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ABSTRAK 

 

PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DAN 

KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGANKEJAHATAN TERORISME  

(Studi di BNPT dan Polda Lampung) 

 

Oleh 

 

DINAMIKA SANJAYA 

 

 

Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan 

kemanusiaan, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dicegah. Dalam 

rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme maka diperlukan 

adanya koordinasi dan kerjasama dari Aparat Kepolisian dan Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah peran dan faktor penghambat BNPT dan Kepolisian Daerah 

Lampung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis 

Normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka dan studi 

dokumen. Data yang diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu 

ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dianalisis secara kualitatif kemudian 

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Peran BNPT dan Kepolisian Daerah Lampung dalam pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan terorisme adalah  BNPT melakukan koordinasi dengan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam menyusun kebijakan strategis dalam 

menanggulangi kejahatan terorisme, selain itu BNPT bersama Kepolisian Daerah 

Lampung melakukan deteksi dini dan mengawasi kelompok-kelompok yang 

diduga menganut paham radikalisme, juga mendatangkan Ahli Agama untuk 

menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan telah menyalahi aturan 

agama, dan menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga mereka dapat mencintai 

Indonesia sebagai negara mereka. Kemudian Faktor utama yang menghambat 

adalah Faktor Hukumnya Sendiri, Karena dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 acuan pokok dalam penanggulangan terorisme muatannya sedikit 

berbeda dengan acuan hukum acara, misalnya dalam proses penyidikan dimana 

aparat penegak hukum dianggap sewenang-wenang dalam mencari dan 

mendapatkan informasi terhadap tersangka.  



 
 

Dinamika Sanjaya 
Saran yang dapat penulis berikan terkait peran BNPT dan Kepolisian Daerah 

Lampung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme adalah: 

Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut profesional, sehingga dalam 

pelaksanaan di lapangan dapat dengan cepat mengungkap adanya jaringan 

terorisme. Diperlukan adanya penambahan muatan baru dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 khususnya mengenai regulasi tentang pencegahan dan 

penanggulangan terorisme, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berikisar mengenai 

penindakan, belum komprehensif mengenai pencegahan. 

 

 

Kata Kunci : Peran, BNPT, Kepolisian Daerah Lampung, Kejahatan 

Terorisme 
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MOTTO 

 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Al-Baqarah: 216) 

 

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

suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 

ia dengan kemajuan selangkah pun. 

 (Bung Karno) 

 

Tiada kesuksesan tanpa kerja keras, pengorbanan serta berpikir positif dan 

percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu mewujudkannya. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak 

satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun 

negara maju. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang dianggap 

memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah 

tempat. Peristiwa peledakan bom yang terjadi di wilayah Negara Republik 

Indonesia telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat 

Indonesia. Sehingga Indonesia dianggap sebagai Negara yang rawan terhadap 

teror, dan pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapa pun yang ingin 

berkunjung.
1
  

 

Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan 

kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak 

segera dicegah. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengambil 

banyak perhatian masyarakat dunia. Hal tersebut benar-benar menjadi isu penting 

dunia yang hingga kini masih sulit diminimalisir, karena jaringannya yang terus 

meluas. Oleh sebab itu kejahatan semacam ini membutuhkan proses penanganan 

yang cukup lama dan rumit agar dapat terselesaikan. 

                                                           
1
 Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik  dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 

1999), Hlm. 70-71 
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Terorisme dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, karena Aksi terorisme yang 

terjadi selalu menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian secara 

materi maupun korban jiwa yang tidak sedikit, bahkan para teroris biasanaya tidak 

peduli dengan sasaran atau targetnya, dikarenakan bagi mereka yang terpenting 

adalah tujuannya untuk menyampaikan pesan yang mereka maksud.  

 

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan 

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

dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Karena itulah 

tindak pidana terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary 

crime) hal ini disebabkan karena terorisme merupakan kejahatan lintas negara, 

terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang 

mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional 

maupun internasional.  

 

Terorisme digolongkan kedalam teror nasional maupun internasional berdasarkan 

skala aksinya. Teror nasional, yaitu teror yang ditujukan pada pihak-pihak yang 

ada pada suatu wilayah dan kekuasaan negara tertentu. Teror internasional ialah 

teror yang ditujukan kepada bangsa atau negara lain diluar kawasan negara yang 

didiami oleh teroris.  

 

Di Indonesia, masuknya teroris mulai merujuk pada ancaman di tempat umum 

seperti hotel, mall-mall dan tempat keramaian maupun ancaman lewat media 

telekomunikasi yang menyebabkan ruang lingkup terorisme semakin luas dan 

mengarah kepada golongan masyarakat yang memiliki pondasi pemikiran yang 

lemah dan mudah digoyahkan seperti pelajar dan mahasiswa. Pada hakekatnya 
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mereka (teroris) punya keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. 

Mereka mengatas-namakan agama sebagai kedok kejahatan mereka. 

 

Dari tahun ketahun aksi terorisme menunjukan angka-angka yang tinggi dan aksi 

terorisme ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan yang tidak saja 

bagi negara Indonesia tetapi juga dunia internasional. Terorisme di Indonesia 

sendiri berkali-kali telah terjadi, sebagai contoh aksi terorisme yang terjadi di 

Indonesia yang masih kita ingat sampai saat ini yaitu kasus bom sarinah dan juga 

teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta 

pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB. Ledakan pertama terjadi di 

tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah dan sebuah Pos 

Polisi di depan Plaza Sarinah tersebut.  pelaku serangan yang tidak diketahui 

jumlahnya ini membawa granat dan senjata api. Tiga ledakan berikutnya terjadi di 

sebuah pos polisi tepat di persimpangan Sarinah, menewaskan satu warga sipil.  

