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PELAKSANAAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN DETASEMENT 

KHUSUS 88 ANTI TEROR (DENSUS 88 AT) DALAM MENGUNGKAP 

TINDAK PIDANA TERORISME 

(Tinjauan Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia) 

 

 

 

 

Oleh 

 

Johan Immanuel 

 

 

 

Pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Detasement Khusus 88 Anti Teror 

(Densus 88 AT) dalam mengungkap tindak pidana terorisme menjadi kunci dalam 

penegakan hak asasi manusia di Indonesia, karena setiap terduga/tersangka 

terorisme memiliki hak-hak manusia yang telah diatur negara. Walaupun dalam 

pelaksanaan oleh Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) masih jauh 

dari sempurna dalam menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan upaya paksa 

yang dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan 

bagaimanakah pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam 

mengungkap tindak pidana terorisme dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden berjumlah 3 orang 

yaitu: 1 orang Anggota Kepolisian Daerah Lampung bagian Keamanan Negara, 1 

orang Anggota Penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta, dan 1 

orang Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah 

diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif. 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya 

paksa yang dilakukan oleh Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) 



dalam mengungkap tindak pidana terorisme (tinjauan terhadap penegakan hak 

asasi manusia di Indonesia) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana dan Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme dalam lingkup penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, dan pemeriksaan surat. Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 

AT) selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpedoman Undang-

Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Upaya Paksa dalam 

KUHAP sangat berbeda dengan UU Terorisme, inilah yang menjadi perhatian 

oleh Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) agar pelaksanaannya 

tidak berbenturan dan tidak melanggar hak-hak asasi dari seorang 

terduga/tersangka terorisme. Perlindungan hak asasi terhadap terduga/tersangka 

terorisme di lindungi baik dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, 

Undang-Undang Dasar 1945, Declaration of Human Rights, Konvensi Hak-Hak 

Sipil Politik, Konvensi  Hak Ekonomi Sosial Budaya yang pada intinya 

melindungi dan menjamin seseorang untuk hak hidup, hak persamaan di depan 

hukum, hak untuk tidak mendapat penyiksaan. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah Detasement Khusus 88 88 Anti Teror (Densus 

88 AT) dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus profesional, 

taat hukum, kode etik, dan hak asasi manusia, sesuai yang diamanatkan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undnag tentang Hak Asasi 

Manusia maupun peraturan pelaksana lainnya. 

 

Kata Kunci : Upaya Paksa, Tindak Pidana Terorisme, Penegakan Hak Asasi 

Manusia 

 

Johan Immanuel 
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MOTO 

 

Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. 

Takutlah Kepada Allah dan Taatilah Segala PerintahNya, sebab hanya 

itulah manusia diciptakanNya 

(Pengkhotbah 12:13) 

 

 

Saya pikirkan bagaimana lebarkan Kerajaan Allah, perkaya kemampuan 

intelektual yang Tuhan berikan, bagaimana hidup lebih bermutu. Maka kita 

berusaha jalankan mandat budaya, musik, lukisan, politik, ekonomi, 

perdagangan dan pendidikan, agar jadi Kristen yang mengerti dan 

bertanggung jawab 

(Stephen Tong) 

 

 

Five professional values that we believe deseve special attention during law 

school : a commitment to Justice, respect for the rule of law, honor, integrity, 

fair play, truthfulness and candor, sensitivity and effectiveness with diverse 

clients and colleagues, nurturing quality of life 

(Roy Stucky et al) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud 

untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi 

badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan 

kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, 

sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan 

pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, 

pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas 

internasional.
1
 

 

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai 

virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dan tidak dapat 

diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, termasuk 

mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan 

tragedi atas hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) kehilangan 

eksistensinya dan tercabut kesucian atau kefitrahannya di tangan pembuat teror 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
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yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, 

politik, budaya, dan ekonomi. 

 

Pada 12 Oktober 2002 telah terjadi tragedi bom di Sari Club dan Peddy’s Club, 

Kuta Legian, Bali. Sekitar 202 korban jiwa meninggal dan 209 orang luka-luka, 

kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke 

lokasi tempat wisata tersebut. Peristiwa selanjutnya kembali dengan peristiwa 

ledakan bom di hotel JW Mariott di kawasan Mega Kuningan, tanggal 2 Agustus 

2003. Ledakan itu berasal dari bom bunuh diri dengan menggunakan mobil 

Toyota Kijang yang dikendarai oleh Amar Latin Sani, yang diduga sebagai pelaku 

pengeboman tersebut. Peristiwa tersebut telah merenggut 12 orang meninggal dan 

150 orang luka-luka. Pada tanggal 9 September 2004, Kedutaan Besar Australia di 

kawasan Kuningan, Jakarta, telah terjadi ledakan besar yang kembali dilakukan 

oleh pelaku terorisme. Dari peristiwa yang telah menghebohkan manca negara, 

pengeboman Kedutaan Besar Australia telah mengakibatkan 11 orang meninggal. 

 

Peristiwa bom Bali II kembali dihantam oleh pelaku terorisme yang kedua, padab 

tanggal 1 Oktober 2005. Ledakan bom di R.AJA’s Bar dan Restaurant, Kuta 

Square, Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe’Jombaran, telah mengakibatkan 22 

orang meninggal dan 102 orang luka-luka. Pada tanggal 17 Juli 2009, kembali 

terjadi pengeboman di Hotel JW Mariott dan Hotel Ritz Carlton yang membuat 

Indonesia menjadi ancaman dari para pelaku terorisme yang merenggut nyawa 

manusia. Peristiwa ini telah membuat 9 orang meninggal dan 50 orang luka-luka, 

diantaranya warga negara Indonesia dan warga asing. Pada tanggal 8 Maret 2016, 

Densus 88 AT meringkus terduga pelaku terorisme di Klaten, Jawa Tengah dan 
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membuat terduga teroris Siyono meninggal. Beberapa pendapat baik Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi untuk Orang Hilang dan 

Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), dan Ahli Hukum Pidana menyatakan 

penangkapan Siyono terduga teroris tidak sesuai hukum acara pidana, baik tidak 

ada surat penangkapan, surat penggeledahan, maupun status siyono yang belum 

tersangka. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana terorisme. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat 

hukum yang dapat mencegah dan memerangi terorisme tersebut. Namun untuk 

mendapatkan kepastian hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah 

melakukan kebijakan criminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara 

sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai 

tindak pidana terorisme. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selalu dekat dan bersama 

masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang dapat 

meningkatkkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law 

abiding citizenship). 

 

Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai 

pelaksana keamanan dan ketertiban nasional (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam 

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

Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
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masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Terorisme sebagai salah satu kejatahan luar biasa (extraordinary crime) yang 

bersifat global membuat Polri membentuk satuan khusus untuk menangani 

kejahatan ini. Penanganan yang dilakukan oleh Polri dalam menugaskan satuan 

khusus yaitu Detasement Khusus Anti Teror 88 Polri (Densus 88 AT). Melalui 

Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai 

terbentuknya Detasement Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT 

Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti 

Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam 

pemberantasan tindak pidana terorisme. 

 

Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas 

dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi 

kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan 

bom, dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana 

tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

 

Detasement 88 Anti Teror melakukan 4 (empat) upaya yaitu upaya preventif, 

deradikalisasi, represif, dan rehabilitasi. Upaya preventif dimaksudkan untuk 

mencegah wilayah dan warga masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen 

atau penyelidikan yaitu kegiatan deteksi dan cegah dini seperti surveillance, 
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identifikasi dan dukungan teknis lainnya, upaya deradikalisasi yaitu merubah 

pemahaman radikal terhadap orang/kelompok yang dianggap radikal, upaya 

represif dilaksanakan apabila telah terjadi peledakan bom/teror dengan melakukan 

penyidikan seperti pengumpulan bukti-bukti, penangkapan, penahanan, penyitaan 

barang bukti, membuat berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ketingkat 

Kejaksaan/JPU, upaya rehabilitasi diperlukan guna mengembalikan suatu tempat 

atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme. 

 

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan wewenang yang begitu luas 

kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, 

terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana terorisme hanya 

dengan memperoleh bukti permulaan yang cukup, menggunakan setiap laporan 

intelijen penyidik dapat melakukan upaya selanjutnya.  

 

Kejelasan hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-

wenang oleh aparat dalam hal ini penyidik (Densus 88 AT).  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Pelaksanaan Upaya 

Paksa Yang Dilakukan Densus 88 AT Dalam Mengungkap Tindak Pidana 

Terorisme (Tinjauan Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di 

atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT 

dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT 

dalam mengungkap tindak pidana terorisme dari perspektif Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada bidang hukum pidana materiil 

dan hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian hukum pidana yang 

ruang lingkupnya membahas penyelesaian pelaksanaan upaya paksa yang 

dilakukan Polri dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta perspektif ditinjau 

aspek penegakan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang HAM di Indonesia yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 

Tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum DKI Jakarta khususnya 

pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kepolisia Negara 
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Republik Indonesia Daerah Lampung, serta Fakultas Hukum Universitas 

Lampung Tahun 2016. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT 

dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT 

dalam mengungkap tindak pidana terorisme dari perspektif Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam 

mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta 

perspektif dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan 

datang. 
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b.  Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan 

gambaran bagi Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai 

pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap 

tindak pidana terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme serta pelaksaan upaya paksa yang dilakukan Densus 

88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme  dari perspektif Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abtraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relefan oleh peneliti.
2
 

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian adalah : 

 

a. Upaya Paksa 

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak 

hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan 

pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Menurut Yahya 

Harahap, upaya paksa adalah proses penahanan, penyitaan, dan penangkapan. 

