme,

Meknisme Penangkapan Seseorang yang Diduga Tersangka

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk

memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang

digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana upaya perlindungan

hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan terorisme oleh tim

Detasemen Khusus 88 berdasarkan hukum di Indonesia? dan Bagaimanakah

upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi

terhadap tindakan Detasemen Khusus 88?
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V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta

berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari

pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi

perbaikan dimasa mendatang.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut
Aturan Hukum Di Indonesia

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan

mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan

di lain pihak.29 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.30

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat.

29 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 ,hlm 53
30 Ibid, hlm 69
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Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum.31 Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

resprensif.32Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati

dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang

resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

penanganannya di lembaga peradilan.33

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk

menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

melaikan juga predektif dan antipatif.34 Perlindungan hukum merupakan

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum,

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan

hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat

represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan

peraturan hukum.

31 Ibid, hlm 54
32 Pjillipus M. Hadjon,Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia : PT. Bina Ilmu,

Surabaya, 1987 hlm 2
33 Maria Alfons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk

Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang,
2010, hlm 18.

34 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya.
Bandung, 1993, hlm 118
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Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir

seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena

itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan

perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana

positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan

“perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan

selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung

terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.35 Perlindungan secara tidak

langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan

perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hak Asasi
Manusia

Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai

orangnya diistilahkan disqualification in person yang berarti orang yang

ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap

tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan

atau ditangkap.36 Sementara itu Sugeng mendefenisikan bahwa korban salah

tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan

fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat

negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan

35 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana,
(Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

36 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapam KUHAPPenyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 45.
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kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang”.37 menunjukkan

bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan

rasa keadilan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP

1). Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban,

yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan

seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana

(error in persona). Menurut Pasal 1 Ayat 22 KUHAP, yaitu: “Ganti kerugian

adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang

berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini.”

2). Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali

nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani

tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan

atau pemeriksaan di sidang pengadilan.38

37 Sugeng, ”Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap”, Makalah, Fakultas Hukum
Universitas Pawyatan Daha, hlm 8.

38 http://www. http://yustisi.blogspot.com, diakses, tanggal, 29 Juni 2014.
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3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Undang-
Undang Terorisme

1). Rehabilitasi

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme terdapat hak untuk mendapatkan rehabilitasi, yaitu hak

seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan

harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau

persidangan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan

berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkan. Berbeda dengan KUHAP, rehabilitasi pada Pasal 37

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme diartikan sebagai berikut, “setiap orang berhak memperoleh

rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala

tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan, rehabilitasi dalam Pasal ini adalah

pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan

atau hak-hak lain termasuk pengembangan dan pemulihan fisik atau psikis serta

perbaikan harta benda.”

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Pengertian terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang

merumuskan, dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan

definisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap, dan berakibat merugikan

kepentingan banyak pihak, disamping demi kepentingan atau target merespon Hak
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Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati.39 Secara etimolgi,

perkataan “teror” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang dalam bahasa Inggris

berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.40 Di kalangan pakar sosial politik Barat

sendiri juga belum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. J. Bowyer Bell

misalnya yang mendefinisikan terorisme sebagai senjata kaum lemah yang paling

ampuh. Sementara itu Brian Michael Jenkins melihat terorisme sebagai “a new

form of warfare”,.41

Dalam permasalahan penyelidikan dan penyidikan mengenai kasus Tindak Pidana

terorisme ini di Indonesia mempunyai badan-badan atau lembaga-lembaga tinggi

negara yang dikhususkan untuk menjalankan prosedur dari pada kasus ini dan

juga memiliki wewenang tersendiri. Antara lain dari pihak kepolisian ada tim

khusus penanggulangan Tindak Pidana terorisme yakni Tim DENSUS 88 Anti

Teror dari kepolisian, detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus (Komando

pasukan khusus), Pasukan Elit TNI AD, TNI AL, ada Detasemen Jamangkara

(Denjaka), yang tergabung dalam Korps Mariner, TNI AU, ada Detasemen Bravo

(Denbravo), yang tergabung dalam Paskhas TNI AU, Pasukan Elit TNI AU.

Sedangkan Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN juga memiliki desk

gabungan yang merupakan representatif dari kesatuan anti-terror. Pemerintah

pada saat ini menempatkan pasukan milik TNI berada dibelakang tim anti-teror

milik Polri.

39 Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Perspektif
Agama, HAM dan Hukum, Refika Aditama, Bandung: 2004, hlm. 21.