Sementara dua ledakan lainnya terjadi di dalam gerai Starbucks, menewaskan satu 

warga sipil lainnya. Setelah ledakan tersebut, beberapa laporan menyebutkan 

bahwa terjadi tiga ledakan di daerah lain, yakni Cikini, Slipi, dan Kuningan, 

namun laporan tersebut ditemukan sebagai pemberitaan palsu.  

 

Setelah ledakan-ledakan tersebut, polisi mencoba menyergap beberapa pelaku 

serangan. Suara tembakan antara pelaku dan polisi terdengar dari dalam Menara 

Cakrawala.
 
Dilaporkan, polisi menembak mati tiga pelaku serangan, dan dua 

pelaku ditangkap, sementara pelaku-pelaku lainnya tewas dalam melakukan 

ledakan bunuh diri. Anggota kepolisian turut menjadi korban penembakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/Granat
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pos_polisi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu
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pelaku.
2
 Akibatnya empat dari pelaku penyerangan teror dan empat warga sipil 

dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Tragedi ledakan 

bom ini menunjukan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, dimana bentuk 

gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk 

dilacak. 

 

Pengungkapan berbagai kasus dan peristiwa aksi terorisme di Indonesia, diketahui 

semua itu merupakan produk kejahatan yang terkait dengan jaringan teroris 

internasional dimana keberadaannya berikut segala aktifitasnya tidak dapat 

terdeteksi secara dini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal.
3
  

 

Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak 

faktor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang. Dari faktor 

perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai 

kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk 

disusupi oleh jaringan-jaringan teroris.  

 

Cita-cita para terorisme bukan lagi tujuan yang bersifat manusiawi melainkan 

adalah  hidup mulia atau mati syahid, sedangkan  visi mereka adalah keinginan 

untuk hidup disebuah Negara islam, memperjuangkan islam dan memperjuangkan 

amar ma’ruf nahi munkar. Dilihat dari hal tersebut, hal ini menggambarkan bahwa 

mereka sudah tidak menginginkan hal-hal duniawi, melainkan sudah mengejar 

                                                           
2
 https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Jakarta_2016 Diakses pada 13 februari 2017 pkl. 23.00 

3
Tri Poetranto,“Konsepsi Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Dalam 

Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”, dalam Buletin Balitbang Dephan Indonesia, Vol. 10, No. 19 

(2007) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Jakarta_2016
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hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan religious, yaitu mengejar amal didunia 

sebanyak mungkin.
4
 

 

Faktor-faktor inilah yang membuat aparat kepolisian harus segera menangkap dan 

mengusut tuntas para pelaku tindak pidana terorisme tersebut agar tidak 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia dan merupakan kewajiban 

Para pihak yang terkait untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana 

Terorisme itu dengan menangkap dan memidana para pelaku. Dengan menangkap 

dan memidana pelaku diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku terorisme. 

Untuk memidana pelaku tindak pidana terorisme, diperlukan sebuah aturan 

hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan 

landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang 

mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.  

 

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yaitu 

melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
5
 Perpu ini kemudian disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dengan Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang  Nomor 01 Tahun 2002.
6
 Dalam Perpu ini dijelaskan bahwa 

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 

                                                           
4
 A. Dwi Hendro, Sunarko, Ideologi Teroris Indonesia Cet.1, (Jakarta : Pensil-324, 2006). hlm.65 

5
 Moh. Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), 

hlm.22 
6
 Ibid., hlm.1 
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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.
7
 Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme adalah perlindungan pada masyarakat agar masyarakat merasa 

nyaman dan terlindungi dinegaranya sendiri. 

 

Dalam rangka menghadapi berbagai kasus terorisme di Indonesia, sudah banyak 

upaya yang dilaksanakan pemerintah, misalnya melalui pencegahan dan 

penanggulangan. Namun kendala yang dialami yaitu karena aksi terorisme ini 

merupakan gerakan dalam bentuk jaringan kelompok, membuat usaha pencegahan 

dan penanggulangan memerlukan waktu yang cukup lama dan Ketidakoptimalan 

penegak hukum di dalam menanggulangi dan memberantas terorisme disebabkan 

oleh beberapa hal yaitu antara lain faktor psikologis yang melatarbelakangi 

gerakan teroris di Indonesia yang mempunyai ideologi Islam, faktor teknis dimana 

gerakan terorisme bukan hanya gerakan lokal tapi sudah menjadi gerakan 

internasional yang mengglobal dengan cara-cara aksi-aksi terorisme yang canggih 

dengan menggunakan teknologi modern yang dilakukan dengan jaringan 

internasional yang rapih, hal ini tidak tercover oleh aparat keamanan dan penegak 

hukum di Indonesia. 

 

 

                                                           
7
 Rinaldy Amrullah, dkk, Tindak Pidana Khusus diluar KUHP, (Bandar Lampung, 2015): justice 

publisher. Hlm.94 
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Pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak hanya dilakukan oleh Aparat 

Kepolisian saja tetapi juga semua instansi dan lembaga yang terkait dengan 

Terorisme. maka terkait dengan hal tersebut perlu adanya peran antara Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian dimana keduanya memiliki 

perannya masing-masing dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme 

tersebut.  