Upaya paksa merupakan tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi 

pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka atau sebagai 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung, UI Press Alumni, 1986, hlm. 125. 
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tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan 

paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan 

serta pembatasan terhadap hak asasi manusia. 

1) Penangkapan 

Di dalam KUHAP, penangkapan dapat dilakukan untuk waktu paling lama 

1x24 jam dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Akan tetapi dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, penangkapan dilakukan paling lama 7x24 jam. 

2) Penahanan 

Di dalam KUHAP, penahanan dilakukan selama 20 hari, sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, penahanan dilakukan paling lama 6 bulan. 

3) Penggeledahan 

Berdasarkan KUHAP, penggeledahan terbagi dua, yaitu penggeledahan 

rumah dan penggeledahan badan. Sedangkan Undang-Undang 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penggeledahan 

tercantum dalam Pasal 30. 

b. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap 

masyarakat. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan di 

dalam masyarakat. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak 

pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum 

pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah 

suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, 
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kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
3
 Menurut pendapat Soerjano 

Soekanto menyatakan: 

”Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
4
 

Selanjutnya, Soerjano Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai 

suatu proses yang dalam upaya penegakannya juga harus melaksanakan sanksi 

represif bersama komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat 

atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara 

mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah 

timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-

arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.
5
 

a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6
 

                                                           
3
 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 244. 

4
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 1986, hlm. 3. 
5
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 

132. 
6
 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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b. Upaya Paksa adalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, 

Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat.
7
 

c. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan 

maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan 

membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan  

orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-

objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, 

peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, 

teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.
8
 

d. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia.
9
 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian 

permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan 

                                                           
7
 Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

8
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
9
 Pasa 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 
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penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas 

skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Pelaksanaan Upaya Paksa Yang 

Dilakukan Densus 88 AT Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme 

(Tinjauan Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia). 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan tentang Polri, tinjauan tentang upaya 

paksa, tindak pidana terorisme, dan hak asasi manusia. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bagian ini merupakan yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam pendekatan masalah sumber data, jenis data, cara pengumpulan, 

pengolahan dan analisis data tentang kasus upaya paksa tindak pidana terorisme 

dalam penegakan hak asasi manusia. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan upaya paksa yang 

dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme sesuai 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta 

bagaimanakah pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam 

mengungkap tindak pidana terorisme dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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V. PENUTUP 

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang berupaya jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta 

berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari 

pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan 

dimasa mendatang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan tentang Detasement Khusus 88 Anti Teror Polri 

(Densus 88 AT) 

 

 

Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 

menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 

88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindaklanjut dari 

diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme, yang mempertegas 

kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana 

terorisme.  

 

Sebelum Densus 88 AT Polri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti teror 

yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana, akan 

tetapi keberadaan Detasemen C tersebut dianggap kurang memadai untuk dapat 

merespon berbagai tindakan dan ancaman dari organisasi teroris pasca 9 

September 2001 di Amerika Serikat.  

 

Faktor lain yang mendorong dibentuknya Densus ini adalah akibat pelanggaran 

HAM yang dilakukan TNI di masa lalu. Sejak tahun 1994, TNI terkena embargo 

senjata dan pendidikan oleh negara-negara barat. Hal ini menyebabkan TNI 
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kesulitan mengembangkan kemampuan tempurnya, khususnya dalam menghadapi 

ancaman terror. Sehingga berbagai bantuan dan dukungan, baik persenjataan, 

pelatihan hingga pendanaan pasukan anti terror dari negara-negara Barat 

dikembangkan di Polri, sebut saja misalnya Amerika Serikat, yang banyak 

kehilangan warganya akibat serangan teroris pada peristiwa 9 September 2001, 

Australia, yang juga banyak kehilangan warganya pada Peristiwa Bom Bali I dan 

II, serta Kedutaan Besarnya di Indonesia menjadi sasaran peledakan bom 

mematikan dari jaringan terorisme di Indonesia, serta Negara Uni Eropa lainnya.  

 

Peristiwa 9 September 2001 telah mengubah paradigma aparat penegak hukum di 

Indonesia dalam memberantas terorisme. Ini tercermin dari terkonsolidasi, dan 

terfokusnya pola pengembangan organisasi yang khusus dalam memberantas 

gerakan terorisme dalam berbagai varian dan jenis, dari mulai yang bernuansa 

separatisme hingga pada kelompok pembuat teror dalam konflik komunal. 

 

Momentum kampanye global perang terhadap terorisme menjadi titik balik bagi 

penguatan dan pembangunan institusi anti teror yang mapan, handal dan 

profesional. Dan penguatan institusi anti teror tersebut pada akhirnya dilakukan di 

lembaga Kepolisian, hal ini selain sebagai strategi untuk meraih dukungan dan 

bantuan dari negara-negara barat, juga untuk tetap mengucurkan bantuan untuk 

membangun institusi anti teror, setelah pemberlakuan embargo militer terhadap 

Indonesia.  
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Ketika menguat kampanye perang global terhadap terorisme, Pemerintah 

Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan 

diterbitkanya paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam 

bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002. 

 

Sebagai respon dari Inpres dan kemudian Perpu tersebut, Kementerian 

Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Kordinasi Pemberantasan 

Terorisme yang langsung berada dibawah kordinasi Menteri Kordinasi Politik dan 

Keamanan. Desk tersebut memiliki legitimasi dengan adanya Surat Keputusan 

(Skep) Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono 

dengan Nomor Kep. 26/Menko/Polkam/11/2002.  

 

Dalam Desk Kordinasi Pemberantasan Terorisme, kesatuan Anti Teror Polri, yang 

lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana, Brimob Polri bergabung 

dengan tiga organisasi anti teror angkatan dan intelijen. Dalam perjalanannya, 

institiusi anti teror tersebut kemudian melebur menjadi Satuan Tugas Antiteror 

dibawah kordinasi Departemen Pertahanan. Akan tetapi, lagi-lagi inisiatif yang 

dilakukan oleh Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan, berantakan. Karena 

masing-masing kesatuan anti teror tersebut lebih nyaman berinduk kepada 

organisasi yang membawahinya.  

 

Praktik Satgas Anti Teror tersebut tidak efektif berjalan, selain karena eskalasi 

ancaman teror sejak Bom Bali I juga konflik komunal yang memaksa masing-

masing kesatuan anti teror akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi 
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teror yang begitu cepat memaksa Polri untuk mengkhususkan permasalahan anti 

teror pada satuan tugas khusus, dan akhirnya dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) 

Bom Polri yang tugas pertamanya adalah mengusut kasus Bom Natal tahun 2001 

dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.  

 

Satgas Bom Polri ini menjadi begitu dikenal publik setelah menangani beberapa 

kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan luar negeri, sebut saja 

misalnya Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. 

Satgas ini berada dibawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, 

dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Kepala Satgas Bom Polri yang 

pertama adalah Brigadir Polisi Gories Mere, dan kemudian digantikan oleh 

Brigjen Polisi Bekto Suprapto, dan yang ketiga adalah Brigjen Polisi Surya 

Dharma Salim Nasution. Bekto dan Surya Dharma berturut-turut menjabat 

sebagai Komandan Densus 88 AT yang pertama dan kedua. 

 

Disamping ada satuan anti teror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, Polri 

juga memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti Teror di bawah 

Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk dan 

memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas 

Bom Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat karena ancaman dan teror, 

Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror. 

 

Secara resmi Kapolri Jenderal Da’I Bachtiar, menerbitkan Skep Kapolri No. 

30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 

88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri 
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tersebut merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan 

UU Anti Terorisme, yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama 

dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi 

unsur pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme. 

 

Kondisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan Inpres dan Perpu yang diterbitkan 

pemerintah sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini 

disahkan menjadi undang-undang. Ada tiga alasan mengapa akhirnya Polri 

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 Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 

 

Pembentukan Densus 88 AT Polri ini menghabiskan dana lebih dari Rp. 15 

Milyar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, 

operasional, dan pelatihan, yang merupakan bantuan dari negara-negara barat 

khususnya Amerika Serikat dan Australia. Ketika Densus 88 AT Polri terbentuk, 

TNI masih diembargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara 

barat, khususnya Amerika Serikat. Sehingga salah satu strategi untuk mendirikan 
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kesatuan anti teror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan 

mengembangkannya di kepolisian. 

 

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 teror 

yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa 

dari masyarakat. 

 

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 lembaga intelijen 

dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga 

pilihan mengembangkan kesatuan anti teror yang profesional akhirnya berada di 

Kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan 

Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 

2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5. Yang berbunyi: 

Pasal 2: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 

negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Pasal 4:  Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 

ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 5:  Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional 

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya 

hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala 

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya 

yang dapat meresahkan masyarakat.  

 

Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi 

kesatuan profesional 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 adalah untuk 

menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi 

teror 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. 

 

Secara organisasional Densus 88 AT berada di Mabes Polri dan Polda, untuk yang 

di Mabes Polri berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes 

Polri yang dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT Polri dengan pangkat Brigadir 

Jenderal Polisi, pada tingkat kepolisian daerah, Densus 88 AT Polri berada di di 

bawah Direktorat Serse (Ditserse) dipimpin oleh perwira menengah polisi, 

tergantung tipe Poldanya, untuk Polda Tipe A, Densus 88 AT dipimpin oleh 

perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di Polda Tipe B 
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dan Persiapan, dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris 

Besar Polisi.  

