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for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005 

dan Implementasinya di Indonesia 

 

 

 

Oleh 

 

Tina Apriliana Saputri 

 

 

Terorisme menjadi perhatian dunia sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre 

(WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 dalam 

bentuk teror bom. Terorisme yang sangat berbahaya adalah teror yang 

menggunakan senjata nuklir, seperti yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki, 

Jepang yang menghancurkan seluruh kota, dengan korban meninggal sebanyak 

292.325 jiwa di Hiroshima dan 165.409 jiwa di Nagasaki. Bahaya atas dampak 

yang ditimbulkan senjata nuklir membuat negara di dunia khawatir jatuhnya 

senjata nuklir ke tangan teroris, ditambah dengan terjadinya sejumlah kasus 

penyelundupan bahan nuklir serta belum adanya instrumen hukum internasional 

yang khusus menangani ancaman terorisme nuklir. Oleh sebab itu, negara-negara 

sepakat untuk membentuk International Convention for the Suppression of Acts of 

Nuclear Terrorism 2005. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan 

penanggulangan tindakan terorisme nuklir menurut International Convention for 

the Suppression of Acts of Nuclear Terorism 2005 dan implementasinya dalam 

hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan masalah yuridis normatif.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme nuklir menurut 

International Conventions for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005 

yaitu dengan pembebanan kewajiban kepada setiap negara untuk menetapkan 

terorisme nuklir sebagai tindak pidana; menetapkan sanksi berdasarkan hukum 

nasionalnya; menjalin kerja sama internasional dengan bertukar informasi yang 

akurat, terverifikasi dan mengkoordinasikan langkah administratif yang tepat 

untuk mendeteksi, mencegah, memberantas, dan menyelidiki kejahatan terorisme 

nuklir; serta melakukan pencegahan dengan memastikan proteksi zat radioaktif 

atas dasar pertimbangan dan rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Internasional. 

Implementasi di Indonesia dengan ratifikasi konvensi ke dalam UU No. 10 Tahun 

2014 Tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of 



Nuclear Terorism 2005 dan upaya pencegahan berupa (pre-emptif dan preventif), 

resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infrastruktur pendukung. 

Implementasi penanggulangan tindakan terorisme nuklir belum dilakukan secara 

maksimal, karena masih terbatas pada tahapan ratifikasi konvensi dan belum 

melakukan kriminalisasi dalam hukum nasional sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan konvensi. Berdasarkan pembahasan tersebut masih diperlukan 

reformasi peraturan nasional yang mengatur secara khusus dalam penanggulangan 

tindakan terorisme nuklir, peningkatan koordinasi tugas pokok dan fungsi dari 

setiap elemen keamanan, serta memperluas kerja sama dengan pihak swasta baik 

nasional maupun internasional. 

 

Kata Kunci: Terorisme Nuklir, Konvensi Internasional, Implementasi. 
 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Counter of Nuclear Terrorism Based on Conventions for the Suppression 

of Acts of Nuclear Terrorism 2005 and Its implementation in Indonesia 

 

 

 

By 

 

Tina Apriliana Saputri 

 

 

Terrorism has been attention of the world since the World Trade Center (WTC) 

incident took place in New York, USA on September 11, 2001 in bomb method. 

The most dangerous terrorism is terror with the use of nuclear weapons, as 

happened in the city of Hiroshima and Nagasaki, Japan that destroyed the whole 

city, with 265,325 people killed in Hiroshima and 165.409 in Nagasaki. The 

dangers of the impact nuclear weapons make countries in the world worried the 

nuclear weapons fall into the wrong hands, and somes smuggling cases of nuclear 

material and the absence of international legal instruments that specifically deal 

with the threat of nuclear terrorism. Therefore, the countries agreed to establish 

the 2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terrorism. The problem in this research is the prevention of acts of terrorism 

nuclear by the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terrorism 2005 and its implementation in national law. This research uses 

research method normative law with a normative juridical approach. 

 

The results of the study indicate that countermeasures of nuclear terrorism based 

on International Conventions for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 

2005 by imposing obligations to each country for establishing nuclear terrorism as 

a crime and crime; set Sanctions under its national law; Cooperate internationally 

with exchanging accurate, verified and coordinated information administrative 

measures to detect, prevent, eradicate, and Investigating the crime of nuclear 

terrorism; As well as doing precautions with Ensure the protection of radioactive 

substances on the basis of considerations and recommendations from International 

Atomic Energy Agency. This convention prupose to prevent and ward of the 

terrorism action and as perfectingfrom two setting yet International Convention 

for the Supression of Terrorist Bombings 1997 and International Convention for 

the Supression of the Financing of Terrorism 1999. The implementation in 

Indonesia with ratificated of convention into Law No. 10 Year 2014 About of 

Ratification International Conventions for the Suppression of Acts of Nuclear 



Terrorism 2005 and prevention efforts (pre-emptive and preventive), 

resocialization and rehabilitation and development of supporting infrastructure. 

Implementation of nuclear terrorism has not been done maximally, because it's 

limited to the ratification stage of the convention and has not yet criminalized in 

the national law as stipulated in the article of the convention. Based on the result 

necessary national regulation reforms to specifically regulate for the suppression 

of acts of nuclear terrorism, to improved the coordination of the main tasks and 

functions of each security element, balance and upgrade existed laws and expand 

cooperation with private parties both nationally and internationally. 

 

Key Words: Nuclear Terrorism, International Conventions, Implementation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perdamaian dunia merupakan cita-cita tertinggi hukum internasional, 

sebagaimana tercemin dalam Piagam PBB yang mengemukakan bahwa PBB 

dibentuk dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional.1 

Perdamaian dan keamanan internasional dapat terganggu salah satunya dengan 

adanya terorisme. Terorisme merupakan segala bentuk tindak kejahatan yang 

ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror 

terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. 

Terorisme dilakukan didasarkan atas dua alasan utama, yaitu ideologi dan 

ekonomi. Alasan ideologi berwujud pada kebencian terhadap pihak yang 

menindas dan menghalangi mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. 

Sedangkan alasan ekonomi bermula dari tekanan kemiskinan yang dialami teroris, 

dengan beranggapan bahwa pemerintah gagal dalam mensejahterakan rakyat 

sehingga memicu terjadinya tindakan terorisme.2 

                                                             
1 Sebagaimana salah satu tujuan PBB yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB. 
2 Rex A. Hudson dan Marilyn Majeska (ed), The Sociology and Psychology of Terrorism: Who 

Becomes a Terrorist and Why?, Washington: Library of Congres, hlm. 12, diakses melalui 

http://www.loc.gov/rr/frd/pdffiles/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf pada 09 Juni 2016 pukul 09.26 

WIB. 

http://www.loc.gov/rr/frd/pdf%20files/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf


2 
 

Tindakan terorisme dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:3 pengeboman atau 

teror bom; pembajakan; serangan militer dan pembunuhan; penghadangan; 

penculikkan dan penyanderaan; perampokan; pembakaran dan penyerangan 

dengan peluru kendali (firebombing); serangan bersenjata; serta penggunaan 

senjata pemusnah massal (senjata nuklir). Pengeboman atau teror bom merupakan 

cara yang paling umum dan sering dilakukan oleh teroris. Teror bom menjadi 

aktual sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC)4 di New York, 

Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa ini disebut juga 

sebagai “September Kelabu” dengan jatuhnya korban sebanyak 3000 jiwa.5 

Peristiwa World Trade Centre (WTC) dilakukan dengan serangan di udara dan 

tidak menggunakan pesawat tempur, namun menggunakan tiga pesawat komersil 

milik perusahaan Amerika yang dibajak sehingga tidak tertangkap oleh radar 

Amerika Serikat. Satu pesawat tersebut ditabrakkan di gedung Pentagon dan dua 

pesawat yang lainnya ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre.6 

                                                             
3 Aulia Rosa Nasution, Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012, hlm. 108-115. 
4 World Trade Center merupakan ikon menara kembar sebagai pusat keuangan distrik atau pusat 

perdangangan dunia yang berada di pusat kota Manhattan, New York dengan luas 10 juta kaki 

persegi. Pembangunan menara ini terselesaikan pada tahun 1973 yang masing-masingnya terdiri 

dari 110 lantai, dengan pekerja sebanyak 50.000 orang serta pengunjung yang hadir setiap 

harinya sekitar 200.000 orang, diakses melalui http://www.history.com/topics/world-trade-center 

pada 20 November 2017 pukul 03.29 WIB. Bangunan World Trade Center dirancang oleh Bjarke 
Ingels Group yang merupakan kelompok arsitek, desainer, dan pemikir di New York dan 

Kopenhagen yang beroperasi di bidang arsitektur, urbanisme, penelitian dan pengembangan, yang 

dipimpin oleh 12 mitra dan 17 Asosiasi dengan tim internasional yang terdiri lebih dari 200 orang, 

diakses melalui https://www.wtc.com/ pada 22 November 2017 pukul 14.29 WIB. 
5 http://www.history.com/topics/world-trade-center diakses pada 20 November 2017 pukul 03.29 

WIB. 
6 Pesawat pertama menabrak di menara utara dari lantai 94 ke lantai 98, menyebabkan kerusakan 

struktural yang besar dan menyulutkan sekitar 3.000 dari 10.000 galon bahan bakar jet yang 

dibawa pesawat tersebut. Pesawat kedua menabrak menara selatan dengan kekuatan yang lebih 

cepat yang menghantam dari lantai 84 ke lantai 78, diakses melalui 

http://www.history.com/topics/world-trade-center pada 20 November 2017 pukul 03.29 WIB. 

http://www.history.com/topics/world-trade-center
https://www.wtc.com/
http://www.history.com/topics/world-trade-center
http://www.history.com/topics/world-trade-center


3 
 

Tindakan terorisme lain yang sangat berbahaya adalah tindakan teror yang 

dilakukan dengan menggunakan senjata pemusnah massal yang dalam hal ini 

adalah senjata nuklir. Aksi ini sangat berbahaya karena senjata nuklir memiliki 

dampak meluas, bukan hanya pada saat terjadinya teror melainkan berkelanjutan 

akibat dari radiasi nuklir yang ditimbulkannya. Seperti penggunaan senjata nuklir 

oleh Amerika Serikat yang ditujukan pada Kota Hiroshima dan Nagasaki, di 

Jepang. Ledakan senjata nuklir tersebut dapat menghancurkan seluruh kota, 

dengan korban meninggal sebanyak 292.325 jiwa di Hiroshima dan 165.409 jiwa 

di Nagasaki, jumlah korban tersebut sebagaimana dirilis pada Agustus 2014 oleh 

kabar harian Kota Hiroshima dan Nagasaki.7 

Kejadian teror di World Trade Centre (WTC) dan bahaya atas dampak senjata 

nuklir tersebut menjadikan negara di dunia khawatir akan jatuhnya senjata nuklir 

ke tangan teroris ditambah dengan terjadinya sejumlah kasus penyelundupan 

bahan nuklir.8 Inisiatif rancangan Konvensi Terorisme Nuklir bermula dari 

pemerintah Federasi Rusia, yang selanjutnya dibahas dalam sesi kedua pertemuan 

Komite, pada 17-27 Februari 1998.9 Pemerintah Rusia mengusulkan tentang 

kebutuhan penting untuk mengatasi potensi ancaman terorisme yang melibatkan 

penggunaan perangkat nuklir dan kebutuhan untuk melakukan kontra-aksi 

internasional yang efektif terhadap ancaman tersebut.  