 

Perhatian terhadap masalah terorisme diIndonesia mendorong Presiden Republik 

Indonesia membuat Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sepenuhnya dibawah tanggung 

jawab Presiden dan organisasi ini dibuat semata-mata untuk membantu Kepolisian 

yang notabene mengurus tentang penanggulangan terorisme di Indonesia. BNPT 

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT memiliki misi yaitu : 

1. Melakukan pencegahan terorisme, deradikalisasi, kontra propaganda ideologi 

radikal, serta meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap 

lingkungan dan obyek-obyek vital yang potensial menjadi target serangan 

terorisme. 

2. Melakukan penindakan terorisme, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan 

terhadap ancaman terorisme, serta penegakan hukum melalui koordinasi dan 

kerjasama institusi dan masyarakat. 

3. Melakukan kerjasama internasional di forum bilateral, regional, multilateral 

dan melaksanakan perangkat hukum internasional serta perlindungan WNI di 

luar negeri secara aktif dari ancaman terorisme.
8
 

 

 

BNPT sebagai lembaga yang bertanggung jawab membuat kebijakan dan strategi 

nasional penanganan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

mempunyai suatu tugas dalam kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

                                                           
8
 http://www.bnpt.go.id/profil.php diakses pada 22 oktober 2016, 13.22 WIB 

http://www.bnpt.go.id/profil.php
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itu sendiri : kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan. 

Dimana dalam program pemerintahan nasional membuat suatu pencegahan dalam 

bentuk kebijakan dan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan, 

pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kerjasama secara 

menyeluruh dari berbagai elemen bangsa.  

 

Terkait dengan  hal tersebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

dan Kepolisian memiliki peran sebagai Alat Pertahanan Negara, seperti yang 

tertera dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Pasal 2 ayat (1) butir b 

berbunyi: “Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan 

melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme”. 

 

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab I Pasal 2 dan Bab 

II Pasal 6 Undang-Undang NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.
9
 Dalam bab 1 pasal 2 disebutkan bahwa : “Fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Fungsi Kepolisian yang telah disebutkan diatas dapat dipastikan, bahwa peran 

Kepolisian untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas 

dari tiga fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana 

Kepolisian harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam 

jiwa warga negara Indonesia. Peran pihak kepolisian untuk mencegah dan 

                                                           
9
 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, (Indonesia: MPR RI, 2002), hlm. 83-85   
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memberantas sindikat terorisme yang sudah menyebar keseluruh penjuru dunia 

harus ditangani secara waspada, serius dan harus lebih ditingkatkan.  

 

Pihak kepolisian juga dituntut profesional dalam memberantas tuntas teroris yang 

ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari 

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

Terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat 

dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa 

Indonesia. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme tersebut, 

BNPT dan kepolisian perlu bekerja sama dengan baik meskipun mereka memiliki 

perannya masing-masing dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. 

 

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul “Peran Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme dan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Studi di BNPT dan Polda Lampung).” 

 

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

a. Bagaimanakah Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

dan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kejahatan Terorisme? 

b. Apakah faktor penghambat Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

(BNPT) dan Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Kejahatan Terorisme? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah hukum pidana yang terfokus pada 

Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Daerah 

Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme. 

Sedangkan ruang lingkup waktu dan tempat yakni penelitian skripsi ini dilakukan 

pada tahun 2017, di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan 

Kepolisian Daerah Lampung. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kejahatan Terorisme. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Badan Nasional dan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Kejahatan Terorisme. 

 

2. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan 

pemahaman dibidang ilmu hukum yang diteliti sehingga dapat memberikan 

gambaran bagaimana Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan 
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Terorisme, serta diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pihak–pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis 

dalam penelitian ini. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum terutama dalam Peran Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Daerah Lampung dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme dan diharapkan dapat berguna 

dalam memberikan jawaban atas persoalan–persoalan dalam penegakan 

hukum pidana bagi penegak hukum sehingga masyarakat dapat terlindungi 

dari ancaman terorisme. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap 

penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
10

  

a. Teori Peran 

Teori diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125 
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diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, 

sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang  isinya 

adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut 

dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran 

(role accupant). Suatu hak sebenarnya meruapakan wewenang untuk berbuat 

atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
11

 

 

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku 

suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, 

dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan 

keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam 

menentukan suatu proses keberlangsungan.
12

 

 

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau 

sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

2) Peran adalah sesuatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi 

                                                           
11

Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 2002. hlm. 348 
12

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242 
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3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
13

 

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut: 

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat. 

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem. 

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oeleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau 

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
14

 

 

b. Teori Faktor  Penghambat Penegakan Hukum 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

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

yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
15

 Menurut Soerjono Soekanto 

faktor penghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)  

                                                           
13

Ibid. hlm.243 
14

Ibid. hlm. 244 
15

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Citra Niaga, Jakarta, 

1993, hlm. 5 
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Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentanga antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebab kan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normative.  

2) Faktor penegak hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, 

pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal 

yang praktis konfensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami 

hambatan di dalam tujuannya. 

4) Faktor masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 
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terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. 

5) Faktor kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut soerjono 

soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah 

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 

mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan 

hukum. 