 

Pada tingkat Mabes Polri, Kepala Densus 88 AT baru terjadi dua kali pergantian 

pimpinan, yakni yang pertama Brigjen Polisi Bekto Suprapto, yang dipindah 

menjadi Kapolda Sulawesi Utara, yang digantikan oleh Brigjen Polisi Surya 

Dharma Salim Nasution, mantan Direktur I Bidang Keamanan dan Transnasional 

Bareskrim Mabes Polri. 

 

Struktur organisasi dari Densus 88 AT Polri memiliki empat pilar pendukung 

operasional setingkat sub-detasemen (Subden), Di bawah Subden terdapat unit-

unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT Polri, 

yakni:  

1. Subden Intelijen  

pada Subden Intelijen terdapat unit- unit pendukung yaitu:  

a. Unit Analisa,  

b. Unit Deteksi,  

c. Unit Kontra Intelijen,  

2. Subden Penindakan 

pada Subden Penindakan terdapat unit-unit pendukung yaitu: 

a. Unit Negoisasi,  

b. Unit Pendahulu,  

c. Unit Penetrasi, dan  

d. Unit Jihandak.  
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3. Subden Investigasi 

pada Subden Investigasi terdapat unit- unit pendukung yakni: 

a. Unit Olah TKP,  

b. Unit Riksa, dan  

c. Unit Bantuan Teknis,  

4. Subden Perbantuan 

pada Subden Bantuan terdapat unit-unit pendukung yakni:  

a. Unit Bantuan Operasional, dan  

b. Unit Bantuan Administrasi. 

Anggota dan personil Densus 88 AT Polri sedapat mungkin belum pernah 

ditugaskan di Aceh, Papua, maupun Timor-Timur yang dinilai banyak melakukan 

pelanggaran HAM. Hal itu adalah salah satu prasyarat dari rekrutmen bagi 

Anggota dan personil Densus 88 yang dimintakan oleh negara pemberi bantuan 

dana untuk pengembangan dan pembentukan kesatuan khusus anti teror ini. Akan 

tetapi agak sulit untuk merealisasikan persyaratan tersebut, apalagi banyak dari 

personil Densus 88 AT Polri berasal dari Brimob Polri, kesatuan khusus yang 

memiliki kualifikasi tempur. Sehingga permintaan tersebut dipermudah dengan 

pola pendekatan ketrampilan yang layak sebagai anggota kesatuan khusus.  

 

Selain dari unsur Brimob, khususnya dari Gegana, unsur lain yang menjadi pilar 

pendukung Densus 88 AT adalah dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) 

Polri dan Bareskrim. Disamping tiga pilar pendukung operasional tersebut, 

rekrutmen personil Densus 88 AT Polri juga dapat berasal dari Akademi 
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Kepolisian, Sekolah Polwan, serta unsur sekolah kekhususan yang ada di 

lingkungan Polri. 

 

Saat ini personil Densus 88 AT Polri di tingkat pusat tak lebih dari 400 orang 

dengan kualifikasi anti teror terbaik. Sedangkan di tingkat Polda, personil Densus 

88 AT Polri berkisar antara 50 hingga 75 personil. Sebelum direkrut dan menjadi 

bagian dari Densus 88 AT Polri, para anggota Polri tersebut terlebih dahulu dilatih 

di Pusat Pendidikan (Pusdik) Reserse Polri di kawasan Megamendung, Puncak, 

Jawa Barat, serta Pusat Pendidikan Anti Teror Nasional (Platina), Kompleks 

Akademi Kepolisian, Semarang. Para pengajarnya, selain internal Polri, juga 

berasal dari instruktur CIA, FBI, National Service-nya Australia, dan jaringan 

organisasi intelijen barat lainnya. Selain diajari berbagai teori dan metodologinya, 

kedua pusat pendidikan tersebut juga difasilitasi oleh simulator dan pendukung 

lainnya. 

 

Dukungan persenjataan dan peralatan pendukung lainnya dapat dikatakan sangat 

canggih, misalnya senapan serbu jenis Colt M4 5.56 mm dan yang terbaru jenis 

Steyr-AUG, atau senapan penembak jitu, Armalite AR-10, Shotgun model 

Remington 870 yang ringan dan sangat handal buatan Amerika Serikat. Selain 

persenjataan, setiap personil Densus 88 AT Polri dilengkapi dengan peralatan 

personal maupun tim; alat komunikasi personal, Global Positioning System 

(GPS), kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat 

interceptor, mesin pengacak sinyal, dan lain-lain. 
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Untuk mendukung keberhasilan operasional, Densus 88 AT Polri juga bekerja 

sama dengan operator telepon seluler, dan internet untuk mendeteksi setiap 

pergerakan kelompok terorisme dalam berkomunikasi. Sementara untuk unit 

penjinak bom juga diperlengkapi dengan peralatan pendukung, semisal pendeteksi 

logam terbaru, sarung tangan dan masker khusus, rompi dan sepatu anti ranjau 

darat, serta kendaraan taktis peredam bom.  Sempat juga diisukan Densus 88 AT 

Polri memiliki pesawat Hercules seri C-130 sendiri untuk mempermudah 

mobilisasi personil, tapi isu tersebut sulit dibuktikan, karena faktanya Mabes Polri 

telah membentuk Densus 88 AT Polri di tingkat Polda, ini berarti juga menjawab 

jika isu tersebut tidak sepenuhnya benar. 

 

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka tak heran apabila Densus 88 

AT Polri diharapkan oleh internal Polri dan pemerintah Indonesia untuk menjadi 

kesatuan anti teror yang handal dan profesional.  Sejak tahun 2003, Densus 88 AT 

Polri telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, 

sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan UU Anti 

Terorisme. Dua bulan setelah kesatuan ini terbentuk, langsung dihadapi dengan 

terjadinya serangan bom mobil di Hotel J.W. Marriot, yang merupakan hotel milik 

jaringan Amerika Serikat, 13 orang tewas dalam kejadian itu. Dalam hitungan 

minggu, jaringan pengebom hotel mewah tersebut dapat dibongkar, dan 

ditangkap. 

 

Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya mempertegas 

komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam perang 

global melawan terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan 



25 
 

fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga 

negara di dunia internasional.  

 

Dengan memperluas keorganisasian Densus 88 AT Polri hingga ketingkat daerah 

menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana 

terorisme tidak main-main. Bahkan dalam perjalanannya, Densus juga tidak hanya 

terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi teror dan bom, tapi juga membantu 

unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal 

Logging, narkotika dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang Densus 88 AT Polri 

membantu identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah 

terjadi pada kasus pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada 

acara kenegaraan di Maluku.  

 

Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya 

Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya 

yakni:  

Pertama, karena Densus 88 AT Polri berada di Bareskrim Mabes Polri, dan 

Ditserse Polda, maka personil Densus 88 AT juga merupakan personil dengan 

kualifikasi seorang reserse yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap 

aktivitas yang melibatkan Bareskrim dan Ditserse, hampir selalu menyertakan 

personil Densus 88 AT Polri di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan 

khusus, seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah 

satu contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang 
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diduga melibatkan perwira polisi, Densus 88 AT Polri bersama dengan Brimob 

Polda melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditserse Polda. 

 

Kedua, seorang personil Densus 88 AT Polri juga merupakan seorang anggota 

Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamanan, 

dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam 

beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 AT dalam kerja-kerja intelijen 

kepolisian juga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri 

ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang 

wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya. 

 

Ketiga, seorang personil Densun 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator yang 

baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 AT tapi juga 

oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan 

untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus 

penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah 

agar prosesnya meminimalisasi resiko, dengan tetap menegakkan hukum, sebagai 

pilar utama tugas kepolisian secara umum. 

 

Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat persembunyian 

Dr. Azahari dan Noordin M.Top. Meski keduanya tidak dapat ditangkap, karena 

Dr. Azahari memilih meledakkan diri dan Noordin M.Top berhasil lolos, namun 

prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator dari Densus 88 AT Polri 
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relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun berdampak negatif pada 

masyarakat sekitarnya. 

 

B. Tinjauan tentang Upaya Paksa 

 

 

Penulis akan meninjau upaya paksa ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

 

1. Upaya Paksa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana 

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak 

hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. 

 

a. Penangkapan 

 

Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik 

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila 

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
10

 

Di dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa : 

1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik 

berwenang melakukan penangkapan. 

                                                           
10

 Lihat Dalam Kitab Undang-Undanng Hukum Acara Pidana. 
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2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyelidik pembantu 

berwenang melakukan penangkapan. 

 

Alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 :  

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan  yang cukup” menurut penjelasan Pasal 

17  ialah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan 

bunyi Pasal 1 butir 14. Agar memperoleh keseragaman tafsir KUHAP, 

seyogyanya memberikan “batasan” kepada penyidik dalam mengartikan “bukti 

permulaan” seperti apa yang apa dikatakan oleh Livingstone Hall, tidak hanya 

dengan alasan kuat (probable cause), tetapi “good cause” (diduga keras, karena 

bukti permulaan yang cukup) yakni alasan-alasan yang wajar, untuk menduga 

bahwa orang itu bersalah atas suatu kejahatan.
11

 

 

Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 

a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta 

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan 

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia 

diperiksa. 

b) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, 

dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan 

                                                           
11

 Livingstone Hall, Hak Tertuduh Dalam Perkara Pidana, Dalam Talks on American Law, Alih 

bahasa oleh Gregory Churchill, Cource material Program Pasca Ilmu Hukum Universitas 

Indonesia, Jakarta, hlm. 17. 