                                                             
7 http://international.sindonews.com/read/1029776/40/kisah-ngeri-korban-selamat-bom-atom-as-

di-hiroshima-1438769832 pada 9 Desember 2016 pukul 22.37 WIB. 
8 Ferhat Aziz dan Yaziz Hasan, “Kerangka Peraturan Perundang-undangan Program Pembangunan 

PLTN”, Jurnal Forum Nuklir (JFN) Volume 6 No. 1, Jakarta: Biro Kerja Sama, Hukum, dan 

Hubungan Masyarakat, Mei-2012, hlm. 99. 
9 Christopher C. Joyner, “Countering Nuclear Terrorism: A Conventional Response”, The 

European Journal of International Law, Volume 18 No. 2, 2007, hlm. 229. 

http://international.sindonews.com/read/1029776/40/kisah-ngeri-korban-selamat-bom-atom-as-di-hiroshima-1438769832
http://international.sindonews.com/read/1029776/40/kisah-ngeri-korban-selamat-bom-atom-as-di-hiroshima-1438769832


4 
 

Pemerintah Rusia juga berpendapat bahwa instrumen multilateral saat ini tidak 

cukup luas dalam jangkauan atau sarana untuk menanggapi ancaman implisit dari 

aksi terorisme nuklir,10 terutama setelah adanya laporan tentang banyaknya bahan 

dan material nuklir yang belum ditemukan pasca-perang dingin (terutama di 

negara-negara bekas Uni Soviet) yang kemungkinan bebas diselundupkan 

melintasi perbatasan internasional.11 Hal tersebut didukung dengan laporan dari 

IAEA yang menyatakan kehilangan bahan/ material nuklir sebanyak 67%, yang 

dimungkinkan karena perdagangan ilegal atas bahan nuklir.12 

Konvensi baru sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, karena ruang 

lingkup pengaturan internasional yang ada baru terbatas pada Konvensi 

Perlindungan Fisik Material Nuklir tahun 1980 yang mengatur penggunaan 

bahan-bahan nuklir untuk tujuan damai, dan tidak mencakup penggunaan bahan 

atau fasilitas nuklir untuk tujuan militer. Maka, negara-negara sepakat untuk 

membentuk Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005 

(International Convention for the Suppresssion of Acts of Nuclear Terrorism 

2005). Konvensi ini diterima oleh Majelis Umum pada 13 April 2005 dan 

pembukaannya ditandatangani pada 14 September 2005.13 Konvensi wajib 

terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara sejak 14 September 2005 

hingga 31 Desember 2006 di Markas Besar PBB di New York.14 Konvensi ini 

mulai berlaku mengikat pada 7 Juli 2007, setelah penyimpanan instrumen 

                                                             
10 Ibid., hlm. 230-231. 
11 Ibid. Lihat juga IAEA International Law Series No. 4, The International Legal Framework for 

Nuclear Security (2011)  
12 Benjamin Cole, The Changing Face of Terrorism, How Real is the Threat from Biological, 

Chemical and Nuclear Weapons?, London: I. B Tauris, 2011, hlm. 50. 
13 Ferhat Aziz dan Yaziz Hasan, Op. Cit., hlm. 100. 
14 Pasal 24 ayat 1 Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005. 
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ratifikasi ke dua puluh dua,15 sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 25 

Konvensi yang menyatakan konvensi mulai berlaku pada hari ke-tiga puluh 

setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan, 

atau aksesi oleh dua puluh dua negara yang telah diterima oleh Sekretaris Jenderal 

PBB . 

International Convention for the Suppresssion of Acts of Nuclear Terrorism 2005 

menyatakan bahwa terorisme nuklir merupakan kejahatan yang dengan sengaja 

dan melawan hukum memiliki atau membuat perangkat bahan radioaktif, dengan 

sengaja menyebabkan kematian atau luka fisik yang serius atau kerusakan besar 

terhadap fasilitas atau lingkungan; menggunakan cara apapun untuk menggunakan 

bahan radioaktif atau perangkat nuklir, atau dengan maksud untuk memaksa 

seseorang atau badan hukum, organisasi internasional atau negara untuk 

melakukan atau ikut serta melakukan tindakan tersebut.  

Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terancam tindakan terorisme telah 

meratifikasi Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005 

(International Convention for the Suppresssion of Acts of Nuclear Terrorism 

2005) dan menjadi negara anggota ke-92,16 dengan diratifikasinya UU Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of 

Acts of Nuclear Terrorism 2005 (Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme 

Nuklir 2005). 

                                                             
15 http://legal.un.org/avl/ha/icsant/icsant.html diakses pada 21 November 2016 pukul 09.15 WIB 
16 http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-10-tahun-2014-tentang-pengesahan-konvensi-

internasionalpenanggulangan-tindakan-terorisme-nuklir/ diakses pada 10 Juni 2016 pukul 10.50 

WIB. 

http://legal.un.org/avl/ha/icsant/icsant.html
http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-10-tahun-2014-tentang-pengesahan-konvensi-internasional%20penanggulangan-tindakan-terorisme-nuklir/
http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-10-tahun-2014-tentang-pengesahan-konvensi-internasional%20penanggulangan-tindakan-terorisme-nuklir/
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membuat karya tulis dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 

menurut International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terorism 2005 dan implementasinya di Indonesia”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan penanggulangan tindakan terorisme nuklir menurut 

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terorism 2005 

(Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005)? 

2. Bagaimana implementasi ketentuan International Convention for the 

Suppression of Acts of Nuclear Terorism 2005 (Konvensi Penanggulangan 

Tindakan Terorisme Nuklir 2005) di Indonesia? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan International Convention for 

the Suppression of Acts of Nuclear Terorism 2005 (Konvensi Penanggulangan 

Tindakan Terorisme Nuklir 2005) dalam menanggulangi tindakan terorisme 

nuklir. 
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b. Mengkaji dan menganalisis implementasi ketentuan International Convention 

for the Suppression of Acts of Nuclear Terorism 2005 (Konvensi 

Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005) di Indonesia. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Internasional yang berkaitan 

dengan penanggulangan tindakan terorisme nuklir dalam rangka penyempurnaan 

aturan hukum yang ada.  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah penguasaan materi yang dipelajari 

mahasiswa khususnya yang menempuh konsentrasi bagian Hukum Internasional 

di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan untuk mahasiswa, dosen, serta 

masyarakat pada umumny. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi 

dokumen civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berguna 

untuk dijadikan acuan dan penambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum 

khususnya bagian Hukum Internasional dalam rangka pengembangan hukum 

terhadap penanggulangan tindakan terorisme nuklir.  
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian  

a. Ruang lingkup bidang ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian di bidang ilmu hukum internasional 

khususnya mengenai penanggulangan terhadap tindakan terorisme nuklir. 

b. Lingkup Kajian 

Penelitian ini terfokus pada lingkup kajian yang antara lain: 

1. Pengaturan penanggulangan tindakan terorisme menurut hukum internasional 

yang difokuskan pada International Convention for the Suppression of Acts of 

Nuclear Terorism 2005; 

2. Implementasi pengaturan penanggulangan tindakan terorisme nuklir menurut 

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terorism 

2005. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memudahkan dalam penulisan dan 

pengembangan terhadap isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 

bab yang diorganisasikan ke dalam bab demi bab, sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, diuraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Ruang Lingkup, serta Sistematika 

Penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini. 
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Bab II: Tinjauan Pustaka, membahas tentang: Tinjauan Umum mengenai 

Kejahatan Terorisme dan Terorisme Nuklir, serta Tinjauan Umum mengenai 

Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir. Bab ini merupakan landasan teoritis 

yang digunakan untuk memberikan dasar-dasar teori sehingga memudahkan 

pembahasan pada bab IV. 

Bab III: Metode Penelitian, membahas tentang: metode yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Bab ini 

dimaksudkan untuk membentuk gambaran secara jelas tentang bagaimana 

penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data, merupakan pemaparan hasil 

penelitian dan uraian dari pembahasan. Pembahasan diawali dengan pemaparan 

pemecahan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu 

bagaimana pengaturan mengenai penanggulangan tindakan terorisme nuklir 

menurut International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terorism 2005 serta implementasi pengaturan tersebut di Indonesia. 

Bab V: Penutup, menguraikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan 

uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh dalam 

bab IV. Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut maka akan diajukannya 

saran-saran yang membangun. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Terorisme Nuklir 

 

2.1.1 Sejarah Perkembangan, Definisi, Motif, Tujuan, Bentuk, dan Cara 

Pelaksanaan Terorisme 

 

a. Sejarah Perkembangan Terorisme 

Terorisme telah dikenal sejak tahun 1966 dan berkembang pesat di Eropa dan 

negara-negara Timur Tengah serta Asia. Sejak tahun 1966-1980 terdapat 800 

organisasi teroris internasional yang berada hampir di seluruh negara yang 

terbentang dari daratan Eropa, Asia, Afrika, dan Asia Tenggara. Sepanjang tahun 

1970-1980 terdapat lebih dari 6700 kegiatan terorisme di Eropa Barat dan 

Amerika Utara dengan korban jiwa 3668 orang dan 7474 orang luka-luka.17 Istilah 

teror dan terorisme mulai populer pada abad ke-18, namun fenomenanya telah 

lahir dan dikenal sejarah sejak ribuan tahun silam. Sejarah Yunani Kuno, 

Xenophon (430-349 BC) telah menggunakan psychological warfare, sebagai 

usaha untuk memperlemah lawan.18 Tindakan teroris juga dilakukan oleh Ordo 

Para Pembunuh (Order of the Assasins) di abad ke-19, yang merupakan sebuah 

cabang sempalan dari kaum Ismail, sebuah sekte Muslim I. Hassan I Sabbah 

                                                   
17 Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, Volume 4, Free Press, 1983, hlm. 1529-

1535, sebagaimana dikutip dari Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional 

Bagian II, Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2004, hlm. 73. 
18 Adjie Suradji, Terorisme, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 1. 
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sebagai pendiri ordo tersebut, mengambil sebuah bentuk doktrin Ismail ekstrim 

yang mendorong perampasan beberapa benteng di pegunungan seperti benteng 

Alamut19 yang dirampas pada tahun 1090.20 Beberapa tahun kemudian, para 

pembunuh memindahkan aktivitas-aktivitas mereka dari wilayah-wilayah 

pegunungan yang terpencil ke pusat-pusat perkotaan utama. Para pembunuh 

tersebut aktif di Persia, Syria, dan Palestina, serta membunuh sejumlah musuh 

yang mayoritasnya kaum Sunni dan kaum Kristen, termasuk Count Raymond II, 

Tripoli, Syria dan Marquis Conrad, serta Monferrat yang memerintah di Kerajaan 

Yerussalem.21  

Menurut Grant Wardlaw dalam buku Political terorism (1982), manifestasi 

terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis yang kemudian baru 

mencuat pada abad ke-19. Menurut kamus yang dikeluarkan oleh Akademi 

Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror.22 Pada 

awal modernisasi lahir, yaitu saat Revolusi Perancis (1793-1794), terorisme 

terjadi dengan pemerintahan teror yang berkuasa dan menangkap 300 ribu orang 

lebih serta mengeksekusi 17 ribu tahanan melalui proses peradilan.23 Memasuki 

abad ke-20, terorisme berkembang pesat menyebar luas di Daratan Eropa, 

Amerika, Rusia, dan Cina, yang ditandai terjadinya perubahan besar-besaran 

dalam motivasi terorisme dan ciri pergerakan politik yang menjelma dalam 

                                                   
19 Benteng Alamut merupakan suatu lembah yang dikelilingi gunung-gunung yang menjulang 

tinggi di sebelah utara sungai Shah. Puncak benteng Alamut setinggi 800 kaki yang terdiri atas 

kumpulan batu kapur, granit, dan batuan vulkanik yang menjulang dari dasar lembah. Lihat juga 

dalam Bernard Livingstone, The Hashashin, Jakarta: Daras Stone, 2015, hlm. 71. 
20 Ibid. 
21 Sukawarsini Djelantik, Terorisme: Tinjauan Psiko-Analitis, Peran Media, Kemiskinan, dan 

Keamanan Nasional, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 20. 
22 Ibid. 
23 Ahmad Effendi Choirie, Sesat PikirPenanganan Terorisme dalam Terorisme di Tengah Area 

Global Demokrasi, Jakarta: Spectrum, 2006, hlm. 70. 
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kebijakan pemerintahan totaliter Adolf Hitler (Jerman), Stalin (Rusia), dan Mao 

Tse Tung (Cina).24 Pada perkembangannya, terorisme modern terjadi pasca 

Perang Dunia II dilakukan oleh ratusan organisasi dengan berbagai macam motif, 

tujuan, dan sasaran, yang disponsori maupun tidak oleh negara berdaulat 

manapun. 