40 O.C. Kaligis, Terorisme Tragedi Umat Manusia, OC. Kaligis & Associates, Jakarta:
2003, hlm. 6.

41 M. Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah, Hikmah, Jakarta: 2007, hlm. 172-173.
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Detasemen khusus 88 menjadi Leading Sector dalam operasi penaggulangan

tindak pidana terorisme di Indonesia. Penempatan Densus 88 sebagai garda depan

penanggulangan tindak pidana terorisme ini kadang menimbulkan kecemburuan

di antara kesatuan-kesatuan anti-teror lainnya.42

Kondisi ini bahkan seringkali mengarah ke konflik terbuka antara kesatuan anti-

teror di lapangan, khususnya terkait dengan penaganan Seperatism di Aceh dan

Papua, serta konflik komunal seperti di Poso dan Maluku, dimana densus 88 Anti

terror Polri, karena berada dibawah Ditserse Polda, maka dilibatkan juga pada

operasional kasus-kasus tersebut pada penjelasan. Padahal, bila mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri atau dalam Susunan dan

kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada BAB II

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Polri tersebut. dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

TNI separatism menjadi titik temu tugas antara TNI dan POLRI. Dimana TNI

menjadi unsur utama, dan Polri menjadi unsur pendukung. Selama ini penugasan

dari terhadap aksi terror terkait separatism adalah oleh Brimob Polri, dengan Unit

wanteror dan Gegana.43

Adapun secara struktural, Densus 88 anti-teror tingkat pusat berada dibawah

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Dipimpin oleh Komandan

Detasemen berpangkat Brigjen Polisi dan dibantu oleh wakil detasemen (Waden).

Sedangkan pada tingkat Polda, Densus 88 berada dibawah Direktorat Serse (Dit

Serse) dipimpin oleh komandan berpangkat Perwira menengah Polisi (Pamen

42 Galih Priatmodjo, Densus 88, The Under cover squad, Jagakarsa, Jakarta: 2010, hlm. 82-
83.

43 Ibid. hlm. 82-83.
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Pol). Dalam pembentukan detasemen Anti Teror ini menpunyai landasan hukum.

Detasemen ini digagas pada tahun 2003 oleh Jendral Polisi Da’I Bachtiar dengan

skep Nomor 30/IV/2003 tanggal 30 Juni 2003. Alasan utama pembentukan

Denssus 88 Anti-teror ini adalah untuk menaggulangi meningkatnya kejahatan

terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom.

Sehubungan dalam menjalankan operasinya, komandan densus 88 memiliki empat

pilar pendukung setingkat Sub-Detasemen, yakni subden bantuan yang bekerja

dibawah naungan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian dan

ketertiban masyarakat, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya mengenai aksi teror tersebut.

Akan tetapi sering terjadi kejanggalan atau ketidak sempurnaan dalam masalah

penyelidikan daripada setiap kasus-kasus terorisme ini.

Kendala-kendala yang terjadi kebanyakan terdapat pada tingkat kesulitan medan

atau tempat penyelidikan dan dalam masalah penyidikan masih banyak kasus-

kasus yang belum tahu jelas duduk persoalannya ataupun belum ada bukti

permulaan yang cukup.

Pemerintah Indonesia masih sulit untuk memutuskan tentang ancaman hukuman

yang tepat dan akan menjerat para pelaku pemboman ini dan masih diberikan

status tersangka. Densus 88 yang notabene dibawah naungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia justru mempunyai peran penting dalam penyidikan disamping

mendapat bantuan dari pihak yang lain.
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Lain halnya dengan lembaga yang lain yang merupakan gabungan dari berbagai

instansi atau alat Negara yang berwenang untuk menyelesaikan masalah terorisme

ini. Ada tiga alasan mengapa Polri yang diberikan kewenangan utama dalam

pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni:

Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme

merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global

melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan

khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan

yang canggih dan SDM yang berkualitas. Kedua, kejahatan terorisme merupakan

tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (borderless) dan melibatkan

banyak faktor yang berkembang di masyarakat.

Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain

kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak

lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu

keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat.

Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian. Ketiga,

menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan

terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen.

Sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian

lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan

Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang

professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada

penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
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rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri,

khususnya Pasal 2,4, dan5.

Keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang

mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya

sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri

No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT

Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di

Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan

penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas

penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti

Terorisme.

Detasemen 81 memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan Detasemen 88

Polri, milik TNI seperti detasemen 81 kopassus, detasemen 81 AD,AL, dan AU

ini mempunyai tugas untuk pertahanan Negara dimana mereka menjaga kondisi

Negara sehingga menjadi kondusif setiap saat. Seperti menjaga aksi terorisme

lewat udara,laut dan darat.