29 
 

tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik 

pembantu terdekat. 

c) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan 

dilakukan. 

 

Batas waktu penangkapan tertuang dalam Pasal 19, yang menyatakan bahwa : 

a) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan 

paling lama satu hari. 

b) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan 

kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak 

memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. 

 

b. Penahanan 

 

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP: “Penahanan 

adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atauu 

Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini”. 

 

Tujuan penanahanan dijelaskan dalam Pasal 20, yang menjelaskan: 

1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pembantu atas 

perintah Penyidik dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. 

2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan. 
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3) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan dengan 

penetapannya berwenang melakukan penahanan. 

 

Penjelasan mengenai kriteria penahanan kepada tersangka, di dalam Pasal 21 

dijelaskan bahwa : 

a) Perintah penanahan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka 

atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 

bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 

merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak 

pidana. 

b) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan olehh Penyidik atau 

Penuntut Umum trhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan 

surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan 

identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan 

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 

didakwakan serta tempat ia ditahan. 

c) Tembusan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan 

Hakim sebagaimana dimaaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada 

keluarganya. 

d) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau 

terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun 

pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : 

a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau 

lebih; 
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b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), 

Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), 

Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, 

Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana; Pasal-Pasal berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana 

Khusus yaitu Pasal 25 dan 26 Rechten ordonantie (pelanggaran 

terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 

1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-

Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 drt, Tahun 1855 L.N. 

Tahun 1855 No, 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, 

dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N. Tahun 

1976 No. 37. T.L.N. No. 3086). 

 

Macam-macam jenis penahanan di dalam Pasal 22, menjelaskan bahwa : 

1) Jenis penahanan berupa : 

a. Penahanan rumah tahanan negara; 

b. Penahanan rumah; 

c. Penahanan kota. 

2) Penahanan dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka 

atau terdakwa dengan melakukan pengawasan terhadapnya untuk 

menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 

penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman 

tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa 

melapor diri pada waktu yang ditentukan. 
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4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan. 

5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah 

lamanya waktu penanhanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga 

dari jumlah lamanya waktu penahanan. 

Batas waktu penahanan oleh penyidik dijelaskan dalam Pasal 24, menerangkan 

bahwa : 

1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. 

2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 

penuntut umum yang berwenang paling lama enam puluh hari. 

 

Batas waktu penahanan oleh penuntut umum, di dalam Pasal 25 menjelaskan 

bahwa : 

a) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. 

b) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjangoleh 

ketua pengadilan yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. 

 

Batas waktu penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dijelaskan dalam Pasal 26 

yang menerangkan bahwa : 
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1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan 

surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. 

2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam 

puluh hari. 

 

Batas waktu penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, yang dijelaskan dalam 

Pasal 27 bahwa : 

1) Hakim Pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang 

mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. 

2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 

ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh 

hari. 

 

Batas waktu penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung, di dalam penjelsan Pasal 

28 bahwa : 

1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang 

mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari. 
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2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna 

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh 

Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. 

 

 

c. Penggeledahan 

 

 

Ditinjau dari segi hukum dan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan Pasal 

1 angka 17, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik “untuk memasuki 

rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan “tindakan 

pemeriksaan” dan/atau “penyitaan”, dan/atau “penangkapan” dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penggeledahan badan 

diatur pada Pasal 1 butir 18 yang bebrunyi: “penggeledahan badan adalah 

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian 

tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau 

dibawanya serta, untuk disita”. 

 

Dari kedua penjelasan ini, ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah 

tindakan “penyidik” yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan 

melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. 

 

Penggeledahan rumah dibedakan atas dalam keadaan biasa (normal) dan dalam 

keadaan sangat perlu dan mendesak. Tata cara Penggeledahan rumah dalam 

keadaan biasa, dengan terlebih dahulu mendapat Surat Izin dari Ketua Pengadilan 
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Negeri setempat Penyidik yang melakukan penyidikan dapat melakukan 

penggeledahan rumah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
12

 

1) Penyidik yang melakukan penggeledahan rumah wajib terlebih dahulu 

menunjukkan tanda pengenalnya dan Surat Izin dari Ketua PN kepada 

tersangka/keluarganya/penghuni rumah yang bersangkutan; 

2) Apabila yang melakukan penggeldahan rumah bukan Penyidik sendiri maka 

petugas Polri/Penyelidik yang melakukan penggeledahan wajib menunjukkan 

Surat Perintah Penggeledahan (model SERSE A.7) dan Surat Izin dari Ketua 

PN setempat; 

3) Dalam hal tersanngka/penghuni rumah yang digeledah menyetujui, maka 

setiap kali Penyidik/Penyelidik memasuki rumah yang digeledah harus 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (warga lingkungan/RT setempat); dalam 

hal tersangka/penghuni rumah yang digeledah menolak/tidak hadir, maka 

setiap kali Penyidik/Penyelidik memasuki rumah yang digeledah harus 

disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah?Ketua Lingkungan/Ketua RW/RT 

disertai 2 (dua) orang saksi (warga RT setempat); 

4) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki/menggeledah rumah 

Penyidik/Penyelidik yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara 

Penggeledahan (model SERSE: A.11.08) dan turunan/copy disampaikan 

kepada pemilik/penghuni rumah yang bersangkutan. 

 

Tata cara penggeledahan rumah dalam keadaan perlu dan mendesak, ialah 

keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bagaimana di tempat yang akan 

digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan 

                                                           
12

 Lihat Pasal 33 jo 125 jo 126 KUHAP. 
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segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita 

dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari 

Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan 

dalam waktu yang singkat.
13

 Tata caranya adalah : 

a) Tanpa terlebih dahulu meminta/mendapat surat izin dari Ketua PN 

Penyidik dpat segera melakukan penggeledaha terhadap : 

 Halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan 

yang ada diatasnya; 

 Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau 

ada; 

 Tempat tindak pidana dilakukan atau bekasnya; 

 Tempat penginapan dan tempat umum lainnya. 

b) Dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut diatas Penyidik tidak 

diperkenankan memeriksa dan/atau menyita surat, buku dan tulisan 

lainnya yang tidak merupakan benda berhubungan dengan tindak pidana 

yang bersangkutan, tetapi terhadap benda yang berhubungan dan/atau 

yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, Penyidik 

dapat memeriksa dan menyitanya dengan kewajiban untuk segera 

melaporkan kepada Ketua PN guna memperoleh persetujuannya (baik 

persetujuan penggeledahan maupun persetujuan penyitaan); 

c) Dalam waktu paling lama dua hari setelah melakukan penggeledahan 

rumah, Penyidik harus membuat Berita Acara Penggeledahan Rumah 

(model SERSE: A.11.08) yang turunannya/tembusannya/salinannya 

                                                           
13

 Lihat Pasal  34 KUHAP. 
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diberikan kepada tersangka dan/atau pemilik dan atau penghuni rumah 

yang bersangkutan.
14

  

 

Dalam KUHAP BAB XIV Pasal 125 - Pasal 127 diatur mengenai tata cara yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan berdasarkan Pasal 

33 dan Pasal 34 KUHAP, yaitu sebagai berikut : 

1) Tanpa mengurangi tata cara yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 

KUHAP, maka dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan rumah 

terlebih dahulu wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada 

tersangka dan atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP); 

2) Penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan Rumah (model 

Serse: A.11.08) yang berisi uraian tentang jalannya dan hasil 

penggeledahan rumah sebagimana dimaksud Pasal 33 ayat (5) KUHAP; 

3) Berita Acara Penggeledahan Rumah setelah selesai dibuat terlebih 

dahulu dibacakan kepada yang bersangkutan kemudian diberi tanggal 

dan kemudian ditandatangani oleh Penyidik beserta tersangka, keluarga 

dan Kepala Desa/Lurah/Ketua RT/RW dengan dua orang saksi (Pasal 

126 KUHAP);  

4) Dalam hal tersangka/keluarganya tidak mau membubuhkan tanda 

tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara  dengan menyebutkan 

alasannya (Pasal 126 KUHAP); 

5) Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan 

penggeledahan rumah, Penyidik dapat mengadakan penjagaan dan/atau 

penutupan tempat tertentu yang dianggap perlu; 

                                                           
14

 Lihat Pasal 33 ayat (5) KUHAP. 
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6) Di samping itu selama penggeledahan sedang berlangsung Penyidik 

berwenang memerintahkan agar orang-orang tertentu yang dianggap 

perlu tidak meninggalkan tempat yang sedang digeledah (Pasal 127 

KUHAP). 

 

d. Penyitaan 

 

Penyitaan diatur dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, Bagian 

Keempat, mulai Pasal 38 – Pasal 46, sedangkan sebagian kecil dalam Bab XIV, 

Bagian Kedua, dalam Pasal 128 – Pasal 130 KUHAP. 

 

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16, yang berbunyi: 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk  mengambil alih dan atau 

menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan. 