Kata “teror” termasuk ke dalam kosakata politis, yang kemudian pada Revolusi 

Perancis di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 serta menjelang Perang Dunia 

II, istilah terorisme menjadi teknik perjuangan revolusi, seperti rezim Stalin pada 

tahun 1930-an yang disebut sebagai pemerintahan teror dengan melakukan 

pembersihan besar-besaran (Great Purge) yang membunuh jutaan penduduk sipil 

bahkan sejumlah perwira militer.25 Kemudian teror dikaitkan dengan ancaman 

senjata nuklir pada era perang dingin. Sementara itu, istilah terorisme pada tahun 

1970-an digunakan pada fenomena dari bom meletus di tempat-tempat umum 

sampai dengan kemiskinan dan kelaparan.26 Beberapa negara memberikan stigma 

musuh-musuhnya dengan sebutan teroris dan aksi mereka disebut terorisme.27 

Terorisme berkembang dalam bentuk sengketa ideologi, fanatisme agama, 

perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan dari pemerintah yang 

digunakan sebagai sarana dalam menegakkan kekuasaannya.28 Terorisme 

memiliki karakteristik dengan adanya maksimalisasi korban secara mengerikan; 

                                                   
24 Ibid. 
25 Fernando R. Srivanto, Das Panzer Strategi dan Taktik Lapis Baja Jerman 1935-1945, 

Yogyakarta: Narasi, 2008, hlm. 131. 
26 Ari Pratama, dalam artikel Terorisme di Indonesia dan Radikalisme, 17 Agustus 2016, diakses 

melalui http://kesbangpol.riau.go.id/media.php?p=detail_artikel&id=208 pada 9 November 2016 

pukul 22.17 WIB. 
27 Walter Laquaer, New Terrorism; Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal, Yogyakarta: 

Juxtapose Research dan Study Club bekerja sama dengan Kreasi Wacana, 2005, hlm. 11. 
28 www.tniad.mil.id/images/pdf/karmil-letkol-ramses.pdf diakses pada 09 Desember 2016 pukul 

22.40 WIB. 

http://kesbangpol.riau.go.id/media.php?p=detail_artikel&id=208
http://www.tniad.mil.id/images/pdf/karmil-letkol-ramses.pdf
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keinginan untuk mendapatkan liputan media internasional secepat mungkin; dan 

serangan terorisme yang tidak dapat diduga karena sasarannya sama dengan 

luasnya permukaan bumi. Berikut merupakan tabel mengenai peristiwa terorisme 

yang pernah terjadi di dunia:29 

Tabel 1.1 Peristiwa-peristiwa Teror di Dunia 

 

Tahun Tempat Korban 

1988 Pan Am #103 270 orang meninggal 

1992 Car bomb, Buenos Aires 242 orang meninggal 

1993 Truck bomb, World Trade 

Center 

6 orang meninggal dan 1.042 orang 

luka-luka (hingga mencapai 50.000 

orang meninggal) 

1995 Truck bomb, Oklahoma City 168 orang meninggal dan 500 orang 

luka-luka 

1996 Truck bomb, Sri Lanka 90 orang meninggal dan 1.400 orang 

luka-luka 

1996 Truck bomb, Saudi Arabia 19 orang meninggal dan 515 orang 

luka-luka 

1998 Truck bomb at U.S. 

Embassy, Kenya 

212 orang meninggal dan 4.022 orang 

luka-luka 

1999 Bombs in Moscow 

apartment block 

200 orang meninggal 

2001 World Trade Center, 

Pentagon, dan Pennsylvania 

3.062 orang meninggal 

2002 Bali 190 orang meninggal dan 300 orang 

luka-luka 

2004 Madrid 191 orang meninggal dan 1.800 orang 

luka-luka 

 

  

                                                   
29 Ferguson, D. Charles dan William C. Potter, The Four Faces of Nuclear Terrorism, California: 

Monterey Institute of International Studies, 2004, hlm. 15. 
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b. Definisi Terorisme 

Teror berasal dari bahasa latin “terrorem” yang berarti memiliki rasa takut yang 

luar biasa, dalam bentuk kata kerja “terrere” berarti membuat takut atau menakut-

nakuti.30 Secara etimologis kata “terorisme” berasal dari kata terror artinya 

menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang dan golongan.31 

Arti lain kata terorisme berasal dari Bahasa Perancis “le terreur” yang semula 

dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yaitu 

sejak dimulainya Reign of Terrorism, dimana pemerintah menggunakan cara-cara 

teror dalam menerapkan kebijakannya, melakukan kekerasan secara brutal dan 

berlebihan dengan cara memenggal 40 ribu orang yang dituduh melakukan 

kegiatan anti pemerintah.  

Teror atau terorisme merupakan puncak aksi kekerasan. Terorisme tidaklah sama 

dengan intimidasi atau sabotase karena sasaran dari intimidasi dan sabotase 

umumnya ditujukan langsung, sedangkan terorisme sasaran tidak ditujukan secara 

langsung.32 Sasaran yang menjadi korban terorisme biasanya adalah orang yang 

tidak bersalah. Hal tersebut dilakukan dengan maksud mengambil perhatian dari 

masyarakat luas agar memperhatikan apa yang mereka lakukan. Tindakan 

terorisme tidak sama dengan vandalism yang bersifat merusak benda fisik.33 

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

Akar Rumput, Jakarta: YPTIK, 2009, hlm. 1. 
31 Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm. 1048. 
32 Khoeri Abdul, Opini Grass Root Soal Pendidikan Gres, Guepedia, hlm. 225, diakses melalui 

https://books.google.co.id/books?isbn=6026236287 pada 9 Desember 2016 pukul 22.57 WIB. 
33 Loebby Loqman, Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Negara di 

Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm 98.  

https://books.google.co.id/books?isbn=6026236287
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Terorisme juga tidak sama dengan mafia yang menekankan omerta,34 tutup mulut 

sebagai sumpah. Berbeda dengan Yakuza atau mafia Cosa Nostra yang memberi 

penekanan pada omerta. Terorisme modern kerap kali mengeluarkan pendapat dan 

tuntutan yang ekstrim dengan tujuan untuk menarik perhatian khalayak dan media 

massa untuk menyuarakan pesan pergerakannya.35 

Ada berbagai pendapat mengenai definisi terorisme, diantaranya yaitu pengertian 

yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) The Prevention of Terrorism (Temporary 

Provisionsi) Act 1984 sebagai berikut: “Terorrism means the use of violence for 

political ends and includes any us of violence for the purpose putting the public or 

any section of the public in fear”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa 

terorisme dilakukan dengan tujuan untuk memberi ketakutan kepada orang lain 

sehingga menarik perhatian orang, kelompok, atau suatu bangsa.36 Black Law’s 

Dictionary menyatakan terorisme sebagai tindakan yang menggunakan ancaman 

atau kekerasan khususnya untuk mengintimidasi atau menyebabkan kepanikan.37 

Definisi terorisme juga disampaikan oleh beberapa ahli dalam bidang hukum dan 

politik internasional, diantaranya Madeline Morris menyatakan terorisme bukan 

suatu kejahatan biasa, bukan pula kejahatan lintas batas yang biasa, namun 

terorisme juga dikatakan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang melanggar 

hukum dan dilakukan untuk tujuan-tujuan politik.38 Menurut Walter Laqueur, 

                                                   
34 Omerta merupakan bentuk esktrim loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak 

lain, terutama penguasa, Lihat dalam Loebby Loqman, Loc. Cit. 
35 Ibid.  
36 Darwin Purba, Menuju Indonesia Baru Jilid 1, Guepedia, hlm. 75., diakses melalui 

https://books.google.co.id/books?isbn=6027462108 pada 9 Desember 2016 pukul 21.41 WIB.  
37 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary edisi revisi ke-4, West Publishing, 1968, hlm. 

1620. 
38 Madeline Morris, “Terrorism and Unitelarism: Criminal Jurisdiction and International 

Relations”, Cornell Journal International Law, Volume 36, 2003-2004, diakses melalui 

https://books.google.co.id/books?isbn=6027462108
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terorisme adalah kekerasan namun tidak setiap bentuk kekerasan adalah terorisme 

dan sangat penting untuk mengenali terorisme meski sulit untuk didefinisikan 

secara tepat, serta tidaklah sama maknanya dengan perang sipil, perbanditan atau 

perang gerilya.39  

Ali Khan menyatakan bahwa terorisme bukanlah suatu kejahatan melainkan suatu 

kekacauan politik,40 yang berkembang menjadi kerusakan dalam sistem hukum 

internasional.41 Pendapat serupa dikemukakan oleh Sukawarsini Djelantik bahwa 

terorisme tumbuh dan berkembang karena didukung situasi masyarakat yang 

tengah mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial dan adanya pemisah yang 

dalam antara kaya dan miskin. Terorisme diyakini sebagai salah satu bentuk 

strategi politik dari kelompok yang lemah menghadapi pemerintah yang kuat dan 

berkuasa.42 Selanjutnya Thomas Weigend menyatakan terorisme adalah kejahatan 

yang spesifik (khusus) dan dapat dibedakan dari kejahatan biasa lainnya, karena 

terorisme memiliki unsur-unsur penting, sebagai berikut:43 

1. Kelompok teroris memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan kejahatan 

yang biasa, seperti pembunuhan, pengeboman, serangan, ancaman atau 

kekerasan terhadap orang lain. 

                                                                                                                                           
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?artikel, pada 25 Desember 2016 pukul 10.10 

WIB. 
39 Walter Laquae, Op. Cit., hlm. 7. 
40 Kekacauan politik didefinisikan sebagai suatu konflik dimana sebuah kelompok yang merasa 

terhina atau tertindas menggunakan kekerasan untuk meraih tujuan-tujuan politiknya, dapat 

diakses melalui http://www.washburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php. pada 

25 Desember 2016 pukul 13.25 WIB. 
41 Ali Khan, A Legal Theory of International Terrorism, dalam 19 Connecticut Law Review, 1987, 

diakses melalui http://www.washburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php. pada 

25 Desember 2016 pukul 13.15 WIB. 
42 Sukawarsini Djelantik, Op. Cit., hlm. 244. 
43 Thomas Weigend, “The Universal Terrorist”, Criminal Justice Journal, Volume 4 No. 5, hlm. 

21, diakses melalui http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/912.full pada 25 Oktober 2016 pukul 

11.15 WIB. 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?artikel
http://www.washburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php
http://www.washburnlaw.edu/faculty/khan-a-fulltext/1987-19connlr945.php
http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/912.full
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2. Kelompok teroris mengancam suatu kelompok atau penduduk secara 

keseluruhan atau memaksa yang sebagian lainnya untuk melakukan 

tindakan, misalnya melepaskan tahanan-tahanan politik. 

3. Teroris memiliki motivasi politik atau ideologi yang tersembunyi, 

misalnya untuk mengacaukan pemerintahan yang ada atau untuk 

mengalahkan saingannya yang bersifat religious dan ideologi. Walaupun 

teroris-teroris tersebut memiliki motivasi politik atau ideologi yang 

tersembunyi, kebanyakan definisi-definisi terorisme yang terdapat di 

dalam banyaknya konvensi tidak memerlukan unsur tujuan politik, yang 

diperlukan ialah maksud dan tujuan dari pelaku kejahatan untuk 

mengancam atau memaksa. 