Mengacu pada ancaman alat-alat tempur milik Negara, sabotase pangkalan

udara,laut dan batas Negara. Yang notabene tugasnya sama dengan Detasemen 88

Polri. Tugas Pasukan Penanggulangan Teror dari Batalyon Infanteri Raider adalah

sebagai unsur penindak dan pemukul bereaksi cepat ditingkat Komando Daerah

Militer (Kodam) di seluruh wilayah Indonesia.
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Pasukan ini adalah dikhususkan untuk menanggulangi masalah keamanan

khususnya masalah teror di tingkat propinsi di bawah komando Panglima Kodam

(Pangdam). Dengan kemampuan tiga kali lipat yang lebih dari Batalyon Infanteri

biasa lainnya, diharapakan segala macam bentuk ancaman yang ada disekitar

wilayah Kodam dapat dituntaskan dengan cepat senyap dan tepat pada sasaran,

khususnya masalah-masalah yang terkait dengan keamanan bersifat terorisme.

Dalam keadaan tertentu Pasukan ini siap diterjunkan untuk membantu Polri dalam

mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat provinsi

berdasarkan perintah Panglima Kodam yang diteruskan pada Komandan Batalyon

Raider setempat.44

Tugas pokok dari Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) adalah melaksanakan pembinaan kemampuan

dan pengerahan kekuatan sebagai satuan pasukan anti teror dalam rangka

melaksanakan tugas operasi penanggulangan masalah terorisme, sabotase dalam

aspek kelautan di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Selain sebagai

pasukan anti teror dalam kewilayahan kelautan, pasukan ini juga dapat diandalkan

kemampuannya di wilayah daratan, dalam berbagai macam bentuk terorisme

dengan sasaran obyek gedung perkantoran, mall, kereta api, bandara penerbangan,

terminal bus.

Tugas yang dibebankan pada pasukan Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir

TNI-AL adalah memukul dan melumpuhkan setiap ancaman terorisme dalam

aspek kelautan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak

44 www. tni.mil.com. Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme.



28

hanya wilayah laut saja kemampuan pasukan Denjaka dalam wilayah daratanpun

tindakan terorisme mampu dilumpuhkannya.

Detasemen Bravo 90 Korps Paskhas TNI-AU menpunyai tugas pokok sebagai

satuan khusus anti teror dalam lingkungan TNI-AU menangani masalah terorisme

dalam aspek kedirgantaraan yaitu melumpuhkan dan menumpas para pembajak

pesawat terbang, sabotase dalam bandara penerbangan dan perbutan kembali

pangkalan udara yang dikuasai oleh musuh dan menyiapkan ladasan pendaratan

pesawat rekan sekesatuan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu Pasukan ini dapat diandalakan kemampuannya dalam misis-misi rahasia

bersifat intelijen bahkan melakuan penyergapan terhadap ancaman teror di dalam

wilayah daratan dalam lingkup perkotaan termasuk wilayah hutan belantara dan

perairan. Kemampuan penguasaan medan ini didapat dari pelatihan kerjasama unit

anti teror antar Kesatuan di lingkungan TNI seperti Satuan 81 Gultor Kopassus

TNI-AD dan Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir dari TNI-AL.

Kewenangan dari pada pasukan khusus pada penjelasan tadi hanya sebatas pada

masalah pertahanan Negara dan untuk masalah terorime ini TNI hanya dapat

melakukan penangkapan saja. Atau hanya sampai pada proses penangkapan dan

bisa juga dalam proses penahanan sementara sampai nantinya para tersangka akan

diberikan oleh pihak Kepolisian dalam proses penyidikan lebih lanjut.
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Keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan upaya preventif.

TNI yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa memiliki tanggung

jawab yang sama dalam memerangi terorisme. Mengoptimalkan kembali peran

Babinsa tidak perlu dicurigai secara berlebihan, dan yang jelas perannya nanti

untuk membantu aparat kepolisian.45

Masalah terorisme juga tidak lepas dari pandangan Badan Intelijen Negara,

lembaga ini sengaja dibuat sebagai pendukung kelancaran dari pada penganan

tindak pidana terorisme ini yang bersifat pre-emptif dan memiliki koridor hokum

tersendiri. Intelijen sendiri terdiri dari kumpulan anggota TNI dan POLRI dan

lainnya yang sama-sama menjadi aktor dalam pemberantasan terorisme ini dan

dibiayai oleh Negara dan bahkan oleh para pihak swasta yang notabene

mendukung kelancaran dari pada sistem penegakkan hokum di Indonesia

khususnya masalah penanggulangan Terorisme ini.