 

2. Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan 

dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.
16

 Beberapa batasan mengenai 

konsep yang bertujuan untuk menjelasakan beberapa istilah yang digunakan 

dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang yang isinya 

                                                           
16

Ibid.  hlm. 22. 
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hak dan kewajiban , sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan 

sebagai peran.
17

 

b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebuah lembaga 

pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang penanggulangan terorisme.
18

 

c. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat.
19

 

d. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan 

agar sesuatu tidak terjadi.
20

 

e. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah.
21

 

f. Kejahatan adalah secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku 

yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan 

masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang 

pidana.
22

 

g. Terorisme adalah Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan 

atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap 

                                                           
17

Ibid. Hlm.8-9 
18

 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Terorisme diakses pada 10 

februari, pkl. 22.46 Wib. 
19

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta,2005.Hlm 39 
20

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007). 
21

Upaya Penanggulangan “ Melalui http://raypratama.blogspot.com.diakses tangggal 5 mei 2016 

pukul 11.50 
22

 Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. PT Aksara 

Baru. Hlm. 13 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Terorisme
http://raypratama.blogspot.com.diakses/
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orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan 

cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang 

lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek 

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

internasional.
23

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-

pengertian umum dari deskripsi Peran BNPT dan Polda Lampung dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang 

menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam 

pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan 

sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan 

data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data 

dengan bentuk uraian. 

                                                           
23

 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
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IV. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang 

menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam 

pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan 

sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan 

data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data 

dengan bentuk uraian. 

 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh 

penulis mengenai Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan 

Terorisme. 

 

VI. PENUTUP 

 kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Terorisme 

 

1. Pengertian Terorisme 

 

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

membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan 

kengerian.
24

 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan 

kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan 

menakutkan terutama untuk tujuan politik. Secara konseptual teror dan terorisme 

yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara 

individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan 

kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif 

memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan 

kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.
25

 

 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, bahwasanya kegiatan terorisme tidak 

akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu : 

                                                           
24

 Abdul Wahid, et.al, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum, Bandung: 

Refika Atditama, 2004, hlm. 22. 
25

 Jawahir Thontowi, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus 

Kemanusiaan,Yogyakarta: Madyan Press,2002,hlm. 87. 
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1. Aksi yang digunakan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman untuk 

menciptakan ketakutan publik; 

2. Ditunjukkan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok 

masyarakat tertentu; 

3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara terror juga; 

4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara 

yang sistematis dan terorganisir.
26

 

 

Sedangkan pengertian dan batasan terorisme secara yuridis menurut hukum 

Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa 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, Negara, kebudayaan, pendidikan, 

perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas 

internasionai.
27

  

 

Teror sendiri memiliki definisi umum dan hal itu sesuai dengan ciri utama diatas 

bahwasanya terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan 

untuk menciptakan rasa takut dikalangan sasaran, biasanya pemerintahan, 

kelompok etnis, partai politik dan sebagainya. 

                                                           
26

 Rinaldy Amrullah, dkk, op.cit. hlm.95 
27

 Ibid. hlm. 95 



21 

2. Karakteristik Terorisme 

Untuk mengetahui apa arti terorisme yang sebenarnya,penting untuk mengetahui 

apa yang menjadi karakteristik dari terorisme itu sendiri, yaitu : 

a. Pelaku terorisme memiliki kecenderungan ekslusif 

b. Hanya bergaul dengan kalangannya. 

c. Cenderung mengkafirkan orang lain.
28

 

 

3. Pendanaan dalam Kegiatan Terorisme  

Pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung 

atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, 

organisasi teroris, atau teroris. Menurut beberapa ahli sebagaimana dikemukakan 

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

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

yaitu : 

1) Melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan selanjutnya 

menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa 

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

menurun beberapa tahun terakhir ini. Perolehan dana dapat didapatkan dari 

perorangan yang memiliki kekayaan berupa dana yang besar.  

2) Memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. 

Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Cara 

ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organsiasi 

kejahatan pada umumnya. Namun berbeda dengan organisasi-organisasi 

                                                           
28

 BNPT, ciri-ciri teroris versi BNPT: Gemar mengkafirkan orang lain dan hidupnya ekslusif, 

www.tribunnews.com/nasional/2015/12/16/ciri-ciri-teroris-versi-bnpt-gemar-mengkafirkan-orang-

lain-dan-hidupnya-ekslusif, diakses tanggal 06 agustus 2017 

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/16/ciri-ciri-teroris-versi-bnpt-gemar-mengkafirkan-orang-lain-dan-hidupnya-ekslusif
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/16/ciri-ciri-teroris-versi-bnpt-gemar-mengkafirkan-orang-lain-dan-hidupnya-ekslusif
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kejahatan pada umumnya, kelompok-kelompok teroris memperoleh dana 

sebagian dari pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan). 

Menurut Komisar dalam pernyataannya, jaringan para teroris di seluruh dunia 

bergantung pada system kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk 

menembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini dimungkinkan 

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

kekuatan-kekuatan keuangan dunia. Banyak orang memperoleh uang dari hal 

itu, termasuk pemilik dan para manajer bank-bank yang menyembunyikan 

simpanan nasabah mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak 

diinginkan yang timbul adalah bahwa hal itu membantu jaringan dunia para 

teroris.
29

 

 

4. Motif dan Bentuk Terorisme 

A.C. Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah 

pertentangan agama, ideology dan etnis serta makin melebar jurang pemisah 

antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan 

dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan 

mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan 

lahar subur bagi gerakan terorisme. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat 

kecemburuan social yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang 

dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (dinegara maju), memotivasi 

mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternative melalui aksi 

kekerasan.  