Pengertian baku dan definitif tentang Tindak Pidana Terorisme sampai saat ini 

belum memiliki keseragaman. Sebagaimana pernyataan seorang ahli Hukum 

Pidana Internasional, M. Cherif Bassiouni yang menyatakan bahwa tidaklah 

mudah untuk memberikan suatu pengertian identik yang dapat diterima secara 

universal sehingga sulit untuk mengadakan pengawasan atas makna terorisme 

tersebut.44 Oleh karena itu, Brian Jenkins menyatakan bahwa terorisme 

merupakan pandangan yang subjektif, yang didasarkan atas siapa yang 

memberikan batasan pada saat dan kondisi tertentu.45 Sulitnya merumuskan 

definisi terorisme tersebut, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

yang membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang 

                                                   
44 Walter Laquaer, Op. Cit., hlm. 11. 
45 Indriyanto Seno Aji, Terorisme, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana, 

dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, Jakarta: O.C. Kaligis & Asosiasi, 2001, hlm. 35. 
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selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.46 Definisi yang 

dianggap paling otentik adalah definisi yang diambil secara etimologis dari kamus 

dan ensiklopedia, kemudian dapat diinterpretasikan pengembangannya yang tidak 

jauh dari pengertian dasar tersebut.47 

Ketiadaan kesepakatan mengenai definisi terorisme sampai saat ini, tidak 

sepatutnya menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum, usaha 

memberantas tindak terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang 

pertengahan abad ke-20. International Convention for The Prevention and 

Suppression of Terrorism 1937 (Konvensi Pencegahan dan Penghukuman 

Terorisme) 1937,48 yang mengartikan terorisme sebagai crimes against states. 

Selanjutnya dalam Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan terhadap 

Pendanaan Terorisme 1999 (International Convenstion for the Suppression of the 

Financing of Terrorism 1999), terorisme didefinisikan:49  

“Any… act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian or 

to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation 

of armed conflict, where the purpose of such act, by its nature or context is 

to intimidate a population, or to compel a government or an international 

organization to do or to abstain for doing an act”. 

Seiring perjalanan waktu melalui European Convention on the Suppression of 

Terorrism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna terorisme mengalami pergeseran 

yang semula sebagai crimes against states (termasuk pembunuhan dan percobaan 

                                                   
46 Muhammad Mustofa, “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi”, Jurnal 

Kriminologi Indonesia, Volume 2 No. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002, hlm. 35. 
47 Kunarto, Intelejen Pengertian dan Pemahamannya, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999, hlm 19. 
48 Konvensi ini ditandatangani pada 16 November 1937 oleh negara Belgium, Bulgaria, 

Chekoslovakia, Perancis, Yunani, Belanda, Romania, Spanyol, Turki, Mesir, Estonia, Norwegia, 

Peru, dan Venezuela, dan telah diadopsi oleh PBB. Lihat juga dalam Nicholas K. Laos, “Fighting 

Terrorism What Can International Law Do?”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Volume 

28, diakses melalui http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/March-

May2000/VolumeVNicolas-Laos.pdf. pada 25 Desember 2016 pukul 11.37 WIB. 
49 Petrus Reinhard Golose, Op. Cit., hlm. 4. 

http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/March-May2000/VolumeVNicolas-Laos.pdf
http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/March-May2000/VolumeVNicolas-Laos.pdf
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pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya) menjadi crimes against 

humanity (sasaran korban ditujukan kepada masyarakat sipil).50 Crimes against 

humanity termasuk dalam kategori Gross Violation of Human Rights (Pelanggaran 

HAM berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas dan sistematik yang 

serangannya ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan lebih 

diarahkan kepada pihak-pihak yang tidak bersalah (public by innocent).51 

Berdasarkan beberapa pendapat terkait pengertian terorisme yang diuraikan di atas 

dan untuk mencegah adanya tumpang tindih pengertian, maka penulis menetapkan 

definisi terorisme yang akan digunakan dalam skripsi ini berdasarkan pendekatan 

makna yang selaras dengan maksud penulis, yaitu: suatu tindakan atau perbuatan 

yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir untuk menciptakan kericuhan, 

kerusakan, dan rasa takut dengan penggunaan kekerasan maupun ancaman 

kekerasan terhadap masyarakat luas guna mencapai tujuan ideologis atau politik 

tertentu.  

c. Motif Terorisme 

Motif yang mendorong untuk dilakukannya terorisme secara umum terdiri atas 

faktor ekonomi dan ideologi. 

1. Ekonomi 

Terorisme dapat terjadi di wilayah dan negara manapun, namun banyak studi 

menunjukkan bahwa terorisme sering dilakukan pada masyarakat yang 

berkembang (developing societies) daripada di negara-negara miskin (poor 
                                                   
50 Indriyanto Seno Aji, Op. Cit., hlm. 50. 
51 Ibid. 
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countrie) atau negara-negara kaya (rich countries).52 Jamal R. Nassar juga 

mengemukakan bahwa ketidakadilan global telah melahirkan kemiskinan yang 

secara efektif menyebabkan munculnya gerakan terorisme, selain itu kader-kader 

baru teroris umumnya berasal dari masyarakat yang kurang mampu, yang merasa 

diperlakukan tidak adil, frustasi, dan kehilangan akal sehingga mereka dengan 

mudah melakukan aksi terorisme.53 Problematika ekonomi mampu mempengaruhi 

setiap orang untuk ikut serta melakukan tindakan teror. 

 

2. Ideologi 

Kehidupan sosial masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan atau 

dengan kata lain perubahan budaya dapat mempengaruhi perubahan kehidupan 

sosial masyarakat. Jika perubahan di dalam struktur sosial terlalu cepat dan hanya 

terjadi di bagian tertentu dalam masyarakat, maka bagian wilayah lainnya akan 

tidak berkembang serta mengalami ketertinggalan. Hal ini mengakibatkan 

timbulnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial inilah yang kemudian 

menimbulkan ketidakpuasan pada kalangan masyarakat karena keadaan yang 

mereka alami. Untuk mendapatkan keselarasan kehidupan dan status sosial yang 

lebih baik, maka salah satunya mereka akan melakukan kekerasan dan ancaman 

sebagai jalan untuk mendapatkan keinginan mereka secara cepat.54 Faktor lain 

                                                   
52 The Club Madrid Series on Democracy and Terrorism, Adressing the Causes of Terrorism, 

diakses melalui http://media.clubmadried.org/docs/CdM-Series-on-Terrorism-Vol-I.pdf pada 26 

Desember 2016 pukul 07.23 WIB. 
53 Lihat dalam laporan United Nations Report of the Secretary General’s High-Level Panel on 

Threats, Challenges and Change, tentang Collective Security and the Challenge of Prevention, 

diakses melalui http://www.un.org/secureworld/report2.pdf. diakses pada 26 Desember 2016 pukul 

07.43 WIB. 
54 Ciri signifikan dari budaya terorisme adalah lahir dari presepsi bahwa mereka berada di bawah 

tekanan serangan; tidak dihargai (being violated); dan aks/perlawanan yang mereka lakukan 

http://media.clubmadried.org/docs/CdM-Series-on-Terrorism-Vol-I.pdf
http://www.un.org/secureworld/report2.pdf
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yang mendorong terorisme adalah kesalahan penafsiran dan pengajaran agama,55 

serta alasan untuk menjatuhkan agama dengan menjadikan agama sebagai tameng 

dalam melakukan aksi teror. 

d. Tujuan Terorisme 

Terorisme dilakukan dengan tujuan yang beragam, baik berupa tujuan dalam 

jangka pendek maupun tujuan dalam jangka panjang. Tujuan tersebut di 

antaranya, yaitu:56 

1. Tujuan jangka pendek dilakukan dengan pencapaian dalam jangka waktu yang 

relatif singkat, dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat 

lokal, nasional, maupun dunia internasional atas pergerakannya; memicu reaksi 

pemerintah, tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di 

masyarakat; mengganggu, melemahkan, dan mempermalukan pemerintah, 

militer atau aparat keamanan lainnya; menunjukkan ketidakmampuan 

pemerintah dalam melindungi dan mengamankan rakyatnya; memperoleh uang 

atau perlengkapan; mengganggu dan/ atau menghancurkan sarana komunikasi, 

informasi maupun transportasi; menghambat atau mencegah keputusan dari 

badan eksekutif atau legislatif; menimbulkan mogok kerja; mencegah 

mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri; 

mempengaruhi jalannya pemilihan umum; membebaskan tawanan yang 

menjadi kelompok mereka; dan tindakan balas dendam. 

                                                                                                                                           
merupakan respon balik terhadap perlakuan aksi kekerasan yang mereka rasakan. Lihat juga dalam 

Mark Jurgensmayer, Terorisme Para Pembela Agama, Yogyakarta: Tawang Press, 2003, hlm. 16. 
55 Ansyad Mbai, Memahami Aktivitas Terorisme dalam Terorisme di Tengah Arus Globalisasi, 

Jakarta: Spectrum, 2006, hlm. 24. 
56William Steven Sitompul, Op. Cit., hlm. 30. 
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2. Tujuan jangka panjang, dilakukan dengan pencapaian jangka waktu yang 

panjang, bertujuan untuk menimbulkan perubahan dramatis dalam 

pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara, atau perang antarnegara; 

mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya; menciptakan 

kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya; 

mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, 

nasional, atau internasional; dan memperoleh pengakuan politis sebagai badan 

hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok tertentu.57 

e. Bentuk Terorisme 

Bentuk terorisme ditinjau dari teori yang digunakan, yaitu:58 

1. Teori Fisik, yaitu teror yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut, 

kegelisahan dengan menggunakan alat-alat yang berkenaan langsung pada 

sasaran fisik jasmani, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, 

penyanderaan, dan sebagainya, sehingga secara nyata dapat dilihat secara fisik 

akibat dari terorisme tersebut. 

2. Teori Mental, yaitu teror dengan menggunakan segala macam cara yang dapat 

menimbulkan ketakutan, kegelisahan tanpa berkenaan langsung dengan unsur 

fisik jasmani manusia. Akan tetapi, memberikan tekanan psikologi sehingga 

menimbulkan tekanan batin yang luar biasa dan mengakibatkan korban 

menjadi frustasi, putus asa, gila, hingga bunuh diri. 

Bentuk terorisme ditinjau dari skala sasaran, yaitu:59 

                                                   
57 William Steven Sitompul, Op. Cit., hlm. 31. 
58 William Steven Sitompul, Kerjasama ASEAN dalam Rangka Pemberantasan Kejahatan 

Terorisme, Lampung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010, hlm. 29. 
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1. Terorisme Domestik atau Terorisme Nasional, yaitu tindakan teror yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang berada di suatu wilayah dan kekuasaan 

negara tertentu, dapat berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas 

nasional, dan gangguan keamanan nasional. 