Undang-Undang Intelijen yang telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja Komisi I

DPR belum mengakomodasi norma-norma HAM. Undang-Undang Intelijen

tersebut masih belum sesuai dengan norma umum HAM, baik nasional maupun

internasional. Tercatat dari Komnas HAM terdapat beberapa hal yang krusial dari

draft terakhir RUU Intelijen yang perlu diperbaiki, antara lain:46

Pertama, Pasal 1 Ayat 8 dan Pasal 3 tentang keamanan nasional (Kamnas), karena

tidak ada pengertian yang jelas mengenai Kamnas. Karena pengertian Kamnas

tidak boleh direduksi menjadi keamanan pemerintah.

45 www. tni.mil.com. Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme.
46 www. Geogle.Com. Posted by Farah Fitriani. Di unduh pada 9 Februari 2012.
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Dalam prinsip Johanesburg Ke-1, menyatakan, pembatasan HAM yang

dijustifikasi dengan alasan keamanan nasional tidak sah bila tujuannya untuk

melindungi yang tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional, termasuk

melindungi pemerintah dari kesalahannya. Kedua, Pasal 32 tentang penyadapan.

Kewenangan penyadapan seharusnya diberlakukan dalam situasi khusus dengan

payung hukum yang jelas, seperti dalam situasi darurat sipil atau darurat militer

atau darurat perang yang penetapannya melalui payung hukum. Restriksi ini perlu

dijabarkan lebih detil dan tidak bisa diterima dalam kondisi negara tertib sipil.

Dan satu hal lagi, hasil penyadapanpun tidak bisa digunakan sebagai barang bukti.

Ketiga, mengenai pengawasan eksternal terhadap intelijen. RUU Intelijen belum

mengakomodasi tentang diperlukannya pengawasan terhadap operasi intelijen

yang tidak hanya dilakukan oleh DPR, namun perlu dibentuk suatu Komisi

Pengawas Intelijen.

Sesuai dengan kewajiban anggota intelijen sama seperti halnya dengan hak

anggota intelejen Negara, dirumuskan dalam bagian dua RUU tentang intelijen

Negara, perbedaanya hanya terletak pada penempatan pasalnya saja. Jika hak

anggota intelijen negara diatur didalam pasal 16, maka kewajiban intelijen negara

diatur pada pasal 17.22 Terkait masa retensi dalam Pasal 25 itu, masa retensi yang

tidak membagi dan mengkualifikasi jenis rahasia intelijen dapat berpotensi

melanggar norma HAM dan menghambat kinerja Komnas HAM sebagai institusi

negara.
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Masa retensi yang terlalu panjang, yakni 25 tahun akan menghalangi upaya

penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait adanya dugaan pelanggaran

HAM. Keempat, pengubahan kewenangan penangkapan menjadi penggalian

informasi dalam pasal 31 akan menimbulkan masalah baru karena masih belum

jelas, apakah intelijen melakukan penangkapan, pemeriksaan intensif atau

interogasi. Ini akan membelengu kebebasan sipil.

Ditambah lagi seperti yang kita tahu bahwa wewenang penangkapan yang diatur

dalam Undang-Undang Anti Teroris adalah wewenang penegak hukum, yakni

POLRI yang didalamnya terdapat satuan tugas yaitu DENSUS 88 Anti Teroris.

upaya pemerintah untuk melakukan penguatan kewenangan intelijen melalui

pembahasan Undang-Undang Intelijen Negara dalam rangka pemberantasan

teroris justru mempersempit makna dan tujuan dari perlunya pengaturan intelijen

dalam peraturan perundang-undangan.

Seharusnya Undang-Undang ini tidak memberikan kesempatan atau ruang bagi

aparat intelijen untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki aparat penegak

hukum. Keinginan intelijen untuk memiliki kewenangan khusus dengan

melakukan pelanggaran hukum dan HAM, katanya, merupakan suatu bukti bahwa

intelijen masih menggunakan paradigma intelijen otoriter. Karena itu, pemerintah

dan DPR seharusnya tetap mengacu pada aturan hukum dan HAM dalam

membahas kewenangan intelejen pada RUU Intelejen Negara. Pemerintah dan

DPR juga harus tetap berpegang pada semangat reformasi intelejen.
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Desakan untuk memberikan kewenangan lebih kepada intelejen untuk

menangkap, menahan, melakukan interogasi dan menyadap, haruslah ditolak,

karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah penegakan hukum. “Aparat intelejen

adalah aparat extra judicial, sehingga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam

ranah hukum,”

Selain itu, terdapatnya Pasal dalam RUU Intelijen yang mengatur bahwa intelijen

memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan,

tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut dan rinci tentang peristilahan itu, sehingga

jelas ketentuan ini bersifat karet dan multitafsir. Intelijen Negara, secara ideal-

teoretis, sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakkan

hokum. Institusi Negara ini hanya memberikan warning atau peringatan kepada

user Negara terhadap adanya ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri

maupun dari luar negeri.