 

Bentuk penyitaan dijelaskan dalam Pasal 39 yaitu : 

a) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagi hasil dari tindak pidana; 

2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannya; 

3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan 

tindak pidana; 

4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 
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5) Benda lain yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan. 

b) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 

dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengambil 

perkara pidana, sebagaimana memenuhi ketentuan ayat (1). 

 

Penyitaan dalam hal tertangkap tangan dijelaskan dalam Pasal 40 – Pasal 41, 

djelaskan bahwa: Pasal 40 “dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita 

benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk 

melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang 

bukti.” Pasal 41 “dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket 

atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh 

kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau 

pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi 

tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau 

kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 

komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda 

penerimaan. 

 

Kewenangan Penyidik dijelaskan dalam Pasal 42 yaitu : 

1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda 

yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk 

kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus 

diberikan surat tanda penerimaan. 
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2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada 

penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa 

atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya 

jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. 

 

Tempat penyimpanan benda sitaan dijelaskan dalam Pasal 44 yaitu : 

a) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. 

b) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang 

untuk dipergunakan oleh siapapun juga. 

 

e. Pemeriksaan Surat 

 

Pemeriksaan surat diatur dalam Bab V Bagian Kelima mulai dari Paal 47 – Pasal 

49, sebagian lagi diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua dari Pasal 131 – Pasal 132 

KUHAP. 

Di dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa : 

1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang 

dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 

komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan 

yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang 

diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua 

pengadilan negeri. 

2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor 

pos dan telekomunikasi, kepada jawatan atau perusahaan komunikasi atau 
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pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud 

dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. 

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 48, bahwa : 

a) Apabila sesudah diperiksa dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada 

hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut 

dilampirkan pada berkas perkara. 

b) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya 

dengan perkara tersebut, surat itu ditutupi rapi dan segera diserahkan 

kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 

komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi 

“telah dibuka oleh penyidik: dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta 

identitas penyidik. 

c) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 

peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan 

sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. 

Pasal 49 menjelaskan bahwa : 

1) Penyidiik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 dan Pasal 75. 

2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kantor pos 

dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau 

pengangkutan yang berangkutan. 
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2. Upaya Paksa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

 

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tidak jelaskan scara eksplisit 

tentang pengertian atau lingkup dalam upaya paksa. Akan tetapi dalam Peraturan 

Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka 

Terorisme, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 lingkup upaya paksa meliputi 

penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledehan dan penyitaan barang bukti 

yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

 

a Penangkapan 

 

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa 

seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan itu didukung oleh 

bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan dan tututan dan atau 

peradilan.  

Seperti yang tertera dalam Pasal 28 bahwa : 

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup 

sebagiamana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh 

kali dua puluh empat) jam. 
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b. Penahanan 

 

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat 

ketentuan khusus dalam penyidikan delik terorisme ialah mengenai penahanan 

terhadap seseoang yang dituduh melakukan tindak pidana terorisme. Dalam 

penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme seorang penyidik dalam 

penyidikannya dan penuntutan diberi wewenang untuk melakukan penahanan 

terhadap tersangka tindak pidana terorisme paling lama 6 bulan.
15

 

 

c. Penggeledahan 

 

Untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana terorisme, bahwasanya 

seorang penyidik, penuntut umum atau hakim lebih memiliki keleluasaan 

bertindak dari pada dalam perkara biasa, seorang penyidik berwenang meminta 

keterangaan dari pihak bank dan lembaga jasa keuangan lainnya mengenai harta 

kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut untuk diduga melakukan tindak 

pidana terorisme atau memberikan perbantuan terhadap kejahatan terorisme, 

untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, hal ini 

sesuai dengan rumusan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, yang 

menyatakan bahwa : 

1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, 

maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta 

keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan 

                                                           
15

 Lihat Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
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setiap orang yang dketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana 

terorisme. 

2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan 

undang-undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi 

keuangan lainnya. 

3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan 

secara jelas mengenai : 

a) Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 

b) Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan 

tindak pidana terorisme; 

c) Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 

d) Tempat harta kekayaan berada. 

4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh : 

a) Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat 

pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; 

b) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh 

Penuntut Umum; 

c) Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara bersangkutan. 

 

d. Penyitaan 
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Dalam hal penyitaan terhadap tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 

15 tahun 2003 memberikan penjelasan terkait hal penyitaan, yaitu dalam Pasal 29 

bahwa : 

1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada 

bank dan lembaga jasa  keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap 

harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan 

hasil tindak pidana terorisme atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. 

2) Perintah pentidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara 

jelas mengenai : 

a) Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 

b) Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga 

jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa; 

c) Alasan pemblokiran; 

d) Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 

e) Tempat harta kekayaan berada. 

3) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara 

pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim 

paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan 

pemblokiran. 

4) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga 

jasa keuangan yang bersangkutan. 
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5) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

e. Pemeriksaan Surat 

 

Dalam Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, mengenai pemeriksaan surat dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa : 

1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak : 

a) Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melaui pos 

atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan 

perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; 

b) Menyadap pembicaraan telepon atau alat komunikasi lain yang 

diduga untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak 

pidana terorisme. 

2. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 

hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk waktu 

paling lama 1 (satu) tahun. 

3. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 

dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. 

 

C. Tindak Pidana Terorisme 

 

Terorisme merupakan sebuah istilah yang tidak mudah untuk didefinisikan, 

bahkan hingga saat ini belum ada kesatuan definisi mengenai terorisme, baik dari 
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para ahli maupun konvensi-konvensi internasional. Tidak adanya keseragaman 

dalam pendefinisian ini salah satunya dikarenakan terorisme merupakan objek 

yang dapat dilihat dari multi-perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminologi, 

hubungan internasional, psikologi dan lain sebagainya. Dengan demikian maka 

definisi terorisme tergantung dari perspektif mana melihatnya. Selain itu, 

pendefinisian terorisme sangat syarat dengan kepentingan politik tertentu. 

 

Berdasarkan hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama-sama 

dengan fenomena kriminalitas konvensional. Namun terorisme memiliki banyak 

aspek dan berbeda dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Terorisme 

merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, perlu dukungan finansial dan 

membutuhkan akses senjata dan bahan peledak. Terorisme juga hanya 

dipertahankan dengan dukungan politik tertentu. Dengan karakteristik yang 

demikian itu sehingga banyak kesulitan dalam mendefinisikan terorisme.
16

 

 

1. Pengertian Terorisme 

 

Kata teror berasal dari bahasa Latin “terrorem” yang memiliki rasa takut yang 

luar biasa.
17

 Dalam kata kerja, “terrere” berarti membuat takut atau menakut-

nakuti.
18

 Sementara “terror” mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk 

menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok 

masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya jatuhnya korban kekerasan.
19

 Dalam 

                                                           
16

 Kimmo Nuotio, Terrorism as a Catalyst for The Emergen., Harmonization and Reform of 

Criminal Law, hlm. 999. 
17

 Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh 

Akar Rumput, Jakarta, YPTIK, 2009, hlm. 1. 
18

 Ibid.  
19

 A. M. Hendropriyono, Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, Jakarta, Buku Kompas, 2009, 

hlm. 25. 
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perkembangannya lalu muncul suatu konsep yang memberi pengertian bahwa 

terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematik, demi suatu 

kepentingan politik tertentu.
20

 

 

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention on 

the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan 

paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity. 

Crimes against Humanity  meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu 

keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada 

dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity masuk 

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 orang 

tidak bersalah (publik by innocent) sebagaimana halnya terjadi di Bali. 

Kamus yang dikeluarkan Akademisi Perancis tahun 1978, terorisme lebih 

diartikan sebagai sebuah sistem rezim teror.
21

  Kata terorisme itu sendiri berasal 

dari bahasa perancis Le Terreur yang semula untuk menyebutkan tindakan 

pemerintah hasil Revolusi Perancis yang menggunakan kekerasan secara brutal 

dan berlebihan dengan cara memengal 40.000 orang yang dituduh melakukan 

kegiatan anti-pemerintah.
22

 Webster’s Online Dictionary, terorisme memiliki 

pengertian sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan 

                                                           
20

 Ibid. 
21

 “Sejarah Terorisme,” dalam Wikipedia. Diakses pada 10 Oktober 2011 
22

 “State Terrorism” dalam Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism. diakses pada 

10 Oktober 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism
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perasaan takut kepada seseorang.
23

 Encylopedia Britannica Online, yang 

dimaksud dengan terorisme adalah penggunaan secara sistematis untuk 

menciptakan ketakutan umum dalam sebuah penduduk, dan dengan cara ini untuk 

mencapai tujuan politik mereka. Terorisme telah dilakukan oleh organisasi politik 

baik sayap kanan maupun sayap kiri, kelompok nasionalis dan religius, kelompok 

revolusioner, dan bahkan lembaga negara seperti tentara-tentara, agen-agen 

intelijen, dan polisi.
24

 

 

Pakar Sosial Politik Barat sendiri juga belum ada kesepakatan tentang definisi 

terorisme. J. Bowyer Bell mendefinisikan terorisme sebagai senjata kaum lemah 

yang paling ampuh. Sementara David Fromkin menyatakan bahwa “military 

action is aimed at physical destruction while terrorism aims at psychological 

consequences”. Dari pernyataan tersebut nampak bahwa David Fromkin 

membedakan antara aksi militer dengan terorisme dari aspek tujuannya. Jika aksi 

militer bertujuan untuk melakukan pemusnahan secara fisik, sementara terorisme 

bertujuan untuk menimbulkan akibat yang bersifat psikologis. Brian Michael 

Jenskins melihat terorisme sebagai “a new form of warfare”, dan Antal Deutch 

memandang terorisme sebagai “a low-cost type of warfare between major 

powers.”
25

 

 

 

                                                           
23

 Dilihat di http://www.webster.dictionary.org/definition/terrorism, terorisme didefiniskan 

sebagai: the act of terrorizing, on state of being terrorized; a mode of goverment by terroror 

intimidator. 
24

 Black’s Law Dictionary, 2004, hlm. 1512. 
25

 M. Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah, Jakarta, Himah, 2007, hlm. 172-173. 

http://www.webster.dictionary.org/definition/terrorism
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Knet Lyne Oot, terorisme mengandung pengertian sebagai berikut:
26

 

a) Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan 

ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material. 

b) Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain. 

c) Sebuh tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas. 

d) Tindakan kriminal bertujuan politis. 

e) Kekerasan bermotif politis. 

f) Sebuah aksi kriminal guna memperoleh tujuan politis atau ekonomis. 

