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I. Pendahuluan 
 
Terjadinya peledakan bom Bali telah mem-
bawa beberapa dampak penting bagi kebija-
kan politik keamanan Indonesia. Pertama, 
pemerintah segera menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang 
(Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Terorisme, serta Perppu No. 2 
Tahun 2002 tentang penggunaan Perppu No.1 
untuk melakukan penyidikan terhadap kasus 
peledakan bom di Kuta Bali. Kedua, peme-
rintah menyatakan organisasi Jamaah 
Islamiyah sebagai organisasi teroris yang ber-
tanggungjawab atas terjadinya aksi peledakan 
bom di Bali dan lewat Departemen Luar 
Negeri mendaftarkan organisasi Jama’ah 
Islamiyah sebagai organisai teroris yang selu-
ruh kegiatannya dapat dikategori-kan melang-
gar Perppu No.1 tahun 2002. 
 
Pada satu sisi ketiga hal tersebut merupakan 
dampak yang berkaitan langsung dengan 
terjadinya peledakan bom di Bali, di sisi yang 
lain perlu dicermati adanya dampak ‘bawaan’ 
dari ketiga akibat langsung yang disebutkan 
di atas, yang memiliki kaitan dengan kebi-
jakan politik dalam negeri di Indonesia yang 
perlu mendapat perhatian lebih jauh, karena 
berhubungan dengan perlindungan hak asasi 

manusia dan upaya demokratisasi yang lebih 
berkualitas.  
 
Pokok-pokok pikiran singkat ini akan 
mencoba membagi ke dalam lima bagian 
yaitu: Pertama, mengevaluasi terminologi 
dari terorisme itu sendiri sebagai discursive 
field; Kedua, menganalisa materi Perppu 
No.1/2002; Ketiga, melihat kaitan antara 
konteks hukum internasional dan materi 
Perppu No1/2002; Keempat, menganalisa 
dan memprediksi dampak bawaan dari 
kebijakan pemerintah dengan penerbitan 
Perppu No.1/2002 dan penetapan organisasi 
teroris terhadap kebijakan politik di tingkat 
nasional, khususnya yang berhubungan 
dengan perkembangan penyelesaian kasus 
Aceh yang sekarang sedang berlangsung 
perundingannya di Geneve, serta kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi di Papua; 
Kelima, memberikan evaluasi dan pokok 
pikiran terhadap keseluruhan problem 
terorisme dan kaitannya dengan Perppu 
No.1/2002. 
 
 
II. Terorisme dan Keterbatasan Dis-
course 
 
Lepas dari segala kemungkinan mengenai 
beragam motifnya, Perppu No.1/ 2002 me-
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ngenai Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme telah menjadi satu-satunya pega-
ngan hukum serta alat politik pemerintah 
untuk memerangi apa yang disebut sebagai 
terorisme. Dalam konteks kritik dan kajian 
terhadap produk hukum ini, selain aspek-
aspek material-prosedural sebagaimana yang 
telah dungkapkan dalam kajian banyak pihak, 
masih ada beberapa variabel yang perlu 
diperhitungkan, yang bisa menjadi dasar 
pijakan tambahan untuk merumuskan sikap-
sikap tertentu terhadapnya, antara lain adalah: 
 
1. Dalam situasi-situasi khusus serta konteks 

sosial-politik yang berkembang dalam 
masa-masa pasca otoriterian saat ini, yang 
lebih membutuhkan semacam penguatan 
terhadap democratic security apakah 
Perppu ini mampu memberikan jaminan 
kepada upaya-upaya perluasan demokrasi 
ataukah tidak? Apakah kriminalisasi yang 
dilakukannya incompatible atau tidak 
dengan kebutuhan-kebutuhan penguatan 
institusi serta praktek demokrasi tersebut? 
(kapabilitas untuk  mendukung proses de-
mokrasi?) 

 
2. Faktor kedua adalah, sejauh mana Perppu 

ini sebagai produk hukum masa pasca 
otoriterian, memberikan pengertian-
pengertian yang memadai untuk tidak 
sekedar menjadi instrumen kriminalisasi 
terhadap kejahatan teror melainkan lebih 
dari itu bagaimana ia memperluas 
pemahaman orang mengenai pentingnya 
menolak kekerasan dan menyelesaikan 
politik kekerasan secara umum seperti 
impunity dsb. (kapasitas untuk menyele-
saikan kekerasan  struktural) 
 

Untuk menjawab dua soal, tulisan berikut 
bemaksud memberikan sejumlah pertimbang-
an ringkas yang mungkin untuk melihat, 
terutama, makna tidakan terorisme dan hu-

bungannya dengan konsepsi kekerasan seca-
ra umum. 
 