 
                                                           

29
 http://muhammadarfanchan.blogspot.co.id/2011/01/pencucian-uang-dan 

pembiayaanterorisme.html diakses pada 320 Februari 2017 pukul 20:50 WIB. 

http://muhammadarfanchan.blogspot.co.id/2011/01/pencucian-uang-dan
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A.C.Manullang juga mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif 

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

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

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

yang diakibatkannya.  

 

Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan 

lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara 

pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu 

terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. 

Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang 

melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai 

Negara.
30

 

 

Sedangkan bentuk terorisme, yaitu : 

1) Teror kriminal, dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya 

hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris 

kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka 

menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. 

2) Teror politik, dalam teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik 

selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, 

perempuan, dewasa atau anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian 

politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. 

                                                           
30

 A.C. Manullang, Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa 

Bukti), Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98. 
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Yang disepakati oleh berbagai negara bahwa semua kegiatan terorisme 

mempunyai motivasi politik. 

 

d. Faktor-faktor Terjadinya Terorisme Di Indonesia 

Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme: 

1) Faktor ekonomi 

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama 

bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin 

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

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

merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang gerah 

untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, 

mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya. 

2) Faktor sosial 

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

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

keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata social yang membentuk 

pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian 

seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem social yang 

dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang 

mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung 

dalam garis keras atau radikal. 

3) Faktor Ideologi 

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. 

Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati 
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dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan 

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

terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad 

yang mereka miliki. 

 

5. Dampak ancaman kejahatan terorisme 

Secara umum, Abdullah sumarahadi mengemukakan bahwa terorisme dapat 

menimbulkan bahaya yang kompleks antara lain : 

1. Kehidupan social dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu 

dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam 

masyarakat. 

2. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana 

untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu secara kesewenang-wenangan 

oleh penguasa. 

3. Kehidupan ekonomi menjadi carut-marut karena sentimen pasar cenderung 

mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional.  

4. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai budaya 

menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana 

anarkis. 

5. Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan 

ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebasan dari 
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penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif 
31

agama menjadi 

sebaliknya. 

 

6. Bentuk-bentuk Ancaman Terorisme 

Menurut Letnan Jendral TNI Lodewijk Freidrich Paulus dalam tulisannya 

mengenai terorisme dijelaskan beberapa bentuk ancaman terorisme, yaitu: 

a. Bom 

Taktik yang paling sering digunakan oleh kelompok teroris adalah 

pengeboman. Dalam dekade terakhir ini tercatat 67% dari aksi teror yang 

dilaksanakan berhubungan dengan bom. 

b. Pembajakan 

Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompk teroris selama periode 

1960-1970. Jenis pembajakan yang lebih populer saat ini adalah pembajakan 

pesawat terbang komersil. 

c. Pembunuhan 

Pembunuhan adalah bentuk aksi terorisme yang tertua dan masih digunakan 

hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, 

teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang 

dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat 

pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. 

d. Penghadangan 

Penghadangan yang telah dipersiapkan jarang sekali gagal. Hal ini juga 

berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. Aksi dan gladi 

                                                           
31

Ari wibowo, Hukum Pidana terorisme kebijakan formulatif hukum pidana dalam 

penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012) hlm. 76-

77 
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serta dilaksanakan secara tepat. Dalam bentuk operasi ini waktu dan medan 

berpihak kepada kelompok teroris. 

e. Penculikan 

Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus 

kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk 

mencuri personil. Penculikan biasanya akan diikuti oleh tuntutan tebusan 

berupa uang,atau tuntutan politik lainnya. 

f. Penyanderaan 

Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat 

tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki pengertian yang sama. 

Penculikan biasanya menahan korbannya di tempat yang tersembunyi dan 

tuntutannya adalah berupa materi dan uang. Berbeda dengan penculikan, 

penyanderaan biasanya berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan 

sandera ditempat umum. Tuntutan penyanderaan biasanya lebih dari sekedar 

materi. Biasanya berupa tuntutan politik lebih sering dilemparkan teroris pada 

kasus penyanderaan ini. 

g. Perampokan 

Operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris adalah sangat mahal. Untuk 

mendanai kegiatan mereka teroris merampok bank atau mobil lapis baja yang 

membawa uang dalam jumlah besar. Perampokan bank juga dapat digunakan 

sebagai ujian bagi program latihan personil baru. 

h. Ancaman / Intimidasi 

Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk menakut-

nakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang 
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atau kelompok, didaerah yang dianggap lawan, sehingga sasaran terpaksa 

menuruti kehendak pengancam untuk tujuan dan maksud tertentu.
32

 

 

Untuk mengidentifikasi ciri-ciri atau aspek terorisme tentu membutuhkan suatu 

standar khusus, namun setidaknya ada definisi standar yang menyebutkan ciri-ciri 

terorisme modern yakni: 

1) Pola terorisme yang parsial, setelah sebelumnya teroris menunggu perintah 

dari atasan tertinggi untuk mengeksekusi sebuah teror.  

2) Pelaku terorisme dalam perakitan senjata dan bom saat ini tidak belajar lagi 

dengan cara fisik atau belajar dari guru, akan tetapi melalui tutorial otodidak 

via internet. 