2. Terorisme Internasional atau Terorisme Global, yaitu tindakan terorisme yang 

mengarah pada kepentingan-kepentingan global tanpa batasan tertentu suatu 

negara, dengan bentuk:60 

- pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, berupa penjajahan,61 invansi,62 

intervensi,63 agresi,64 dan perang terbuka.65 

                                                                                                                                           
59Citra Arya Putri Hutabarat, Kejahatan Penerbangan Kaitannya dengan Kejahatan Terorisme 

menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, Lampung: Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm. 27. 
60 Ibid.  
61 Penjajahan merupakan sebuah sistem berupa proses dan cara yang dilakukan untuk menguasai 

dan memerintah suatu negara serta memberikan dampak pengaruh yang kuat. Penjajahan dalam 

prakteknya berisi sikap melodramatis dengan tujuan yang baik namun tidak di realisasikan. Lihat 

juga dalam Molly Bondan, In Love With a Nation: Molly Bondan and Indonesia her own story in 

her own words, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 223. 
62 Invasi adalah perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan 
bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut atau dapat dikatakan 

sebagai bentuk penyerbuan ke dalam wilayah negara lain, diakses melalui 

https://kbbi.web.id/invasi. Perbedaan invasi dengan agresi adalah invasi merupakan bagian dari 

tindakan agresi yang harus dilakukan dengan skala besar, sistematis, disusun dengan matang, dan 

berjangka panjang, serta bertujuan untuk penguasaan. Sedangkan agresi tidak selalu berskala 

besar, tidak harus menurunkan pasukan bersenjatanya, dan dapat dilakukan hanya dengan 

menyerang daerah vital tertentu, diakses melalui https://prezi.com/wo3wwiqkfyjh/agresi-dan-

invasi/ pada 6 Oktober 2017 pukul 07.43 WIB. 
63 Menurut KBBI, Intervensi adalah sikap campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak 

(orang, golongan, negara, dan sebagainya). Menurut para ahli intervensi adalah sebuah perbuatan/ 

tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga (badan) terhadap sebuah 

permasalahan (pertikaian) yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, dimana 
tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bertikai/ 

bermasalah, diakses melalui http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-intervensi-

menurut-para-ahli/ pada 6 Oktober 2017 pukul 07.03 WIB. 
64 Secara Psikologis, agresi adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan untuk melukai 

pihak yang bertentangan dengan kehendaknya. Lihat dalam Glynis M. Breakwell, Coping with 

Aggreesive Behaviour, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 42. Sedangkan agresi menurut PBB 

adalah Agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata oleh sesuatu negara terhadap kedulatan, 

keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara, atau dengan cara-cara lain apapun yang 

bertentangan dengan Piagam. 
65 Perang terbuka merupakan perang yg dinyatakan secara terang-terangan di antara dua negara, 

diakses melalui http://kbbi.kata.web.id/perang-terbuka/ pada 10 Oktober 2017 pukul 07.03 WIB. 

https://prezi.com/wo3wwiqkfyjh/agresi-dan-invasi/
https://prezi.com/wo3wwiqkfyjh/agresi-dan-invasi/
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-intervensi-menurut-para-ahli/
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-intervensi-menurut-para-ahli/
http://kbbi.kata.web.id/perang-terbuka/
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- pihak yang lemah ke pihak yang kuat, berupa: pembajakan, gangguan 

keamanan internasional, sabotase,66 tindakan nekat dan berani mati, serta 

pasukan bunuh diri.  

f. Cara Pelaksanaan Terorisme 

Teroris akan menggunakan berbagai cara untuk menyerang dan mewujudkan 

tujuannya untuk menimbulkan rasa takut, gelisah, dan tidak berdaya terhadap 

korbannya. Cara yang dilakukan teroris pada umumnya, yaitu: 

1. Pengeboman/ Teror Bom 

Pengeboman adalah cara yang paling umum digunakan kelompok teroris dan 

merupakan aksi yang paling populer dilakukan karena selain memiliki nilai 

mengkagetkan (shock value), juga mendapat respon yang lebih cepat dari 

masyarakat karena jumlah korban yang relatif tidak sedikit.67 

2. Pembajakan 

Pembajakan adalah perebutan dengan paksaan terhadap kendaraan di permukaan, 

penumpang-penumpangnya, dan/ atau barang-barangnya atau dengan kata lain 

kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering 

dilakukan pihak teroris adalah pembajakan terhadap pesawat udara karena dapat 

menciptakan situasi yang menghalangi sandera dan bergerak dari satu tempat ke 

                                                   
66 Sabotase adalah tindakan yang sengaja dilakukan secara terencana dan tersembunyi untuk 

melakukan pengrusakan terhadap sasaran tertentu. Sasaran yang biasa diserang adalah peralatan, 

personal, atau aktivitas vital yang berada di tengah-tengah masyarakat seperti infrastruktur dan 

struktur ekonomi dari sasaran yang dituju sehingga memberikan dampak yang besar secara 

psikologis, diakses melalui http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sabotase-dan-

contohnya/ pada 10 Oktober 2017 pukul 09.03 WIB 
67 Budi Gunawan, Mitos dan Konspirasi, Jakarta: Forum Media Utama, 2006, hlm. 14. 

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sabotase-dan-contohnya/
http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sabotase-dan-contohnya/


25 

 

tempat lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan 

agar mendapat perhatian media. Selain itu, pembajakan juga dilakukan pada 

kendaraan darat termasuk kereta api dan kapal laut.68 

3. Serangan Militer dan Pembunuhan 

Serangan militer berupa penyerbuan mendadak (raid) dan penyergapan 

(ambushes), sedangkan pembunuhan yang sering dilakukan teroris adalah 

pembunuhan terpilih atau selektif yaitu tindakan serangan hanya terhadap target 

atau sasaran yang dipilih atau pembunuhan terhadap figur yang dikenal 

masyarakat (public figure), biasanya pejabat pemerintah, pengusaha, politisi, dan 

aparat keamanan.69 Pembunuhan merupakan bentuk aksi terorisme tertua yang 

masih digunakan hingga saat ini yang sering kali direncanakan dan selanjutnya 

teroris mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukannya. 

4. Penghadangan 

Penghadangan yang telah dipersiapkan pihak teroris jarang sekali gagal, karena 

aksi ini biasanya direncanakan secara sistematis yang sebelumnya telah dilakukan 

pelatihan secara cepat,70 dan biasanya dilanjutkan dengan penyanderaan. 

5. Penculikan dan Penyanderaan 

Penculikan adalah salah satu aksi terorisme yang paling sulit dilaksanakan, tetapi 

jika penculikan tersebut berhasil, maka teroris akan mendapatkan uang untuk 

pendanaan terorisme atau melepaskan teman seperjuangan yang di penjara, dan 

                                                   
68 Aulia Rosa Nasution, Op. Cit., hlm. 110-111. 
69 Adjie Suradji, Op. Cit., hlm. 54. 
70 Aulia Rosa Nasution, Op. Cit., hlm 112. 
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mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Penyanderaan menyebabkan 

konfrontasi atau perlawanan dengan penguasa setempat dengan misi yang bersifat 

kompleks dari segi penyediaan logistik dan berisiko tinggi, misalnya mengambil 

alih gedung dan aksi mengamankan sandera, penyaderaan pesawat, mengambil 

alih transportasi darat, menuntut uang tebusan untuk penyanderaan.71 

6. Perampokan 

Dana merupakan kebutuhan mutlak bagi teroris guna melancarkan aksinya. Guna 

membiayai aksinya, teroris melakukan perampokan terhadap bank, toko 

perhiasan, atau tempat lainnya. Aksi ini biasanya mengikutsertakan personil baru 

sebagai uji coba sebelum dilibatkan dalam aksi yang lebih besar. Perampokan 

sering kali dilakukan dengan keberanian tanpa memikirkan risiko akan hilangnya 

nyawa.72 

7. Pembakaran dan penyerangan dengan Peluru Kendali (Firebombing) 

Peralatan yang digunakan untuk melakukan pembakaran penyerangan dengan 

peluru kendali sangat murah dan mudah disembunyikan oleh kelompok teroris 

yang biasanya kurang terorganisir. Sasaran biasanya ditujukan pada hotel, 

bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa 

pemerintahan yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital 

tersebut. 

  

                                                   
71 Ibid., hlm. 112-113. 
72 Ibid., hlm. 113-114. 
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8. Serangan bersenjata 

Serangan senjata oleh teroris kini telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang 

mematikan dalam beberapa tahun belakangan, seperti aksi teroris Sikh di India 

dalam sejumlah kejadian yang melakukan penghentian bus berisi penumpang, 

kemudian menembak dan sekaligus membunuh seluruh penumpang yang 

beragama Hindu dengan senapan mesin yang menewasakan sejumlah orang.73 

Teroris berupaya untuk membunuh masyarakat tak bersenjata sebanyak-

banyaknya sebelum mereka dibunuh atau tertangkap. 

9. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal (Senjata Nuklir) 

Kemajuan teknologi tidak hanya berkembang positif bagi kehidupan manusia, 

namun dapat berakibat sebaliknya. Kemajuan tekhnologi dapat merusak dan 

menghancurkan umat manusia melalui penggunaan senjata pembunuh massal atau 

senjata kimia atau nuklir, seperti yang terjadi di Tokyo, Jepang oleh kelompok 

teroris yang menggunakan senjata pemusnah massal yang telah merugikan ribuan 

orang.74 

2.1.2 Sejarah Perkembangan dan Definisi Terorisme Nuklir 

a. Sejarah Perkembangan Nuklir 

 

Pengertian nuklir secara umum adalah yang berhubungan dengan tenaga atom 

atau yang menggunakan inti atau energi (tenaga) atom.75 Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan nuklir maka akan berkaitan pula dengan atom. Atom 

                                                   
73 Ibid., hlm. 114. 
74 Ibid., hlm. 115. 
75 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989, hlm. 618. 
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merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang terdiri atas proton, neutron dan 

electron. Nuklir merupakan inti atom yang tersusun dari proton dan neutron, 

sedangkan proton dan neutron juga tersusun dari beberapa partikel yang jauh lebih 

kecil yang bernama kuark.76 Nuklir dalam fisika nuklir dikenal dengan dua reaksi 

nuklir yakni reaksi fisi dan reaksi fusi.  

Nuklir yang energi ledakannya hanya diambil dari proses reaksi fisi atau lebih 

umum disebut Bom Atom (Atomic Bomb, A-Bombs). Fisi nuklir adalah proses 

pembelahan inti menjadi bagian-bagian yang hampir setara, yang melepaskan 

energi dan neutron dalam prosesnya. Jika neutron ini ditangkap oleh inti lainnya 

yang tidak stabil, maka inti tersebut akan membelah dan memicu reaksi berantai. 

Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom (nukleus) akibat tabrakan 

inti atom lainnya sehingga menghasilkan energi dan atom baru yang mempunyai 

massa lebih kecil dan juga radiasi77 elektromagnetik. Kalau reaksi fisi 

menghasilkan radiasi elektromagnetik, maka reaksi fusi menghasilkan radiasi 

sinar alfa, beta, dan gamma. Ketiga jenis radiasi tersebut terjadi secara alami, 

yang paling berbahaya dan sulit ditahan adalah radiasi sinar gamma.78 

Reaksi fusi nuklir terjadi apabila inti atom bertabrakan dan proses ini akan 

melepas atau menyerap energi. Jika inti atom hasil tabrakan lebih ringan dari besi, 

maka pada umumnya fusi nuklir akan melepaskan energi. Namun jika inti atom 

                                                   
76 http://www.batan.go.id diakses pada 15 November 2017 pukul 02.23 WIB  
77 Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Jika suatu inti 

tidak stabil, maka inti mempunyai kelebihan energy dan tidak dapat bertahan sehingga inti akan 

melepaskan kelebihan energi dan mungkin melepaskan satu atau dua atau lebih partikel atau 

gelombang sekaligus. Setiap inti yang tidak stabil akan mengeluarkan energi atau partikel radiasi 

yang berbeda, diakses melalui 

http://www.batan.go.id/pusdiklat/elearning/proteksiradiasi/pengenalan_radiasi/1-2.html diakses 

pada 20 November 2017 pukul 20.26 WIB. 
78 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nuklir-sejarah-penemuan-dan.html diakses 

pada 20 November 2017 pukul 20.36 WIB. 

http://www.batan.go.id/
http://www.batan.go.id/pusdiklat/elearning/proteksiradiasi/pengenalan_radiasi/1-2.htm
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nuklir-sejarah-penemuan-dan.html
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hasil tabrakan lebih berat dari besi, maka pada umumnya fusi nuklir akan 

menyerap energi. Fusi nuklir (reaksi termonuklir) adalah suatu proses saat dua inti 

atom bergabung membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan energi. 