Mereka menilai penolakan mekanisme penyadapan melalui ijin pengadilan oleh

intelijen sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 31 RUU Intelijen, telah

mengancam hak privasi warganegara dan rentan untuk disalahgunakan oleh

kekuasaan (abuse of power). Maka dapat disimpulkan bahwa RUU Intelijen

Negara yang telah disetujui oleh DPR ini, terutama dalam hal kewenangan untuk

melakukan pemberantasan terorisme, belum cukup fit and proper untuk disahkan

menjadi UU24. Informasi intelijen tak bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan

penangkapan terhadap pelaku teror.
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Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara

yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana/KUHAP).

Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan

asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun,

pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang

tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum

Acara Pidana.

Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia apabila dibandingkan

asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan

bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang

diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti permulaan yang

cukup.

Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum

ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana.

Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum.
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Mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26

berbunyi:

1) Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat
menggunakan setiap Laporan Intelijen;

2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan
oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilaksanakan
secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;

4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan
adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera
memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Intelijen negara perlu diberi wewenang penangkapan yakni dalam rangka

”mencegah” atau ”menanggulangi” kejahatan terorisme. Padahal Negara memiliki

kualitas aparat kepolisian. Struktur komando dan infrastruktur kepolisian (Polri)

sudah terbentuk, dari tingkat pusat (Markas Besar) Kepolisian RI; ditingkat I

(Mapolda); ditingkat II (Mapoltabes; Polresta dan Mapolres), selanjutnya di

tingkat yang lebih rendah lagi (Mapolsekta dan Polsek). Selain itu, kepolisian RI

paling tidak telah memiliki 2 badan yang berkaitan dengan pencegahan dan

penanggulangan ”terorisme”, yakni Direktorat VI/Anti Teror, yang dipimpin

seorang Brigadir Jenderal (Pol) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror, yang juga

dikepalai Brigadir Jenderal (Pol). Setidaknya ada 3 permasalahan pokok yang

dikandung dalam kewenangan penangkapan oleh ”intelijen negara”, yakni

wewenang penangkapan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, di luar

itu penangkapan yang dilakukan dapat disebut sebagai penangkapan dan

penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention).
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Permasalahan pokok pertama, karena aparat badan intelijen bukanlah aparat

penegak hukum, maka kewenangan ini bertentangan prinsip due process of law.

Karenanya, tidak mengherankan praktik badan intelijen yang menangkap orang

secara sewenang-wenang dan tanpa adanya pertanggungjawaban selalu terjadi,

sejak zaman Orde Baru. Kedua, masalah dualisme kewenangan antara kepolisian

dengan badan intelijen. Masalah ini, pernah disampaikan oleh Wakil Presiden

Hamzah Haz pada masa pemerintahan Megawati. Hamzah ketika itu sempat

menyatakan kewenangan melakukan penangkapan, jika diberikan kepada badan

intelijen, akan melahirkan kontroversi yang dapat meresahkan masyarakat serta

menimbulkan ketidakpastian hukum.

Masalah pokok ketiga, masalah akuntabilitas. Badan intelijen, bukanlah aparat

yang berstatus penegak hukum. Di Indonesia, berdasarkan UU, penegak hukum

adalah status yang diberikan kepada perangkat dalam proses peradilan dan atau

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman: hakim, jaksa, polisi dan

advokat. Dalam KUHAP, walaupun penyelidik adalah semua aparat kepolisian,

namun hanya penyidik dan aparat kepolisian yang diberi perintah penyidik dapat

melakukan penangkapan.

Urusan penangkapan dalam tubuh kepolisian, dilakukan oleh aparat yang memang

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan

serta mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk melakukan tugas penyidikan,

dalam hal ini aparat kepolisian yang dididik sebagai “reserse”. Hal ini diatur agar

tidak terjadi penangkapan sewenang-wenang, kecuali penangkapan saat pelaku

kejahatan tertangkap tangan.
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Secara singkat, hukum internasional hak asasi manusia, memberikan jaminan hak

asasi manusia: “tidak seorang pun dapat ditangkap dan ditahan secara sewenang-

wenang”. Disiplin hukum hak asasi manusia baik hukum internasional dan

regional, banyak menetapkan instrumen hak asasi manusia berkaitan dengan

penangkapan seseorang. Petugas penegak hukum yang berkompeten dan yang

diberikan otoritas memiliki code of conduct yang dapat melakukan penangkapan,

serta kewenangan yang diberikan mesti dapat dipertanggungjawabkan melalui

prosedur hukum.