3) Bahan bom yang digunakan sudah sangat mudah didapat. Seperti bom dari 

bahan dapur atau bahan pupuk. 

4) Buku-buku rujukan yang bersifat provokasi serta menjustifikasi pembenaran 

atas aksi terorisme. Sehingga menimbulkan kesan dendam terhadap 

pembacanya tanpa adanya pemahaman menyeluruh mengenai seluk beluk 

terorisme. 

5) Pola bantuan pendanaan terhadap pelaku teror. Ditengarai masih ada pihak 

yang memberikan bantuan dana alih-alih keagamaan atau apapun berupa 

bentuk tunai maupun perbankan.
33

 

 

 

 

                                                           
32

 Let. Lodewijk Freidrich Paulus, Terorisme, ditpolkom.bappenas.go.id, 2001 
33

 http://news.okezone.com/read/2013/03/16/337/776850/inilah-5-ciri-teroris-modern-versi-mabes-

polri diakses 09 september 2017 pukul 12.28 wib. 



29 

7. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme 

Indonesia memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang terorisme 

pada Tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu ini 

kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002. Aturan ini bertujuan 

menciptakan suasana tertib dan aman, serta untuk memberikan landasan hukum 

yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam 

pemberantasan tindak pidana terosirisme.  

 

Undang-Undang yang mengatur tentang terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Rumusan pidana terorismenya diantaranya ada dalam:  

Pasal 6  

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 

atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun.” 

 

Pasal 7  

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 

massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau 

harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan 

hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama seumur hidup.” 

 



30 

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang pemberantasan 

tindak pidana terorisme ini adalah:
34

 

a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif huna mencapai 

kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme; 

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

kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia; 

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

masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh 

aparatur negara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan 

terorisme; 

d. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengakkan 

hukum terhadap kegiatan terorisme; 

e. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau 

masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman 

serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme. 

 

Proses beracara dalam perkara tindak pidana terorisme meskipun merupakan 

kejahatan luar biasa (extraordinary crime) namun masih tetap berpedoman pada 

KUHAP. hal ini dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang 

berlaku kecuali Perpu menentukan lain.Ketentuan lain yang diatur oleh Perpu, 

                                                           
34

 Romli Atmasasmita, Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia, 

Jakarta:Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002, hlm.9 
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baik ketentuan yang baru ataupun ketentuan yang menyimpang dari ketentuan 

KUHAP antara lain mengenai laporan intelijen, masa penangkapan, dan masa 

penahanan. 

 

B. Kepolisian  

 

1. Pengertian Kepolisian  

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar 

undang-undang dan sebagainya.
35

 Polisi merupakan alat penegak hukum yang 

dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya 

kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi 

mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.
36

 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal 

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai 

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan 

kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang 

                                                           
35

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.76 
36

 Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I,PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010. 

Hlm. 56 
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ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 

fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
37

 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di 

Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri 

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1). 

 

2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian 

 

a. Fungsi Kepolisian  

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menjelaskan Fungsi kepolisian adalah segala hal yang 

berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri 

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 2 Undang-Undang No 2 
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tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

 

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

Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran: 

1) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 



34 

2) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang 

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta 

terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 

 

b. Tugas Kepolisian 

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah:  

1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  

2) Menegakan hukum  

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada 

masyarakat. 

Dalam penjelasan Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok tersebut bukan 

merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam 

pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung 

pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya 

ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat 

dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan 

norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta 
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menjunjung tinggi hak asasi manusia. fungsi utama dari polisi adalah menegakkan 

hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.  

 

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:  

1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.  

2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas dijalan. 

3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang- undangan. 

4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamaanan umum 

6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tekhnis kepada 

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

pengamanan swakarsa. 

7) melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain. 

8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium porensik dan psikologi kepolisian. 

9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dan ganguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan .Zadengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. 

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkup tugas kepolisian serta. 

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

 

3. Wewenang Kepolisian 

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang 

menyebutkan bahwa: 
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Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum kepolisian 

berwenang: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administrative kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

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

i. Mencari keterangan dan barang bukti. 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat. 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
38

 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang :  

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya;  

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  
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j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

 

 

C. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

 

1. Sejarah BNPT 

BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada awalnya 

jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme.
39

 

 

Pembentukan BNPT tidak bisa dilepaskan dari peristiwa peledakan bom Bali I 

pada 12 Oktober 2002. Presiden yang saat itu dijabat oleh Megawati kemudian 

segera mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 pasca terjadinya 

peledakan Bom Bali 1 yang menewaskan lebih kurang 200 orang itu. Instruksi 

Presiden tersebut memberikan mandat kepada Menkopolkam (Menteri 

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) yang saat itu dijabat oleh Susilo 

Bambang Yudoyono (SBY) untuk membuat kebijakan dan strategi nasional 

penanganan terorisme. setelah memperoleh mandat, Menkopolkam membentuk 

Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) berdasarkan Keputusan 
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Menteri Nomor : Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT mempunyai tugas 

membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan 

tindak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, pencegahan, 

penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang 

diperlukan. Serta menunjuk Irjen Pol Drs. Ansyaad Mbai, MM sebagai ketua 

DKPT. 