 

Ali Khan, terorisme bukan suatu kejahatan melainkan suatu kekacauan politik.
27

 

Kekacauan politik ialah suatu konflik dimana sebuah kelompok yang merasa 

terhina atau tertindas menggunakan kekerasan untuk meraih tujuan-tujuan 

politiknya.
28

 Ezzat E. Fattah juga mendefiniskan terorisme negara sebagai sebuah 

organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah.
29

 

Dengan kata lain, pemerintahan suatu negara (pemerintah nasional) akan terlibat 

di dalam terorisme atau menggunakan terror untuk menyelesaikan tujuan-tujuan 

pemerintah atau untuk mencapai kepentingan politik pemerintah. 

 

                                                           
26

 M. Riza Sihbudi, Dikutip dari Mohammad Mohaddessin, Islamic Fundamentalism. New Delhi,: 

Anmol Publication PVT. LTD, 2003, hlm. 1353. 
27

 Ali Khan. A Legal Theory of International Terorism. dalam 19 Connecticut Law Review. 1987. 

http://www.wahsburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php.Diakses pada 2 

Oktober 2011. 
28

 Ali Khan, Op. Cit., hlm. 4. 
29

 Tb. Ronny Rahman Nitisbaskara, Tegakkan Hukum  Gunakan Hukum, Jakarta, Buku Kompas, 

2006, hlm. 98. 

http://www.wahsburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php.Diakses
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Pembahasan untuk merumuskan definisi terorisme, Komisi Hukum Asosiasi PBB-

AS mempunyai beberapa alternatif definisi yang diambil dari beberapa sumber 

untuk diusulkan, yaitu:
30

 

1. League of Nations Convention (1937) mendefinisikan terorisme sebagai 

segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan 

maksud menciptakan bentuk teror kepada orang-orang tertentu, kelompok 

orang atau masyarakat luas. 

2. Un Resolutions Language (1999) menyatakan: 

a. Mengutuk keras seluruh tindakan, metode, dan praktik atau terorisme 

sebagai kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dimanapun dan 

siapapun yang melakukan. 

b. Terorisme merupakan kejahatan yang dimaksudkan atau 

diperhitungkan untuk menimbulkan keadaan teror terhadap mayarakat 

umum, sekelompok orang atau orang-orang tertentu untuk tujuan 

politik dalam keadaan apapun yang tidak dapat dibenarkan dengan 

baik yang didasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, 

etnis, agama atau apapun yang mungkin dipakai sebagai alasan 

pembenar. 

3. A. P. Schimid menyatakan bahwa “war crimes are usually defined as 

deliberate attacks on civilians, hostage taking, and the killing of 

prisoners”. Berdasarkan pernyataan tersebut, ia mendefinisikan terorisme 

sebagai kejahatan perang yang biasanya didefinisikan sebagai serangan 

                                                           
30

 Legal Committee UN-USA. http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.htm. Legal 

Definitions of Terrorism. Diakses pada tanggal 11 Februari 2011. Lihat juga dalam Anonim. 

Definitions of Terrorism. NATO’s Nations and Partners for Peace, Januari, 2004. Academic 

Research Library, hlm. 17. 
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yang disengaja terhadap penduduk sipil, penyanderaan, dan pembunuhan 

tahanan. 

4. Berdasarkan konsensus akademik (1988), terorisme merupakan metode 

yang menimbulkan kecemasan dan dilakukan melalui aksi kekerasan 

secara berulang-ulang, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau 

aktor-aktor negara, untuk alasan kriminal atau politik. Meskipun terorisme 

dapat menghilangkan nyawa tetapi berbeda dengan pembunuhan biasa 

karena dalam terorisme objek yang menjadi sasaran langsung bukan 

merupakan target utama. Manusia yang menjadi korban langsung pada 

umumnya dipilih secara acak atau selektif dari populasi yang menjadi 

target, dan pemilihan ini dijadikan sebagai penggerak pesan yang 

dimaksud. 

5. Departemen pertahanan United States mendefinisikan terorisme sebagai 

kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk menanamkan 

rasa takut, dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah 

atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang umumnya politik, agama, 

atau ideologi. 

Beberapa konvensi mencoba memberikan definisi terorisme secara umum, 

misalnya berdasarkan The Convention for the Prevention and Punishment of 

Terrorism, terorisme didefinisikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada suatu 

Negara atau dimaksudkan untuk menciptakan keadaan teror kepada orang-orang 

tertentu, sekelompok orang, atau masyarakat umum.
31

 The Arab Convention for 

the Suppression of Terrorism, terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman 
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 Article 1 (2), The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, Adopted by the 

League of Nations on November, 16 1937. 
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kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan agenda 

kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan kepanikan di tengah 

masyarakat, perasaan takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, 

kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan 

lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau menguasai dan merampasnya, 

atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.
32

 The Convention of The 

Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism 

(1999), terorisme dikatakan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman baik motif 

atau niatnya untuk melaksanakan rencana kejahatan individual atau kolektif, 

dengan tujuan menteror orang, atau mengancam untuk menyakiti mereka, atau 

membahayakan kehidupan mereka, kehormatan, kebebasan, keamanan atau hak-

hak, atau merusak lingkungan atau setiap fasilitas atau kepemilikan publik 

maupun swasta untuk membahayakan, menduduki atau merebutnya, atau 

membahayakan sumber daya nasional atau fasilitas internasional, atau 

mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politik atau kedaulatan negara 

independen.
33

 

 

Definisi terorisme menurut The OAU Convention on the Prevention and 

Combating of Terrorism (Algiers, 1999) adalah:
34

 

a) Setiap tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” dan 

yang mana bisa membahayakan kehidupan, fisik atau kebebasan, atau 
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 Article 1, The Arab Convention for the Suppression of Terrorism, Adopted by the League of 

Arab States, on April, 22 1998. 
33

 Article 1 (2), The Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating 

International Terrorism, Adopted at the Organization the Islamic  Conference, The Twenty-Sixth 

Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Juli, 1 1999.  
34

 Article 1 (3), The OAUConvention on the Prevention and Combating of Terrorism, Adopted by 

the Member States of the Organization of African Unity, on Juni, 14 1999. 
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menyebabkan cedera serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang 

atau sekolompok orang, atau menyebabkan dapat menyebabkan kerugian 

bagi harta, sumber daya alam, lingkungan atau warisan budaya publik 

maupun pribadi dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk: 

1) Mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau 

mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, masyarakat umum atau 

kelompok masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

tindakan, atau untuk mengikuti atau meninggalkan pandangan 

tertentu, atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu, atau 

2) Mengganggu pelayanan publik, jasa layanan masyarakat yang sifatnya 

penting, atau untuk menciptakan kondisi yang darurat kepada publik, 

atau 

3) Menciptakan pemberontakan umum di sebuah Negara. 

b) Setiap promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, hasutan, dorongan, 

usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau perekrutan seseorang 

dengan maksud untuk melakukan sesuatu tindakan sebagaimana yang 

disebutkan diatas. 

 

2. Karakteristik Terorisme 

Sebuah laporan yang diberi judul The Sociology and Psychulogy of Terrorism: 

Who Become a Terrorist and Why. Divisi riset Federal (Kongres AS) disebutkan 

ada lima karakteristik dari kelompok teroris, yakni separatis-nasionalis, 

fundmentalis-religius, religius baru, revolusioner sosial dan teroris sayap kanan. 
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Klasifikasi kelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok-kelompok 

teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan ideology.
35

 

 

Sedangkan menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme ditinjau empat 

pengelompokkan terdiri dari: 

a) Karakteristik organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan 

dan hubungan internasional. 

b) Karakteristik operasi meliputi: perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi. 

c) Karakteristik perilaku meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan 

membunuh dan menyerah hidup-hidup. 

d) Karakteristik sumber daya meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman 

perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan 

transportasi. 

Terrorism Act 2000 UK, bahwa terorisme meiliki ciri-ciri: 

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat 

terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan 

kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius 

bagi kesehatan atau keselamatan publik tertentu bagi publik atau didesain 

secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik; 

2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau 

untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik; 

3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau 

ideologi; 
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4. Penggunaan ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata 

api dan bahan peledak. 