Senjata nuklir yang memproduksi sebagian besar energinya dari reaksi fusi nuklir 

biasa disebut termonuklir atau bom hidrogen.79 

Awal penemuan nuklir pada tahun 1895 ketika Wilhem K. Roentgen (1845-1923), 

fisikawan berkebangsaan Jerman, menemukan jenis sinar yang diberi nama sinar 

X atau dinamai juga sebagai sinar Roentgen.80 Tahun 1896, Antonie Henri 

Becquerel ahli fisika Perancis menemukan radioaktivitas uranium, ketika ia 

melakukan percobaan plat-plat fotonya diburamkan oleh sinar dari uranium, yang 

selanjutnya bahan tersebut lebih dikenal dengan istilah bahan radioaktif. Tahun 

1898, pasangan suami-istri berkebangsaan Perancis, Pierre Curie (1859-1905) dan 

Marie Curie (1867-1905) menemukan unsur baru yaitu Polonium (Po) dan 

Radium (Ra), yang memiliki sifat sama dengan unsur Uranium (U).81 

Tahun 1902, Ernest Rutherford seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris (1871-

1937) dan ahli kimia Frederick Soddy (1877-1956) menjelaskan peluruhan 

radioaktif yang mengubah unsur seperti radium menjadi unsur lain dan 

menghasilkan energi.82 Selanjutnya pada tahun 1905, Albert Einstein (1879-1955) 

berkebangsaan Jerman, menunjukkan kesetaraan massa dan energi dalam 

persamaan, sebagai bagian dari Teori Kenisbian (Relativity) Khusus. Menurut 

                                                   
79 Ibid. 
80 Mukhlis Akhadi, “Memahami Asas Optimalisasi dalam Proteksi Radiasi”, Buletin Alara Vol. 1 

No. 1, Agustus 1997, hlm. 1. 
81 Polonium (Po), Radium (Ra) dan Uranium (U) mampu memancarkan radiasi secara spontan, 

diakses melalui http://www.infonuklir.com/read/detail/198/sejarah-perkembangan-nuklir-di-dunia 

pada 12 November 2017 pukul 10.30 WIB. 
82 Sejarah Terciptanya Bom Nuklir, diakses melalui http://www.centralartikel.com/2010/10/ 

sejarah-terciptanya-bom-nuklir.html pada 1 Desember 2017 pukul 05.23 WIB. 

http://www.infonuklir.com/read/detail/198/sejarah-perkembangan-nuklir-di-dunia
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teori ini, massa dapat dianggap sebagai bentuk lain dari energi dan Einstein 

mengatakan bahwa kita dapat mengubah massa menjadi energi, energi yang amat 

besar terkunci di dalam materi dan juga dapat dilepaskan. 

Selama dekade berikutnya, tahun 1919, Rutherford menunjukkan perubahan 

nitrogen menjadi oksigen dan hidrogen setelah dibentur oleh partikel alfa. Hal ini 

merupakan reaksi nuklir pertama yang diamati oleh manusia. Tahun 1928, 

Edward Condon (1902-1974), Ronald Wilfred Gurney (1898-1953) dan George 

Gamow (1904-1968), melakukan penelitian yang menerangkan bagaimana 

partikel alfa dipancarkan dari inti deuterium, isotop berat hidrogen yang kemudian 

dipakai dalam bom hidrogen (bom-H) yang pertama, ditemukan ahli kimia 

Amerika, Harold Urey (1893-1981) pada tahun 1931. 

Tahun 1934, ahli fisika Italia Enrico Fermi (1901-1954) menghancurkan atom 

berat dengan menyemprotkannya pada Neutron, namun Enrico Fermi tidak 

menyadari bahwa ia telah memperoleh fisi nuklir. Tahun 1938, Otto Hahn dan 

Fritz Strassman di Berlin melakukan eksperimen serupa dengan Uranium dan 

menjadi prestasi dunia, mereka menghasilkan fisi nuklir dan telah memisahkan 

atom, yaitu 33 tahun setelah Einstein mengatakan bahwa massa berubah menjadi 

energi. Tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden 

Amerika, Franklin D. Roosevelt yang mendesak Roosevelt untuk memulai 

program nuklir secepatnya. Selama empat bulan terakhir, Albert Einstein telah 
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membuat kemungkinan untuk mengatur reaksi nuklir dalam sebuah massa besar 

Uranium dan fenomena baru ini yang akan mengarah pada pembuatan bom..83 

Tahun 1940, para ahli kimia di Universitas California yang dipimpin oleh Glenn 

Seaborg (1912-1999) dan Edwin McMillan (1907-1991) menemukan plutonium. 

Dua tahun kemudian, tanggal 2 Desember 1942 dibawah pengarahan Enrico 

Fermi, reaktor nuklir84 pertama dibangun, dan berlangsung reaksi nuklir berantai 

pertama dalam proyek yang diprakarsai dan dikoordinasi oleh Arthur Holly 

Compton (1892- 1962).85 

Amerika Serikat selama Perang Dunia II pada bulan Agustus 1942 membuat 

program atom militer dengan nama “Manhattan Project”, dipimpin oleh seorang 

insinyur Angkatan Darat AS Mayor Jenderal Leslie R. Groves dan beberapa 

ilmuwan Amerika terkemuka yang ikut dalam proyek ini, termasuk fisikawan 

Enrico Fermi dan J. Robert Oppenheimer dan kimia Harold Urey. Proyek ini 

bertujuan untuk mengembangkan, membangun, dan menguji bom. Pembangunan 

laboratorium bom atom dimulai di Los Alamos, New Mexico, di bawah 

pengarahan Julius Robert Oppenheimer.86  

Bom atom pertama diuji di Alamogordo, New Mexico, pada 16 Juli 1945. Bom 

atom pertama yang dibuat dan digunakan untuk kepentingan militer 

menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki yang menandakan berakhirnya Perang 

                                                   
83 Widya Krulinasari, “Pengaturan Hukum Internasional terhadap Penggunaan Nuklir untuk 

Tujuan Damai”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, hlm. 3-4. 
84 Reaktor nuklir adalah tempat dimana reaksi nuklir dapat berlangsung secara terkendali. 
85 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nuklir-sejarah-penemuan-dan.html diakses 

pada 21 November 2017 pukul 20.36 WIB. 
86 http://www.infonuklir.com/read/detail/198/sejarah-perkembangan-nuklir-di-dunia diakses pada 

12 November 2017 pukul 21.32 WIB) 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nuklir-sejarah-penemuan-dan.html
http://www.infonuklir.com/read/detail/198/sejarah-perkembangan-nuklir-di-dunia
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Dunia II dengan mengalahnya pemerintahan Jepang kepada sekutu. Tanggal 6 

Agustus 1945, Enola Gay, pesawat Amerika, menjatuhkan bom atom pertama di 

Hiroshima dan menjatuhkan bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945, di 

kota Nagasaki yang meleset satu mil dari sasaran.87 

Nuklir dengan jenis bom atom di Jepang yang menghancurkan kota Hiroshima 

dan Nagasaki tersebut mencapai 20 kilo (ribuan) ton TNT,88 sedangkan bom 

nuklir sekarang yang banyak dikembangkan oleh negara-negara di dunia berdaya 

ledak hingga lebih dari 70 mega (jutaan) ton TNT.89 Bulan Oktober tahun 1961, 

Uni Soviet membuat ledakan terbesar dalam sejarah ketika merilis Tsar Bomba 

yakni bom berkekuatan 50 megaton TNT atau 3.333 lebih besar dari bom 

Hiroshima di kepulauan Novaya Zemlya di Samudra Arktik. Ledakan tersebut 

begitu kuat, sehingga menghancurkan jendela-jendela di Norwegia dan Finlandia 

dan gelombang listrik yang mengelilingi seluruh dunia sebanyak tiga kali.90 

b. Definisi Terorisme Nuklir  

 

Terorisme Nuklir atau terorisme dengan penggunaan senjata pemusnah massal 

(senjata nuklir)91 merupakan salah satu bentuk tindakan terorisme yang 

                                                   
87 Widya Krulinasari, Op. Cit., hlm. 5. 
88 TNT atau Tri Nitro Toluena diartikan sebagai hidrokarbon beraroma menyengat berwarna 

kuning pucat yang melebur pada suhu 354 K (178°F, 81 °C). Trinitrotoluena adalah bahan peledak 

yang digunakan sendiri atau dicampur, misalnya dalam Torpex, Tritonal, Composition B atau 
Amatol. TNT dipersiapkan dengan nitrasi toluene C6H5CH3, diakses melalui 

http://www.artikelteknologi.com/2015/08/apa-itu-tnt-trinitrotoluena.html# pada 6 Desember 2016 

pukul 22.30 WIB. 
89 https://www.kompasiana.com/dhnzh/senjata-pemusnah-masal-sejarah-dan-perkembangannya 

diakses pada 10 Desember 2017 pukul 22.30 WIB. 
90 http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/10/ukuran-maksimal-ledakan-bom-nuklir-yang-

pernah-terjadi-di-dunia diakses pada 10 Desember 2017 pukul 21.30 WIB. 
91 Senjata pemusnah massal dalam bahasa inggris disebut disebut Weapons of Mass destruction/ 

WMD, terdiri dari senjata nuklir, biologi, dan kimia (Nuclear, Biology, and Chemistry/ NBC). 

Senjata pemusnah massal ini biasanya digunakan oleh kelompok teroris dengan menargetkan 

masyarakat awam maupun personil militer. Beberapa tipe WMD dianggap memiliki akibat 

http://www.artikelteknologi.com/2015/08/apa-itu-tnt-trinitrotoluena.html
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menggunakan sarana kemajuan iptek. Kemajuan iptek dewasa ini tidak hanya 

berkembang positif untuk membantu kehidupan umat manusia melainkan dapat 

pula berdampak sebaliknya. Senjata pemusnah massal memiliki dampak yang 

sangat menghancurkan dan dapat membunuh ribuan makhluk hidup dalam satu 

siklus serangan. Senjata pemusnah massal terdiri atas 3 jenis, yang 

penggunaannya dipertentangkan oleh banyak pihak, diantaranya:92 senjata kimia; 

senjata biologis; dan senjata nuklir.93 

2.2 Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional 

1. Definisi Perjanjian Internasional  

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebuah 

perjanjian yang dilakukan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan 

untuk menciptakan hukum tertentu.94 Mochtar mensyaratkan untuk dapat disebut 

perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum 

internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Perjanjian 

internasional dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional apabila 

memenuhi beberapa unsur, yaitu:95 

                                                                                                                                           
psikologis dibanding kegunaan secara militer, Lihat juga dalam Guy Roberts, Defense Againts 

Weapons of Mass Destructions Terrorism, Amsterdam: IOS Press, 2008, hlm. 9. 
92 Todo Golo, Definisi Senjata Nuklir dan Klasifikasinya, 18 Desember 2015, hlm. 3, diakses 

melalui http://artikel-teknologi.com/definisi-senjata-nuklir-dan-klasifikasinya/ pada 26 September 

2016 pukul 22.40 WIB. 
93 Senjata Nuklir didefinisikan sebagai senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir, yakni 

sebuah proses yang melibatkan dua inti atom (nuclei) maupun partikel nuklir yang saling 

bertabrakan guna memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Lihat juga dalam The 

Nuclear Weapon Archieve, A Guide to Nuclear Weapons, hlm. 2., diakses melalui 

http://nuclearweaponarchive.org/ pada 26 September 2016 pukul 22.30 WIB. 
94 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 

84. 
95 I Wayan Parthiana, Loc. Cit. 

http://artikel-teknologi.com/definisi-senjata-nuklir-dan-klasifikasinya/
http://nuclearweaponarchive.org/
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a. Perjanjian harus memiliki karakter internasional, baik secara formal 

(pembentukannya) maupun materiil (substansinya).  

b. Perjanjian harus dibuat oleh para pihak yang merupakan subjek hukum 

internasional, yakni negara dan/atau organisasi internasional, sehingga 

tidak dibenarkan jika perjanjian dibuat oleh pihak yang bukan merupakan 

subjek hukum internasional. 

c. Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan memiliki daya ikat yang kuat 

bagi seluruh pihak yang andil dalam perjanjian. 