Di Indonesia, pengadilan negeri, adalah institusi yang diberikan kewenangan

untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan

penyelidik dan penyelidik serta memutus ganti kerugian terhadap korban

penangkapan yang sewenang-wenang yang telah dilakukan aparat penegak

hukum. Dalam menjalankan tugasnya intelijen bisa melakukan penangkapan

dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian. Penangkapan itu merupakan

bagian dari upaya penegakan hukum yang merupakan kewenangan polisi.

Intelijen tidak untuk menangkap, memeriksa sendiri. Batasan intelijen terukur,

menjunjung tinggi HAM, jadi tidak sewenang-wenang menangkap dan menahan

orang. Karena menangkap dan menahan orang itu merupakan kewenangan polisi.

Pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen tersebut sama saja

melegalisasi kewenangan penculikan di dalam undang-undang intelijen,

mengingat kerja intelijen yang rahasia dan tertutup.
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Ditegaskan bahwa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam

proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak

hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti

Terorisme, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya. Dalam

konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari

aparat penegak hukum, sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan

kewenangan menangkap. Body of Principle for the Protection under Any Form of

Detention or Imprisonment.

Setelah di adakan evaluasi oleh Lembaga tinggi Negara atau oleh lembaga

ekssekutif dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan

baru mengenai masalah penerepan prosedur penaganan tindak pidana terorisme

ini.

Peraturan tersebut yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ditetapkan pada

tanggal 16 Juli 2010 oleh Presiden Republik Indonesia bapak Dr. H. Susilo

Bambang Yudhoyono. Badan ini dibuat sebagai forum koordinasi antara lembaga-

lembaga lain mengenai pemberantasan terorisme di Indonesia yang dilaksanakan

secara berkala dan hasil dari pada keputusan mengenai ancaman hukuman

terhadap masalah Tindak Pidana Terorisme harus melewati pertimbangan dari

Badan ini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri menguraikan tentang

tatacara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam

perkara Tindak Pidana Terorisme. Dijelaskan pada pasal 1, pasal 12 sampai pasal



38

19 dan dalam hal saksi yang didatangkan dari luar Wilayah Republik Indonesia

diterangkan pada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003.

Dari uraian di atas menyangkut masalah proses penyelidikan, penyidikan,

penahanan, penangakapan, pembuatan berita acara terpola menjadi unsur

suplement di antara ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tersebut. Dalam

hal ini mengenai prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme ini,segala

proses yang akan dilewati oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti Densus 88

polri, Detasemen 81 TNI dan Badan Intelijen Negara, serta lembaga atau badan-

badan lain yang menaggulangi permasalahan terorisme ini harus dilaporkan atau

meminta pertimbangan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang

notabene di buat sebagai wadah penampung serta suatu lembaga yang sengaja di

buat dalam rangka pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai

ancaman hukuman mengenai pelaku terorisme tersebut, dan seluhuh proses

penyidikan di ambil alih oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Badan

Reserse Kriminal (BARESKRIM) dan segala keputusan berada di tangan hakim

sesuai dengan pertimbangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum

Acara Pidana yang juga menjadi dasar penerapan hukum di Indonesia.
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C. Prosedur Penangkapan Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus penanganan tidak jauh berbeda dengan penanganan

kasus tindak pidana lainnya, teknik-teknik yang digunakan yakni: interview,

observasi, surveillance, dan undercover. Namun teknik-teknik ini lebih ketat

dilakukan dalam proses penyelidikan terorisme dan menggunakan pendekatan-

pendekatan yang berbeda dalam hal ini dilakukan oleh Densus 88 Anti-Teror.

b. Penyidikan

Pada tahapan penyidikan ini dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum

yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa

pembatasan bahkan mungkin berupa “Pelanggaran” terhadap hak-hak asasi

manusia. Tahap ini dilakukan setelah penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu

tindak pidana terorisme dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak

pidana terorisme tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa

pembatasan “Pelanggaran” hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab atas

terjadinya tindak pidana terorisme tersebut.

c. Penangkapan

Bahwa penangkapan 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam berlainan dengan

Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu

paling lama 1 (satu) hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Menurut

Koesno Adi“lamanya masa penangkapan itu karena pelaku terorisme memiliki
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jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih

ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh

dan mendapatkan informasi yang jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan

waktu masa penangkapan”.

d. Penggeledahan

Pada dasarnya penggeledahan tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan

orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau dibadan orang

tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM.