 

Wilkinson, tipologi terorisme ada beberapa macam antara lain: 

a) Terorisme Epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana 

rapi, terjadi dalam kontek perjuangan yang sengit; 

b) Terorisme Revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau 

perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan 

fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, 

konspirasi, elemen para militer; 

c) Terorisme sybrerevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, 

menekan pemerintah untuk merubah kebijakan atau hukum, perang politis 

dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai 

ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, 

kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal; 

d) Terorisme represif (teror dari atas terorisme negara) yang bermotifkan 

menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh 

penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri 

berkembang menjadi teror massa. 

 

3. Bentuk-bentuk Teorisme 

 

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, diantaranya 

tipologi yang dirumuskan oleh “National Advisory Committe” (Komisi Kejahatan 

Nasional Amerika) dalam The Report of the Task Force of the on Disorders and 

Terrorism (1996), yang mengemukakan ada beberapa bentuk terorisme: 
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1) Terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna 

menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan 

politik; 

2) Terorisme nonpolitis, yankni menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara 

kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi; 

3) Quasi terorisme, digambarkan dengan “dilakukan secara insidental, 

namun tidak memiliki ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran 

contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan 

dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebuasan dari pada 

motivasi politik; 

4) Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif 

politik dan idiologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan 

(negara); 

5) Terorisme negara atau pemerintahan, yakni suatu negara atau 

pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan kekuatan dan 

penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya. 

Zuhairi Misrawi, terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk: 

a)  Terorisme yang bersifat personal; 

b) Terorisme yang bersifat kolektif; 

c) Terorisme yang dilakukan negara. 

 

Sedangkan menurut pendapat penulis bahwa ada dua bentuk terorisme, yang 

pertama disebut teror kriminal, dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya 

untuk kepentingan pribadi atau memperkaya sendiri. Teror kriminal bisa 

menggunakan cara pemerasan atau intimidasi. Lain halnya teror politik biasanya 
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tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan 

terhadap orang-orang sipil. 

 

D. Hak Asasi Manusia (HAM) 

 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa 

oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Ditinjau dari berbagai istilah yang 

ditemukan dalam literatur, hak asasi manusia merupakan terjemahan dari “droits 

de I’homme” dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa 

Inggrisnya “Human Rights” dan dalam bahasa Belanda disebut 

“mensennrechten”. Dalam kepustakaan lain digunakan istilah hak-hak dasar yang 

merupakan terjemahan dari “basic rights” dalam bahasa Inggris dan 

“grondrechten” dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya sebagai hak-

hak fundamental sebagai terjemahan dari “fundamental right” dalam bahasa 

Inggris dan “fundamentele rechten” dalam bahasa Belanda. 

 

Hendarmin Ranadireksa, hak asasi manusia adalah seperangkat ketentuan atau 

aturan untuk melindungi warga negara dan kemungkinan penindasan, 

pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya 

ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan kepada negara agar hak 

warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan 

kekuasaan. Mahfud MD, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat 

pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa 

manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), 

bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Jan Materson, HAM 
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merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil 

dapat hidup sebagai manusia. Menurut Burhanuddin Lopa, pada kalimat “mustahil 

dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai 

manusia yang bertanggung jawab”. Alasan ditambahkan kata “tanggung jawab” 

tersebut disamping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas 

segala yang dilakukannya. Sedangkan menurut John Lock, HAM adalah hak-hak 

yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat 

kodrati).
36

 

 

Konsepsi HAM sendiri memiliki dua dimensi (dimensi ganda), yaitu: 

a. Dimensi universalitas, yang menyatakan substansi HAM pada hakekatnya 

bersifat umum dan tidak  terikat oleh waktu dan tempat. HAM akan selalu 

dibutuhkan oleh setiap orang dalam aspek kebudayaan dimanapun ia 

berada, baik dalam kebudayaan barat maupun timur. Konsepsi HAM 

dalam dimensi ini pada hakekatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi 

sarana bagi individu untuk mengekspresikan secara bebas dalam ikatan 

kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain HAM itu ada karena yang 

memiliki hak-hak tersebut adalah manusia sebagai manusia. 

b. Dimensi kontekstualitas, yang menyangkut penerapan HAM bila ditinjau 

dari tempat berlakunya. Artinya bahwa ide-ide HAM dapat diterapkan 

secara efektif, sepanjang tempat ide-ide HAM itu memberikan suasana 

kondusif untuk itu. Dengan kata-kata lain ide-ide HAM akan dapat 

dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan 
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manusia, jika struktur kehidupan masyarakat entah itu barat ataupun timur  

memberikan tempat bagi terjaminnya hak individu yang ada didalamnya.
37

 

 

Berdasarkan dari pembedaan peristilahan dimaksud diatas, pengertian hak asasi 

manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak untuk 

kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak 

dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai 

hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri mansuia, bersifat universal dan 

langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak 

boleh diabaikan, dikurang atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi 

manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga elementer yang tidak 

boleh dicabut dari seseorang sebagai individu, yakni hak untuk hidup , hak untuk 

tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. 

 

Pengaturan HAM di UUD 1945 termuat dalam Pasal 28a sampai dengan Pasal 

28J. Disamping itu, perhatian Indonesia terhadap perlindungan HAM ditunjukkan 

dengan pengaturan HAM secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diratifikasi berbagai konvensi internasional 

yang terkait dengan HAM.
38

 Dalam lingkup Internasional, terdapat The 
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 Restu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia, 

Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2003, hlm. 271. 
38
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International Bill of Human Rights yang merupakan istilah yang digunakan untuk 

acuan kolektif terhadap tiga instrumen pokok HAM dan protokol opsinya yaitu:
39

 

1) Pernyataan sejagat tentang HAM atau The Universal Declaration of 

Human Rights (UDHR) yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 10 

Desember 1948. 

2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau 

International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR). 

3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right 

(ICESCR). 

4) Protokol Opsi Pertama pada ICCPR. 

 

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Terorisme 

 

Pelaksanaan perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan. 

Kekuasaan yang ditaktor selalu memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM. 

Oleh karena itu, ide-ide HAM harus dituangkan dalam ketentuan hukum 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendorf:
40

 

 

Hak-hak dasar harus diperundangkan. Memang ada banyak sekaligus ketentuan 

dan undang-undang atau pernyataan hak-hak asasi yang ternyata tidak mampu 

menghalangi Stalin untuk melakukan pembunuhannya terhadap berjuta-juta 

orang, dan tidak menghalangi nomenklatura di semua negara komunis untuk 
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melakukan penahanan secara sewenang-wenang, maupun segala penyiksaan 

terhadap penduduk, penyensoran segala macam publikasi, penghentian terhadap 

orang-orang yang hendak berpetualang dan melakukan perjalanan, atau 

pembatasan maupun pengurangan kebebasan-kebebasan dasar. 

 

Dalam konteks ke-Indonesia-an, Marzuki Daarusman mengemukakan bahwa 

penegakan HAM dalam Negara hukum Pancasila meliputi:
41

 

a. Antara HAM dan Pancasila tidak memiliki pertentangan konseptual 

mengenai hakekat martabat manusia dan nilai-nilai individu yang 

dilindungi. 

b. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada konstitusi yang 

mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara. 

c. Tidak ada perbedaan esensial antara ide Negara hukum yang berlaku 

umum dengan pengertian Negara hukum Pancasila, terutama dalam aspek 

jaminan dan perlindungan HAM. 

 

Pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana dapat terjadi pada 

tataran norma (undang-undang), namun lebih nampak jelas dalam tataran 

penegakannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan 

pidana.
42

 Dalam tahapan pemeriksaan, aparat penegak hukum berpotensi 
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menggunakan kekuasaannya baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis 

terhadap pelaku tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai 

tersangka/terdakwa, pemeriksaan yang berlarut-larut, penahanan yang tidak sah 

bahkan sampai pada rekayasa perkara.  

 

Hukum acara pidana dapat berpengaruh besar terhadap perlindungan HAM dalam 

penegakan hukum pidana, terutama terhadap tersangka/terdakwa. Ide 

perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa merupakan sumbangan dari 

pemikiran HAM yang terdapat dalam The International Bill of human Rights, 

terutama UDHR dan ICCPR. UDHR banyak memberikan kontribusi yang sangat 

signifikan terhadap konstitusi dan hukum nasional neagara-negara anggota, tidak 

terkecuali Indonesia.
43

  

 

Asas pokok yang menjadi payung perlindungan terhadap tersangka/terdakwa 

adalah asas “praduga tak bersalah.” Atau presumtion of inocent. Asas praduga 

tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat 

dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan 

pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas itu harus dipatuhi oleh penegak 

hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di 

pengadilan.
44

 Jaminan atas hak ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 

tahun 2009 tentang Kekuaasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang 

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan 
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wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan telah memperoleh kekuataan hukum tetap. 

 

Pengaturan mengenai asas ini juga terdapat dalam Article 11 (1) UDHR yang 

menyatakan: “Everyone charged with a penal offence has the right to be 

presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which 

he has had all the guarantees necessary for his defense.” Senada dengan Article 

11 UDHR, dalam Article 14 (2) ICCPR juga dinyatakan: “Everyone charged with 

a criminal offence shall have the right to bee presumed innocent until proved 

guilty according to law.” 