 

2. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional 

Ada dua jenis perjanjian internasional yang selama ini dijadikan pedoman dalam 

mempelajari kerjasama internasional, yaitu perjanjian bilateral (bilateral treaties) 

dan perjanjian multirateral (multirateral treaties).96 Perjanjian bilateral (bilateral 

treaties) yaitu suatu perjanjian internasional dengan pihak-pihak atau negara 

peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut hanya terdiri dari dua pihak atau 

dua negara,97 bersifat tertutup (gesloten verdrag), dan disebut juga sebagai treaty 

contracts atau perjanjian yang bersifat kontrak.98  

Perjanjian multirateral (multilateral treaties) yaitu suatu perjanjian atau 

perundingan yang diikuti banyak negara untuk membuat kesepakatan terhadap 

obyek tertentu, dengan prosedur dan mekanisme menurut ketentuan Komisi 

Hukum Internasional, dilakukan secara tertulis dimana setiap utusan negara-

negara memiliki hak lobi, negosiasi (berunding) untuk dan atas kepentingan 

                                                   
96 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 40. 
97 Ibid.  
98 Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 113. 
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memperjuangkan kepentingan negara-negara di tingkat internasional,99 bersifat 

terbuka (open verdrag), dan umumnya dikategorikan sebagai law making treaties 

atau perjanjian yang membentuk hukum, yang kedudukannya sebagai salah satu 

sumber hukum internasional.100 

3. Teori Pemberlakuan Perjanjian Internasional 

Penerapan perjanjian internasional dalam suatu negara tergantung pada teori-teori 

penerapan perjanjian internasional yang digunakan negara bersangkutan. 

Pemberlakukan perjanjian internasional di suatu negara, berhubungan erat dengan 

teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori 

dualisme (dualism theory) dan monisme (monism theory).101 Teori dualisme 

menempatkan hukum internasional sebagai sistem yang terpisah dari hukum 

nasional dan tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem tersebut. Teori 

monisme didasarkan pada pemikiran bahwa hukum nasional dan hukum 

internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan sistem hukum.102  

4. Berlaku dan Mengikatnya Perjanjian Internasional 

Daya ikat perjanjian internasional berdasarkan praktek-praktek penerapannya, 

tergantung pada jumlah negara-negara yang menyetujui dan meratifikasi. Statuta 

Roma yang disetujui di San Remo tahun 1998 misalnya, yang baru dapat 

diimplementasikan setelah 60 negara meratifikasinya dalam sistem hukum 

                                                   
99 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi, 

Bandung: Alumni, 2011, hlm. 45. 
100 Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 115. 
101 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik 

Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 53.  
102 Ibid. 
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nasionalnya.103 Selain itu, daya ikat perjanjian internasioal juga bergantung pada 

tahap-tahap pembentukan perjanjian, jika perjanjian tidak mensyaratkan adanya 

ratifikasi, maka negara peserta akan terikat secara hukum sejak penandatanganan 

perjanjian itu.104 Namun, jika suatu perjanjian tersebut mensyaratkan ratifikasi, 

maka negara peserta baru akan terikat secara hukum sejak diratifikasinya 

perjanjian itu. Maka, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian internasional 

dapat berakibat timbulnya hukum lain. 

5. Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia 

Dasar hukum pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia adalah Pasal 11 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.105 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan aturan 

pelaksana dari Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan 

kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk pengesahan suatu Perjanjian 

Internasional di Indonesia terbagi dalam empat kategori, yaitu:106 ratifikasi 

(ratification), aksesi (accesion), penerimaan (acceptance), dan penyetujuan 

(approval). 

  

                                                   
103 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 

32-34. 
104I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Loc. Cit. 
105 Proses pengesahan perjanjian internasional diatur pada Bab III Pasal (9–14) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
106 Ketentuan Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
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2.3 Pengaturan Hukum Internasional mengenai Penanggulangan Tindak 

Terorisme Nuklir 

 

Terorisme nuklir merupakan isu terbaru dan menjadi tantangan yang 

dikhawatirkan dewasa ini. Begitu banyaknya tindakan terorisme yang terjadi 

seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di berbagai disiplin ilmu 

khususnya dalam penggunaan bahan-bahan nuklir, menimbulkan kekhawatiran 

bagi setiap pihak akan terjadinya tindak terorisme nuklir, khususnya negara. 

Selain itu, ditambah dengan perkiraan negara-negara yang menyimpan 

persenjataan nuklir, yaitu sebagai berikut:107 

Tabel 1.2. Perkiraan Negara Penyimpan Senjata Nuklir  

(dalam satuan hulu ledak) 

 

 
Amerika 

Serikat 
Rusia Prancis Inggris Cina 

alat peledak 

nuklir aktif, bom 

dan peluru 

2850 4200 60 - 250 

Senjata Peluru 

roket antabenua 

aktif dan 

peluru roket 

dalam kapal 

selam 

4800 4000 288 200 130 

Total senjata aktif 7650 8200 348 200 380 

Berdasarkan data tersebut, hukum internasional membuat instrumen hukum 

mengenai pemberantasan terorisme, di antaranya: 

1. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997 

yang bertujuan meningkatkan kerjasama internasional antara negara 

                                                   
107 Ferguson, D. Charles dan William C. Potter, Op. Cit., hlm 49. 
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anggota dalam merancang dan mengadopsi langkah-langkah efektif dan 

praktis untuk pencegahan, penindasan, serta penghapusan tindakan 

terorisme, untuk penuntutan dan penghukuman para pelakunya, serta 

untuk menegaskan bahwa semua tindakan, metode dan praktek terorisme 

sebagai kejahatan yang tidak dapat dibenarkan, dimanapun dan oleh 

siapapun dilakukan, termasuk yang membahayakan hubungan 

persahabatan seluruh negara dan yang mengancam integritas teritorial 

serta keamanan negara-negara.108 Pemberantasan terorisme dalam 

konvensi ini ditujukan terhadap penggunaan bom dan bahan peledak 

secara umum dan belum mencantumkan penggunaan bahan nuklir.  

2. Instrumen hukum kedua, yaitu International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism 1999 bertujuan untuk 

mencegah dan memberantas pembiayaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui organisasi dengan tujuan amal, sosial atau budaya 

atau juga yang terlibat dalam kegiatan melanggar hukum seperti 

perdagangan gelap senjata, narkoba dan pemerasan, termasuk eksploitasi 

orang untuk tujuan pendanaan kegiatan teroris.109 Berdasarkan kedua 

instrumen hukum internasional tersebut di atas, belum mengatur secara 

khusus mengenai penanggulangan tindak terorisme nuklir. Oleh karena itu, 

sangat dibutuhkan kerangka hukum yang efektif sebagai landasan hukum 

subjek hukum dalam menanggulangi tindak terorisme nuklir.  

                                                   
108 Ketentuan dalam Pembukaan International Convention for the Suppression of Terrorist 

Bombings 1997. 
109 Ketentuan dalam Pembukaan International Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism 1999. 
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3. International Convention for the Suppresssion of Acts of Nuclear 

Terrorism 2005 (selanjutnya disebut Konvensi Terorisme Nuklir) 

merupakan salah satu dari dua konvensi terkait terorisme yang dibentuk 

oleh Komite Ad Hoc PBB, sebagai mandat dari Resolusi Majelis Umum 

51/210 tanggal 17 Desember 1996 tentang langkah-langkah untuk 

menghilangkan terorisme internasional. Inisiatif rancangan Konvensi 

Terorisme Nuklir muncul dari pemerintah Federasi Rusia yang 

menyampaikan kebutuhan penting untuk mengatasi potensi ancaman 

terorisme yang melibatkan penggunaan perangkat nuklir dan kebutuhan 

untuk melakukan kontra-aksi internasional yang efektif terhadap ancaman 

tersebut, yang selanjutnya dibahas dalam sesi kedua pertemuan Komite 

pada 17-27 Februari 1998. 110 

International Convention for the Suppresssion of Acts of Nuclear Terrorism 2005 

(Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005) adalah perjanjian 

yang dibuat untuk mengkriminalisasi tindakan terorisme nuklir dan untuk 

meningkatkan keamanan dan kerjasama yudisial untuk mencegah, menyelidiki 

serta menindaklanjuti tindakan-tindakan terorisme nuklir. Konvensi ini terdiri atas 

28 Pasal. Materi pokok yang diatur dalam Konvensi Terorisme Nuklir, sebagai 

berikut:111 

                                                   
110 Lihat laporan Masukan ELSAM dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi 

1 DPR RI terkait dengan Pembahasan RUU Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan 

Tindakan Terorisme Nuklir 2005 (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terrorism 2005), Jakarta, 5 Februari 2014, hlm. 3., dapat diakses melalui 

http://lama.elsam.or.id/downloads/730079_Masukan_Elsam_RUU_Pengesahan_Terorisme_Nuklir

.pdf pada 26 September 2016 pukul 00.20 WIB. 
111 Lihat Ketentuan Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2014 Tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

http://lama.elsam.or.id/downloads/730079_Masukan_Elsam_RUU_Pengesahan_Terorisme_Nuklir.pdf
http://lama.elsam.or.id/downloads/730079_Masukan_Elsam_RUU_Pengesahan_Terorisme_Nuklir.pdf
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a. Tujuan, konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi 

tindakan terorisme nuklir.  

b. Ruang lingkup konvensi, konvensi ini mengatur tentang upaya pencegahan 

dan penanggulangan tindakan terorisme nuklir baik di dalam negeri 

maupun antarnegara berdasarkan definisi yang diatur dalam konvensi ini.  

c. Kewajiban negara pihak, yaitu negara-negara pihak mempunyai 

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang diatur 

dalam konvensi ini 

Konvensi menyatakan unsur-unsur tindakan terorisme nuklir yaitu kejahatan yang 

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau membuat perangkat bahan 

radioaktif; dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka fisik yang serius atau 

dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan besar terhadap fasilitas atau 

lingkungan; menggunakan cara apapun untuk menggunakan bahan radioaktif atau 

perangkat nuklir atau dengan maksud untuk memaksa seseorang atau badan 

hukum, organisasi internasional atau negara untuk melakukan atau ikut serta 

melakukan tindakan tersebut. Konvensi ini pun menyatakan tidak berlaku apabila 

tindakan terorisme nuklir ini terjadi di suatu negara dengan pelaku terorisme dari 

negara itu sendiri, maka hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara.112  

Konvensi Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir 2005 mengatur pembatasan 

penggunaan nuklir dalam kegiatan perang maupun kegiatan militer, karena dalam 

                                                                                                                                           
Terrorism 2005 (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005), hlm. 