e. Penahanan

Menurut Pasal 20 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau

penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

berwenang melakukan penahanan, sedangkan ayat (2) untuk kepentingan

penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan

lanjutan. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) KUHAP berlainan dengan

penahanan tersangka dalam tindak pidana terorisme yaitu memuat Pasal 25 ayat

(2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang

untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan yang

dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan

penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.
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D. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut,

memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.47

Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara

normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum

yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam hal ini

adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan

menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan

konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan

khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahkan bagaimana

hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses

menegakkan nilai-nilai sentral di masyarakat. Dalam penegakan hukum dan juga

hukum pidana mencakup bidang yang sangat luas termasuk juga dalam pengertian

usaha penanggulangan  kejahatan.48

47 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

48Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113
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Usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari

usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang

dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem

Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga

Pemasyarakatan.

Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses

yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang

telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap

dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang

pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga

Pemasyarakatan.

Mengenai hukum pidana melalui sistem peradilan pidana menurut Bassiouni

dalam bukunya Sudarto pada umumnya yang bertujuan terwujudnya kepentingan-

kepentingan sosial yang terdiri dari :

1. Pemeliharaan tertib masyarkat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya

yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar

tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan
individu.49

Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana menurut Ted Heindrich

dalam bukunya Sudarto harus benar-benar dipertimbangkan dan seekonomis

mungkin untuk dipersyaratkan :

49 Ibid, hlm. 114
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a. pemidanaan itu sungguh-sungguh mencegah;
b. pemidanaan itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang

berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak
dikenakan;

c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan
bahaya/kerugian yang lebih kecil.50

Masih berkait dengan permasalahan tersebut, selanjutnya N. Moris mengatakan

bahwa hukum pidana tidak lain dari crime containnement sistem, yang diharapkan

bahwa tidak semua perkara harus melalui proses peradilan pidana.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement hanya juga peace

maintenance karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses

penyelerasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dengan pola perilaku ke arah

pencapaian kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan tidak hanya

berpatokan pada prinsip kepastian hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan

prinsip kemanfaatan.

1) Komponen Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila

dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya

merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Formulasi

b. Tahap Aplikasi

c. Tahap Eksekusi

50 Ibid, hlm. 114
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Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut

menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :

1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif
dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan
sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan
sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau
kekuasaan menjatuhkan pidana.

2) Kedua adalah kekuasaan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam
menerapkan hukum pidana, dan

3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan
hukum pidana.51

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :

(1) Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan

pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada

badan eksekutif dan kepolisian.

(2) Penegakan represif

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif

masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan

secara represif  oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan

hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga

yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada

dalam kerangka penegakan hukum.52

51 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

52 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111
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Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral.  Penegasan tidak

beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam

ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna

antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena

didalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut

kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan

corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan

tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud.

2) Bentuk-Bentuk Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan

dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau

politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut criminal

policy adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau social policy. Menurut

Sudarto criminal policy dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu:

a) Dalam pengertian yang sempit Criminal Policy digambarkan sebagai
keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap
penyelenggaraan hukum yang berupa pidana;

b) Dalam arti yang luas criminal policy merupakan keseluruhan fungsi dari
aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan
polisi;

c) Dalam arti yang paling luas Criminal Policy itu merupakan keseluruhan
kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-
badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai sentral dari
masyarakat.53

53 Sudarto, Hukum Pidana I, Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum,
1990, hlm 27
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Menurut Andi Hamzah Criminal Policy itu segala usaha yang rasional dari

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan

sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial dapat digambarkan secara skematis

sebagai berikut : kebijakan sosial atau social policy dapat diartikan sebagai segala

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus

mencakup perlindungan masyarakat. Dari skema tersebut maka secara singkat

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari Criminal Policy adalah perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.54

Berdasarkan skema tersebut Criminal Policy menurut Sukarton Marmosudjono

merupakan konsep penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua sarana

untuk menanggulangi kejahatan yaitu sarana penal dan non penal. Penggunaan

sarana penal adalah cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik

hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana

yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan

tertentu. 55

Tujuan-tujuan tertentu, dalam jangka pendek adalah resosialisasi

(memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah

untuk mencegah kejahatan, dan tujuan jangka panjang yang merupakan tujuan

akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

54 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 39

55 Sukarton Marmosudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini,
1989, Jakarta, hlm 54
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Menurut Muladi, hukum pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai

sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder yakni sebagai

sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara

spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Penggunaan sarana non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi

bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya-upaya

non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka

pengembangan tanggung-jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa

masyarakat melalui pendidikan moral agama, peningkatan usaha-usaha

kesejahteraan masyarakat, kegiatan penyuluhan kesadaran hukum warga

masyarakat, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi

dan aparat keagamaan lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh G.P Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi

Arief mengenai penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

(1). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Crime Law Application);

(2). Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment);

(3). Mempengaruhi media massa (Influencing Views Of Society On Criem And

Punishment).56

Beranjak dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan di atas maka dapat

dikelompokan dalam bentuk upaya-upaya:

56 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48
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Pertama, Upaya Preventif yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau

masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk

menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara

kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata

tajam.57

Kedua, Upaya Represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum dan masyarakat sesudah terjadinya kejahatan diantaranya dengan

mengadakan tindakan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai

dilaksanakannya pidana atau keputusan hakim.58

Termasuk dalam upaya ini dalam pengambilan tindakan oleh petugas apabila

menemukan yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum.

Peristiwa itu belum merupakan suatu tindakan pidana tetapi petugas sudah

menindaknya dengan tujuan untuk menghindarkan terlaksananya suatu tindak

pidana misalnya dalam hal kerusuhan maka petugas dapat berinisiatif menindak

tegas massa yang melakukan tindakan agresif dan deskrutif seperti penyerangan,

perusakan, dan penjarahan yang dapat mengancam harta dan jiwa seseorang.

Ketiga, Upaya Kuratif yaitu sebagai pelaksanaan pidana dengan mengadakan

pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau tindakan pidana.59

57 Ibid, hlm. 48
58 Ibid, hlm. 48
59 Ibid, hlm. 49
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang

diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar

suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu

metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.60

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah

kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubung dengan masalah

yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan

berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-

literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

60 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-Press Jakarta, 1984
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2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta

objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil

wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang

diperoleh dari narasumber.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data

lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian

lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden,

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah

penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan

skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP);

c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme;

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK
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e) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

KUHAP;

b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur

ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar,

hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu

melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat

dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Upaya

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Tim

Detasemen Khusus 88 Dalam Kasus Dugaan Terorisme.
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b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara

mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin,

yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu

dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan

dilakukan dengan cara wawancara (interview), yaitu kegiatan

pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden

penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti

kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga

terhindar dari kekurangan dan kesalahan;

b. Tabulating, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian

tabel sesuai dengan data yang diperoleh;

c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan

data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian

ditarik kesimpulan;

d. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan

pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.
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D. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan

menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara

(interview) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1) Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Lampung : 1 Orang

2) Staf Advokasi LBH Bandar Lampung :  1 Orang

3) Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 Orang +

Jumlah : 3 Orang

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis

kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil

penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan

memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut

kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu

metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap terhadap terduga terorisme

di Indonesia yakni dengan berbagai cara dalah satunya adalah mengajukan

praperadilan kepada Pengadilan Negeri.. Dalam hal putusan praperadilan

dimenangkan oleh korban salah tangkap oleh hakim yang memeriksa dan

memutus tuntutan tersebut maka korban salah tangkap oleh Densus 88

tersebut berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, Kemudian

mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban untuk meminta keselamatan diri, meminta perlindungan, dan juga

meminta ganti rugi terhadap oknum yang mengakibatkan kerugian bagi

korban, dan juga yang terakhir ada juga mekanisme restitusi yakni ganti

kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku

atau pihak ketiga;

2. Upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi maupun

rehabilitasi terhadap tindakan Detasemen Khusus 88 ketika warga menjadi

korban kesewenang-wenangan pihak berwajib maka sudah ada instrument

yang mengaturnya di internal kepolisian sendiri ada yang dinamakan

Provost yakni kesatuan yang khusus menangani apabila ada anggota
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kepolisian yang menjalankan tugas dengan sewenang-wenang tugas

Provost tersebut dapat memberikan hukuman apabila ada anggota yang

melakukan tugas tidak sesuai dengan prosedur.

B. Saran

1. Hendaknya dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga harus

memuat mengenai sanksi yang tegas bagi aparat Densus 88 agar tidak

terjadi korban salah tangkap dari kesewenang-wenangan Densus 88

sehingga tidak terjadi korban yang ditembak mati dan dianiaya dalam

melaksanakan tugasnya;

2. Hendaknya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diamandemen

dan perlu memperhatikan prinsip Ultimum Remidium dengan

mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal. Hal ini dikarenakan

pendekatan non-penalmemegang peranan yang sangat penting dalam

pemberantasan tindak pidana terorisme, terutama terhadap tindak pidana

terorisme
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