 

Perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam UUD 1945 

antara lain: 

1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1) 

2) Hak unttuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I 

ayat 1) 

 

Sedangkan HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia antara lain: 

a) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang 

adil (Pasal 3 ayat 2) 

b) Hak atas kepastian hukum (Pasal 3 ayat 2) 

c) Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2) 

d) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4) 
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e) Hak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang 

objektif dan ttidak berpihak (Pasal 5 ayat 2) 

f) Hak untuk tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara 

sah dalam suatu sidang pengadilan (Pasal 18 ayat 1) 

g) Hak untuk diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi 

tersangka dalam setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan 

(Pasal 18 ayat 3) 

h) Hak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya 

putusan pengadilan yang telah mempeoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 

18 ayat 4) 

i) Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama 

atas suatu perbuatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 

18 ayat 5) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik 

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun 

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut 

pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.
51

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada 

buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis 

empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk melakukan data primer. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh 

peneliti. Sebagai objek penulisan. Data ini diperoleh oleh wawancara sebagai 

pendukung poenelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain 

atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-

catatan yang berhubungan dengan Penelitian, mempergunakan data yang 

diperoleh dari internet.
52

 

 

Bahan hukum tersebut terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap mengikat, yaitu meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

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

Acara Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorirsme 

d) Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Mansusia 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. 
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3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen, 

dan sumber internet. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi 

sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari: 

1. Anggota Kepolisian Daerah Lampung    : 1 orang 

2. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia   : 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung  : 1 orang 

 

Jumlah         : 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

a) Prosedur Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi 

dokumen, serta wawancara. 

a) Studi Pustaka (Library Research) 

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan 

melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip 

dari literatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

bahasan. 
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b) Wawancara 

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dengan permasalahan yang 

sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan. Maupun dengan pedoman pertanyaan secara tertulis. 

 

2. Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang didapat 

dipergunakan untuk menganilisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya 

dilakukan dengan cara:
53

 

a) Pemeriksaann data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah 

sesuai dengan permasalahan. 

b) Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

c) Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan dan menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. 

 

E. Analisis Data 

 

Setelah dilakukan analisis data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu 

dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lan secara lengkap, 

kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

jawaban dari permasalahan yang dibahas. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya paksa oleh Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap tindak pidana 

terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) digariskan dalam 5 (lima) pelaksanaan, diantaranya penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam 

mengungkap tindak pidana terorisme, Densus 88 AT berpedoman pada aturan 

umum yaitu KUHAP. Dalam KUHAP, proses upaya paksa dimulai dari 

penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh Penyidik untuk mengekang 

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa yang di duga keras 

melakukan tindak pidana terorisme. Tindakan pengekangan sementara waktu 

selama 1 (satu) hari yang dilakukan oleh Penyidik Densus 88 AT. Dalam 

proses selanjutnya yaitu penahanan, Penyidik menetapkan seseorang ditahan 

karena terdapat bukti dugaan keras terjadi tindak pidana terorisme. Penahanan 

yang dilakukan oleh Penyidik ini selama 20 (dua puluh) hari terhadap terduga 

terorisme dan biasanya statusnya sudah menjadi tersangka. Tujuan penahanan 
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semata-mata agar tersangka terorisme tidak melarikan diri dan 

menghilangkan atau memusnahkan barang bukti yang ada. Kemudian dalam 

penggeledahan, Penyidik melakukan penggeledahan terhadap terduga 

terorisme baik rumah tempat tinggal maupun tempat lainnya. Penyidik 

melakukan penggeledahan guna menemukan bukti-bukti yang diduga keras 

sebagai aksi tindak pidana terorisme. Selanjutnya penyitaan, penyidik setelah 

melakukan penggeledahan menemukan bukti-bukti yang diduga keras sebagai 

tindak pidana terorisme, lalu dilakukan penyitaan. Penyitaan ini baik setiap 

dokumen-dokumen atau yang memang dipergunakan oleh terduga terorisme 

melakukan aksinya. Proses upaya paksa terakhir adalah pemeriksaan surat, 

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat baik telekomunikasi 

atau instansi-instansi terkait dalam pelaksaan yang dilakukan oleh terduga 

terorisme dalam menjalankan aksinya. Pemeriksaan surat ini sifatnya sangat 

rahasia, sehingga Penyidik harus menjaga semua bukti-bukti yang didapat. 

 

2. Upaya paksa oleh Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap tindak pidana 

terorisme berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Upaya paksa oleh Detasement 

Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 

dalam mengungkap tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang 

tentang Terorisme digariskan dalam 5 (lima) pelaksanaan, diantaranya 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. 

Densus 88 AT selain aturan umum yaitu KUHAP, harus berpedoman undang-

undang khusus yaitu undang-undang tentang terorisme. Pertama dalam proses 
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penangkapan dilakukan oleh Penyidik terhadap setiap orang yang diduga 

keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Sangat berbeda 

dengan ketentuan KUHAP yang menggariskan selama 1 (satu) hari. Kedua 

penahanan dilakukan terhadap tersangka tindak pidana terorisme selama 

paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian penggeledahan dalam undnag-undang 

tentang terorisme menjelaskan pada penggeledahan pada pihak Bank dan 

Lembaga Jasa Keuangan serta mengenai harta kekayaan yang diduga keras 

sebagai tindak pidana terorisme. Selanjutnya penyitaan, dilakukan oleh 

Penyidik utnuk memerintahkan Bank dan Lembaga Jasa Keuangan untuk 

melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan karena diduga keras sebagai 

hasil tindak pidana terorisme. Selanjutnya pemeriksaan surat dilakukan untuk 

membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melaui pos atau jasa 

pengiriman karena terkait tindak pidana terorisme, serta melakukan 

penyadapan telepon atau komunikasi. 

3. Perspektif pelaksanaan upaya paksa oleh Detasement Khusus 88 Anti Teror 

(Densus 88 AT) dalam mengungkap tindak pidana terorisme ditinjau 

penegakan hak asasi manusia atau Undang-Undang No 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Dalam proses penangkapan yang dilakukan 

Densus 88 AT, Densus 88 AT harus melakukan masa persiapan seperti 

mengumpulkan bukti-bukti yang cukup bahwa seseorang yang diduga sebagai 

pelaku terorisme tidak terjadi sewenang-wenang. Karena dalam prinsip 

penegakan Hak Asasi Manusia dalam negara Indonesia, penangkapan sukar 

sekali terjadi pelanggaran prosedural dan melanggar Hak Asasi Manusia yang 
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dilakukan oleh Densus 88 AT, baik dari teknis surat perintah penangkapan 

sampai dengan bukti-bukti yang memadai sehingga melanggar rasa penerapan 

hukum yang dijunjung ting oleh negara Indonesia. Dalam proses penahanan 

terduga terorisme, jangka waktu penahanan selama 6 bulan terbilang lebih 

lama jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

dengan waktu 6 bulan bida diartikan dapat terjadi kesewenang-wenangan 

menjalankan tugas oleh Densus 88 AT, jika tidak memegah teguh aturan 

hukum yang berlaku dan prinsip kemanusiaan. Karena Hak Asasi Manusia 

dalam negara Indonesia sangat dilindungi, terbukti dari Pasal 3 Universal 

Declaration of Human Rights, yaitu The Rights to life, liberty and security. 

Hak-hak warga negara ini tidak akan berarti bilamana secara sewenang-

wenang negara melalui aparatnya dapat membunuh (extrajudicial 

excecution), terkhusus dalam hal penahanan sseorang warga negara. Dalam 

pelaksanaan penggeledahan dari perspektif Hak Asasi Manusia, lebih 

ditekankan pada pelaksaan penggeledehan yang seseuai dengan prosedur dan 

menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Densus 88 AT harus sangat 

memperhatikan, walaupun ini sebagai extraordinary crimes jangan sampai 

luput dari aturan yang ada. Dalam pelaksaan penyitaan yang dilakukan oleh 

Densus 88 AT harus berpedoman pada standar prosedural agar penyitaan 

terhadap dokumen-dokumen yang diduga keras menjadi aksi tindak pidana 

terorisme tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena dalam hal penyitaan 

terhadap dokumen-dokumen yanng sifatnya rahasia, Densus 88 AT harus 

bersikap profesional dan menjaga keamanan kerahasiaan dokumen-dokumen 

tersebut, karena jika dillanggar melanggar Hak Asasi seseorang yang bersifat 
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pribadi yang tidak menjaddi konsumsi publik. Dalam pelaksanaan 

pemeriksaan surat,  Densus 88 AT sukar mengabaikan hukum acara yang 

berlaku dan prinsip kemanusia. Karena terorisme sebagai extraordinary crime 

sehingga pelaksanaannya sangat luar biasa oleh Densus 88 AT. Seharusnya 

dengan menunjung prinsip negara hukum dan Hak Asasi Manusia, Densus 88 

AT dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan berkeadilan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran terkait 

pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap 

tindak pidana terorisme (Tinjauan Terhadap Penegakan HAM di Indonesia) : 

1. Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dalam menjalankan 

tugasnya sebagai penegak hukum harus profesional, taat hukum, kode etik, 

dan hak asasi manusia, sesuai yang diamanatkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undnag tentang Hak Asasi Manusia 

maupun peraturan pelaksana lainnya 

2. Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dalam menjalankan 

tugasnya diperlukan pengawasan baik dari internal Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri), maupun unsur-unsur pendukung lainnya baik 

dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi/lembaga-lembaga, 

maupun pemerintah, agar Densus 88 AT tetap profesional dan menjunjung 

tinggi supremasi negara hukum Indonesia agar dapat menjaga keamanan, 

ketertiban, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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