4.  
112 Pasal 3 Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005 
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hal ini menggunakan hukum humaniter sebagaimana ketentuan dalam 

konvensi:113 

“The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms 

are understood under international humanitarian law, which are governed 

by that law are not governed by this Convention, and the activities 

und.ertaken by military forces of a State in the exercise of their official 

duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, 

are not governed by this Convention” 

Konvensi mewajibkan negara-negara untuk bekerja sama, antara lain, dengan 

mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegah dan menolak adanya 

tindakan terorisme nuklir di wilayah negaranya masing-masing, baik di dalam 

atau di luar wilayah mereka; saling bertukar informasi yang akurat dan 

terverifikasi sesuai dengan hukum nasional mereka; berkoordinasi baik secara 

administratif dan tindakan lainnya untuk mendeteksi, mencegah, memberantas 

dan menyelidiki pelanggaran terorisme tersebut serta untuk melakukan proses 

pidana kepada orang yang diduga telah melakukan kejahatan ini.114  

Konvensi juga menyatakan negara-negara anggota harus mengambil langkah yang 

tepat sesuai dengan hukum nasional mereka untuk melindungi kerahasiaan setiap 

informasi yang mereka peroleh berdasarkan ketentuan dalam konvensi ini dari 

Negara pihak lain atau melalui partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan 

Konvensi ini dan apabila negara anggota memberikan informasi kepada organisasi 

internasional maka harus dipastikan bahwa kerahasiaan informasi tersebut 

terlindungi. Konvensi menyatakan bahwa negara-negara anggota tidak diwajibkan 

untuk memberikan informasi yang tidak diperbolehkan oleh hukum nasional 

                                                   
113 Pasal 4 Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005 
114 Pasal 7 ayat 2 Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005 
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mereka atau yang akan membahayakan keamanan negara yang bersangkutan atau 

dalam hal proteksi fisik bahan nuklir.115  

Negara anggota wajib menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa-Bangsa melalui pejabat yang berwenang dan sebagai penghubung yang 

bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima informasi yang dimaksud. 

Sekretaris Jenderal PBB, selanjutnya harus menyampaikan informasi mengenai 

otoritas kepada semua negara anggota dan Badan Energi Atom Internasional. 

Otoritas/ lembaga yang berkaitan dan pihak penghubung harus dapat diakses 

setiap saat.  

Kebijakan Internasional dalam pemberantasan melawan terorisme menggunakan 

upaya komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara. PBB melalui United 

Nations Terrorism Prevention Branch telah melakukan studi mendalam dan 

merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif 

sebagai berikut:116 

a. Aspek politik dan pemerintahan (politics and governance)  

b. Aspek ekonomi dan sosial (economic and social) 

c. Aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (psychology, communication, 

education) 

d. Peradilan dan hukum (judicial and law)  

e. Aspek kepolisian dan sistem pemasyarakatan (police and prison system) • 

Aspek intelijen (intelligent)  

f. Aspek militer (military) dan Aspek imigrasi (immigration)  

                                                   
115 Pasal 7 ayat 3 Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005 
116 Hery Firmansyah, “Upaya Penanggulangan Tindakan Terorisme di Indonesia”, Jurnal Mimbar 

Hukum Volume 23 No. 2, Juni 2011, hlm, 386. 
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2.4 Pengaturan Hukum Nasional mengenai Tindak Pidana Terorisme 

Nuklir 

 

Indonesia pada 30 September 2014 telah meratifikasi Konvensi tentang 

Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir 2005 dengan diundangkannya UU 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention for the 

Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005 (Konvensi Internasional 

Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005),117 dengan Declaration 

(Pernyataan) terhadap Pasal 4 dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 23 

ayat (1) berdasarkan Pasal Undang-Undang ini.118 

Konvensi menyatakan bahwa setiap perselisihan antara dua atau lebih negara 

anggota menyangkut penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak dapat 

diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang bisa diterima wajib, berdasarkan 

permintaan salah satu di antara mereka, diserahkan pada arbitrase. Jika dalam 

enam bulan sejak tanggal permintaan untuk arbitrase, pihak tersebut tidak 

bersepakat mengenai organisasi arbitrase tersebut, maka siapa pun di antara pihak 

tersebut dapat mengajukan perselisihannya kepada Mahkamah Internasional 

dengan permohonan sesuai dengan Piagam Mahkamah Internasional.119 Isi 

reservasi dari konvensi tersebut yaitu Pemerintah Republik Indonesia menyatakan 

tidak terikat oleh ketentuan Pasal 23 ayat (1) dari konvensi dan mengambil posisi 

bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan 

                                                   
117 Buletin parlementaria Nomor 805/III/2014 Edisi 805 diakses melalui 

http://www.dpr.go.id/serba-serbi/buletin-parlementaria pada 08 Agustus 2016 pukul 15.41 WIB. 
118 Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2014. 
119 Pasal 23 ayat 1 Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005 

http://www.dpr.go.id/serba-serbi/buletin-parlementaria
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konvensi hanya dapat diajukan ke arbitrase atau Mahkamah Internasional dengan 

persetujuan dari semua pihak yang bersengketa.120  

Kebijakan Negara Indonesia dalam menanggulangi tindak terorisme nuklir berupa 

strategi pencegahan dan pemberantasan dengan upaya pre-emptif, preventif, 

represif, resosialisasi, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur pendukung. 

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-

emptif menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, jadi dapat menghilangkan faktor niat 

meskipun ada kesempatan.121 Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya 

pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, 

dengan menghilangkan kesempatan melakukan tindak pidananya.122 Selanjutnya, 

upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan, berupa 

penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya 

represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang 

ditempuh setelah terjadinya kejahatan.123 Kemudian upaya resosialisasi 

merupakan upaya penanggulangan tindak terorisme nuklir melalui proses 

pembelajaran norma baru, nilai, sikap, dan perilaku. Upaya rehabilitasi adalah 

suatu proses perbaikan atau penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi 

normal, dan untuk mengembalikan kondisi seperti awalnya.124 

                                                   
120 http://www.untc.org diakses pada 10 Juni 2016 Pukul 16.00 WIB. 
121 Handar Subhandi, dalam artikel Upaya Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum 

Uniersitas Hasanudin, 24 Agustus 2015. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 http://pengertiandefinisi.com/pengertian-rehabilitasi-dan-kegunaannya/ diakses pada 5 Oktober 

2017 pukul. 10.46 WIB. 

http://www.untc.org/
http://pengertiandefinisi.com/pengertian-rehabilitasi-dan-kegunaannya/


 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Metode penelitian dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan 

kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran 

tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pendekatan masalah merupakan proses 

pemecahan atau penyelesaian masalah dengan tahap-tahap yang telah ditentukan, 

sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang 

mengkonsepsi hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma dengan 

mengklasifikasi dan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku 

(internasional maupun nasional) yang relevan terhadap permasalahan 

penanggulangan tindakan terorisme nuklir.125 Berdasarkan pendekatan ini, maka 

bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.126 

                                                           
125 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 53. 
126 Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, 

hlm. 179. 
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3.2  Jenis dan Tipe Penelitian  

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara 

normatif. Penelitian secara normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara mengkaji peraturan hukum formal yang berlaku terhadap suatu 

permasalahan hukum tertentu. 127 Penelitian normatif seringkali disebut dengan 

penelitian doktrinal (dogmatic legal research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan dan/atau 

literatur kepustakaan.128 

3.2.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum deskripstif analitis, 

yaitu pemaparan terhadap pembahasan yang bersifat analisis dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

dan waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum 

yang terjadi di dalam masyarakat.129 

  

                                                           
127 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 12-14. 
128 Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56. 
129 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 67. 
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3.3  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah bahan yang berupa: 

a. Bahan Hukum Primer (primary law material), yaitu merupakan bahan hukum 

yang bersifat mengikat.130 Data primer yang digunakan penulis terdiri dari 

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997 

(Konvensi Penanggulangan Teroris Bom 1997), International Convention for 

the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (Konvensi 

Penanggulangan Pendanaan Terorisme 1999), International Convention for 

the Suppression of Acts of Nuclear Terorism 2005 (Konvensi 

Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005), dan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan International Convention for the 

Suppression of Acts of Nuclear Terorism 2005 (Konvensi Penanggulangan 

Tindakan Terorisme 2005), serta peraturan perundang-undangan nasional 

lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer,131 yang berupa literatur, buku-buku ilmu 

hukum, situs-situs internet, dan literatur lainnya yang relevan berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas yaitu tentang Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir menurut 

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terorism 

                                                           
130 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (Universitas 

Indonesia Press), 2007, hlm. 52. 
131 Ibid. 
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2005 (Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005) dan 

Implementasinya di Indonesia. 

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

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.132 

Bahan ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari 

Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, karya-

karya ilmiah, Media Massa, Media Elektronik, serta yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

3.4  Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu, 

pengumpulan data untuk mendapatkan landasan teoritis yang terdapat dalam 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan obyek kajian 

penanggulangan tindakan terorisme nuklir. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengkaji serta 

menelaah dokumena-dokumen terkait agar mempermudah dalam pembahasan 

penelitian ini.  

  

                                                           
132 Ibid. 
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3.4.2 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Memodifikasi data, yaitu mengumpulkan data, memilih dan memilah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Klasifikasi data, yaitu menyusun data sesuai dengan bidang atau 

kelompoknya agar mempermudah dalam menganalisa data tersebut. 

3. Penyusunan data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga 

mempermudah dalam kajian penelitian ini. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah metode pengolahan data. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisa dilakukan dengan 

cara menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan bahasa 

yang telah ditetapkan (penafsiran gramatikal) sehingga mempermudah dalam 

mengambil kesimpulan mengenai penanggulangan tindakan terorisme nuklir 

menurut International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terorism 2005 dan implemetasinya di Indonesia. 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 

2005 (Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir 2005) 

merupakan konvensi yang dibuat oleh negara-negara yang khawatir akan 

penyalahgunaan tenaga nuklir oleh oknum teroris, yang bertujuan untuk 

mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme nuklir baik di dalam negeri 

maupun antarnegara. Ruang lingkup konvensi ini terdiri atas definisi tindakan 

terorisme nuklir; kewajiban dan kewenangan negara anggota. 

Penanggulangan tindakan terorisme nuklir menurut konvensi berupa 

pembebanan kewajiban kepada setiap negara untuk menetapkan tindakan 

terorisme nuklir sebagai suatu kejahatan sebagai tindak pidana berdasarkan 

hukum nasionalnya dan harus memberikan hukuman yang sesuai 

mempertimbangkan sifat kejahatannya serta wajib mengambil langkah yang 

dianggap perlu dengan menetapkan yurisdiksi teritorialnya. Setiap negara 

peserta juga wajib bekerja sama dengan menjalin komunikasi dan berbagi 
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informasi yang akurat dan terverifikasi serta mengkoordinasikan langkah 

administratif yang tepat untuk mendeteksi, mencegah, memberantas, dan 

menyelidiki kejahatan terorisme nuklir. Penyelesaian perselisihan terkait 

penafsiran konvensi dilakukan dengan cara negosiasi yang diserahkan kepada 

pengadilan arbitrase oleh salah satu pihak, apabila pihak lain tidak sepakat 

maka dapat diajukan ke Mahkamah Internasional oleh siapapun diantara 

pihak berselisih.  

2. Implementasi ketentuan International Convention for The Suppression of Acts 

of Nuclear Terrorism 2005 (Konvensi Penanggulangan Tindakan Terorisme 

Nuklir 2005) di Indonesia yaitu dengan diratifikasinya Konvensi tersebut ke 

dalam peraturan nasional Indonesia melalui UU No. 10 Tahun 2014 tentang 

International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 

2005. Kebijakan yang diambil Negara Indonesia terkait penanggulangan 

tindak terorisme nuklir diimplementasikan dengan upaya pencegahan berupa 

(pre-emptif dan preventif), resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan 

infrastruktur pendukung. Namun Implemetasi penanggulangan tindakan 

terorisme nuklir belum dilakukan secara maksimal, karena masih terbatas 

pada tahapan ratifikasi konvensi dan belum melakukan kriminalisasi dalam 

hukum nasionalnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan konvensi. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa perlu 

adanya reformasi peraturan nasional yang mengatur secara khusus mengenai 

penanggulangan tindakan terorisme nuklir dan sektor keamanan dengan 

peningkatan koordinasi tugas pokok dan fungsi dari setiap elemen keamanan, 

pembenahan regulasi keamanan dengan memperjelas konsepsi keamanan dan 

penyelarasan antar peraturan perundangan yang ada, serta memperluas kerja sama 

dengan pihak swasta baik nasional maupun internasional. 
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