 

Pada tanggal 31 Agustus 2009, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan 

Menkopolkam, DPR merumuskan beberapa keputusan dan rekomendasi, yakni: 

a. Mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas 

terorisme. 

b. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan 

musuh bersama. 

c. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan 

terorisme, agar meningkatkan peran masyarakat.  

d. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk suatu “badan” 

yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/ 

penanggulangan terorisme. 

e. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU No.34/2004 tentang TNI dan 

UU No.2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang 

“Rule of Engagement” (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi 

Militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi 

terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri. 

 

Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assessment terhadap 

dinamika terorisme, maka pada tanggal, 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme, dan mengangkat Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai, 

M.M sebagai kepala BNPT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/M Tahun 

2010.
40
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2. Tugas dan Fungsi BNPT 

 

a. Tugas BNPT 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme,  

1) BNPT mempunyai tugas pokok :  

a) menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang 

penanggulangan terorisme; 

b) mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;  

c) melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan 

membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur 

instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan 

masing-masing. 

2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan 

kesiapsiagaan nasional. 

 

Selain tugas pokok yang harus dijalankan dalam melkasanakan tugas Negara, 

BNPT juga memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang 

penanggulangan terorisme. 

2. Monitoring, analisa, dan evaluasi dibidang penanggulangan terorisme. 

3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda 

ideology radikal. 
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4. Pelaksanaan deradikalisasi. 

5. Perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan 

terorisme. 

6. Pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional. 

7. Pelaksanaan kerjasama internasional dibidang penanggulangan terorisme. 

8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, 

dan sumber daya serta kerjasama antar instansi. 

9. Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas pencegahan, perlindungan, 

deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dibidang 

penanggulangan terorisme. 

 

b. Fungsi BNPT 

BNPT dalam menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah :  

a) penyusunan kebijakan, strategi dan program  nasional di bidang 

penanggulangan terorisme; 

b) monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme; 

c) koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan 

propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; 

d) koordinasi pelaksanaan deradikalasi; 

e) koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial 

menjadi target serangan terorisme; 

f) koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan 

kesiapsiagaan nasional; 

g) pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme; 

h) perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi 

dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; 

i) pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka 

pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan 

kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme. 

 

c. Tujuan 

Pemberantasan terorisme bertujuan melindungi warga negara dan kepentingan 

nasional serta menciptakan lingkungan nasional dan internasional yang aman 

http://www.bnpt.go.id/profil.php
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dan damai dengan tidak menyuburkan radikalisasi dan menghentikan aksi 

terorisme. 

d. Visi 

Terorisme adalah ancaman nyata dan aktif, apabila tidak dilakukan upaya 

penanganan secara komprehensif di tingkat nasional dan kewilayahan, dapat 

membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. upaya 

komprehensif tersebut, mencakup upaya-upaya penindakan secara 

operasional, proteksi (perlindungan), pencegahan dan penangkalan, 

penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi.  

 

Misi Untuk melakukan pemberantasan terorisme perlu diupayakan langkah-

langkah: 

a) Menangkal dan mencegah terorisme dengan menghilangkan faktor-faktor 

korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenar aksi 

terorisme. 

b) Memberantas terorisme dengan mengalahkan organisasi terorisme dengan 

menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, control, 

komunikasi, dukungan materiil dan keuangan. 

c) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ancaman serangan 

terorisme. 

d) Melindungi prasarana vital dari ancaman serangan terorisme. 

 

D. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme 

 

1. Pengertian Kejahatan 

Istilah kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata jahat, 

yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan 

terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat 

atau perbuatan yang jahat.Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu 

perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini 
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diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa 

perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.
41

 

 

Pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku 

manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan 

kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.
 

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, 

yaitu: 

a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu 

perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU. 

b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah 

perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga 

merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman 

dan ketertiban. 

 

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa 

sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi 

Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan.Masyarakat 

saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang 

menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok 

lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain 

tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini 

seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut 
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pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang 

hidup di dalam masyarakat. 

Unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai 

kejahatan sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain 

2. Diatur di dalam kitab UU hukum pidana 

3. Harus ada maksud jahat atau niat jahat 

4. Harus ada peleburan anatara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat 

5. Harus ada perbaharuan antara kerugian yang diatur di dalam kitab UU Hukum 

Pidana dengan perbuatan 

6. Harus ada sanksi yang mengancam perbutan tersebut.
42

 

 

Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan 

kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat dan  stabilitas politik 

pemerintahan. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi 

etnik dan hidup berdampingan secara damai. 

 

2. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi.Kemudian ditambah awalan 

“pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, 

cara, perbuatan menanggulangi.
43

 Penanggulangan adalah upaya yang 

dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan 

mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku 
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seseorang yang telah dinyatakan bersalah.
44

 Penanggulangan adalah upaya untuk 

mengatasi dan mencegah suatu permasalahan.  

 

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal 

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

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

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna.  

 

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari 

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya 

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan 

masyarakat (social welfare). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.  

 

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi 

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non 

hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila 

sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
45

 Pelaksanaan dari politik 

hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:  
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a. Tahap Formulasi  

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-

undang. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif. 

 

b. Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. 

Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.  

 

c. Tahap Eksekusi 

Tahap Eksekusi Tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh 

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

pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang 

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada saat melaksanakan 

pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-

undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
46

 

 

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social 

yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) 

maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada 

tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan tujuan 

kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada 

masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

 

c. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme 

Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan 

kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat dan stabilitas politik 

pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas Undang-

undang tersebut.  Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan 
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multi etnik dan hidup berdampingan secara damai. Kebijakan yang ditempuh oleh 

Pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme 

adalah sebagai berikut: 

1) Penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah; 

2) Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan 

penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan; 

3) Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya 

deteksi secara dini potensi aksi terorisme 

4) Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan 

kelompok masyarakat yang radikal, 

5) Peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang 

menjadi target kegiatan terorisme; 

6) Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; 

7) Pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) 

untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku 

terror yang telah tertangkap. 

 

 

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, 

Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-

tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui 

aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh 

agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal 

menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang 

istilah jihad yang selama ini “disalahartikan”.   Strategi penanggulangan terorisme 

yang dilakukan oleh pemerintah di implementasikan melalui upaya preventif, 

preventif dan represif.
47

 

a. Upaya Represif 

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak 

usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulanginya. Salah satu usaha 

penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana 

                                                           
47

 http://digilib.unila.ac.id/24213/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf 



47 

penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. 

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan 

cara yang paling tua, setua peradaban masyarakat itu sendiri. Akan tetapi ini 

tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah cara untuk 

menanggulangi kejahatan. 

b. Upaya Preventif 

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan 

kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan 

sarana atau kebijakan yang sifatnya non penal. Upaya non penal ini merupakan 

suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan ini terjadi, 

sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau 

pencegahan. Ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya 

represif. Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-

kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh 

preventif terhadap kejahatan.
48
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatifdan pendekatan yuridis empiris.  

1. Pendekatan yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari 

bahan-bahan pustaka yang berupa literature, peraturan perundang-undangan, asas-

asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.  

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris  

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif 

yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan 

responden, hasil kuisoner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 
49

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer 

dan data sekunder.  
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1. Data Primer 

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang akan diteliti 

dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada 

Pimpinan BNPT, pimpinan Polda lampung dan Akademisi atau Dosen Bagian 

Hukum Pidana.  

 

2. Data sekunder  

merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan 

mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
50

 

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, terdiri dari : 

1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2) UU RI No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. 

3) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme. 

b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang 

sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.  
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c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi 

bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para 

sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang 

berkaitan dengan pokok permbahasan dalam penelitian ini.  

 

C. Penentuan Narasumber  

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini 

dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara 

mendalam). Adapun narasumber atau responden yang diwawancarai adalah: 

1. Kasubdit bidang Kewaspadaan BNPT   = 1 orang 

2. Penyidik Polda Lampung     = 1 orang  

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang 

 Jumlah = 3 orang 

 

D. Metode pengumpulan dan pengolahan data 

 

1. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan 

membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan 

penulis skripsi ini. 

 

 

 



51 

b. Studi lapangan 

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode 

wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

narasumber. 

 

2. Metode Pengolahan Data   

Setelah data tersebut terkumpul pengolahan diakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Identifikasi 

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan 

peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Daerah 

Lampung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme. 

b. Editing 

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup  dan dapat dilakukan untuk proses 

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann 

permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data 

yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

c. Klasifikasi Data 

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 
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d. Penyusunan Data 

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data 

tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

e. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 

secara sitematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu 

kesimpulan. 

 

E. Analisis Data 

 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 

Guna menjawab permasalahan yang ada. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

5. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Daerah 

Lampung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme adalah 

BNPT melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam 

menyusun kebijakan strategis dalam menanggulangi kejahatan terorisme, 

selain itu BNPT bersama Kepolisian Daerah Lampung melakukan deteksi 

dini dan mengawasi kelompok-kelompok yang diduga menganut paham 

radikalisme yang tujuannya mengontrol kelompok-kelompok tersebut 

menyebarkan paham radikal di masyarakat, juga mendatangkan Ahli Agama 

untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan telah menyalahi 

aturan agama, mengajarkan untuk memahami arti dari pancasila yang 

sesungguhnya, menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga mereka dapat 

mencintai dan menghargai Indonesia sebagai negara mereka. 

6. Faktor utama yang menghambat BNPT dan Kepolisian daerah dalam 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme adalah Faktor 

Hukumnya Sendiri, Karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme acuan pokok dalam 



75 

penanggulangan terorisme muatannya sedikit berbeda dengan acuan hukum 

acara, misalnya dalam proses penyidikan dimana aparat penegak hukum 

dianggap sewenang-wenang dalam mencari dan mendapatkan informasi 

terhadap tersangka. Hal ini menimbulkan dampak berbenturan diantara 

prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi tersangka yang biasanya 

dalam petunjuk pelaksanaannya sedikit longgar. Bagi BNPT dan Aparat 

Kepolisian hal ini menimbulkan kesulitan dan menimbulkan dampak bahwa 

sikap dan perilaku penegak hukum semacam ini cukup keras dan 

bertentangan dengan Hak asasi manusia. 

 

B. Saran  

 

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait peran BNPT dan Kepolisian 

Daerah Lampung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme 

adalah : 

1. Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut profesional dalam mengungkap 

jaringan  terorisme terutama yang berada di daerah-daerah lampung, sehingga 

dalam pelaksanaan di lapangan dapat dengan cepat mengungkap adanya 

jaringan terorisme. 

2. Diperlukan adanya penambahan muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2003 khususnya mengenai regulasi tentang pencegahan dan 

penanggulangan terorisme, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berikisar 

mengenai penindakan, belum komprehensif mengenai pencegahan. 
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