 
II. 1. One Dimensional Conception on 
Terrorism 
 
Mengenai konstruksi gagasannya, terorisme 
secara dominan dan resmi didefinisikan da-
lam kerangka yang one direction dalam 
pengertian bahwa pelaku yang ditunjuk 
bersifat tunggal yakni semata-mata non-state 
actors sehingga dengan demikian tindakan 
terorisme dalam pengertian ini senantiasa  
dilihat dalam kegiatan  yang menurut istilah 
Johan Galtung sebagai terrorism from 
below.1 Model konstruksi semacam ini dapat 
kita sebut sebagai konsepsi satu dimensi. Ini 
bisa dilihat dari sejumlah definisi sebagai 
berikut: 
  

“Setiap orang yang dengan sengaja menggu-
nakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
yang menimbulkan suasana teror atau rasa 
takut terhadap orang secara meluas atau 
menimbulkan korban yang bersifat massal, 
dengan cara merampas kemerdekaan atau 
hilangnya nyawa dan harta benda oang lain, 
atau mengakibatkan kerusakan atau kehan-
curan terhadap obyek-obyek vital yang 
strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 
publik atau faslitas internasional dipidana 
dengan pidana mati atau penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat  4 
(empat tahun) dan paling lama 20 (duapuluh) 
tahun. (Pasal 6 Perppu No.1/2002).2

                                                 
1 Untuk pengertian yang lebih dalam lihat dalam 
Galtung. Johan (2001), September 11 2001: Diag-
nosis, Prognosis, Therapy  (http//:www.transcend. 
org) 
2 Dalam definisi di atas dalam makna kata setiap 
orang meski dimasukkan juga pejabat-pejabat resmi 
negara seperti militer maupun polisi (pasal 1 ayat 2), 
namun pengertian ‘militer’ ataupun polisi di situ lebih 
dirujukkan pada definisi mengenai korporasi yang 
lepas dari hubungan pertanggungan jawab secara 
resmi sebagai refleksi dari kekuasaan negara atau 
aparat negara. 
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Pendefinisian yang lebih bersifat satu dimensi 
juga bisa dilihat dari definisi lama yang 
dikemukakan oleh Liga Bangsa-Bangsa tahun 
1937. Terorisme dilihat sebagai kejahatan 
yang hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak 
yang bukan negara, 
 

“Segala jenis tindak kiminal dilakukan untuk 
melawan sebuah negara yang dimaksudkan 
untuk menciptakan sebuah keadaan terror da-
lam mental orang ataupun kelompok tertentu 
atau pun publik secara umum. (League of 
Nations Convention, 1937)” 

 
Karakter pendefinisan yang sama juga dapat 
ditemukan kemudian dalam resolusi PBB 
yang pada tahun 1995 merumuskan tindakan 
dan metode terorisme sebagai: 
 

“Tindakan-tidakan yang ditujukan pada peng-
hancuran hak-hak asasi manusia, kebebasan 
dasa dan demokrasi, mengancam integritas 
teritorial dan keamanan suatu negara, men-
destabilisasikan legitimasi pemerintahan kon-
stitusional, perusakan terhadap pluralisme so-
sial masyarakat dan mempengaruhi kondisi 
pembangunan ekonomi dan sosial suatu ne-
gara (UN General Assembly, Resolusi No. 
50/186, 22 Desem-ber 1995).” 

 
 
II. 2. Kelemahan One Dimensional Concep-
tion 
 
Dengan definsi di atas jelas terlihat bahwa 
dalam pemahaman yang dominan dan resmi, 
terorisme dilihat semata-mata sebagai 
tindakan yang pada tahap akhir ditujukan 
untuk menyakiti negara, artinya ia disamakan 
dengan sejenis politik subversi. Dengan kata 
lain pendefinisian ini lebih ditujukan untuk 
melindungi kepentingan dan kuasa resmi yang 
ada. Ia mengabaikan kenyataan bahwa 
terorisme sebagai kejaha-tan terhadap 
kemanusian justru lebih mungkin terjadi 
dalam kaitan dengan kapasitas bentuk-bentuk 
kuasa dominan dalam tubuh pemerintahan 

tertentu atau negara-negara bersangkutan 
sehingga dengan demikian pemberantasan 
terhadapnya harus-lah pertama-tama dilihat 
sebagai upaya untuk mengawasi kekuasaan 
yang menyelu-bungi rezim-rezim politik 
resmi yang meme-rintah. 
 
Pada akhirnya pemahaman satu dimensi ini 
sama sekali gagal memahami makna paling 
substansial dari sebab-sebab struktural dan 
asal-usul munculnya kejahatan semacam ini. 
Ia memandang bahwa segala jenis kekerasan 
serta subversi yang dilakukan oleh non-state 
actors tersebut sebagai sesuatu yang sama 
sekali tidak berkaitan dengan praktek-
praktek  politik yang terjadi dalam sejarah 
kekuasaan sebelumnya. Inilah yang dalam 
pengertian Galtung disebut sebagai semacam 
“autisme politik yakni pandangan resmi 
yang menganggap bahwa apa yang terjadi 
dan dilakukan oleh kelompok atau group lain 
sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang 
kita buat.”  
 
Selain itu gagasan ini juga mengabaikan 
makna atau akar kekerasan dalam setiap tin-
dakan terorisme dan kaitannya dengan 
kekuasaan. Yakni bahwa dalam banyak 
kasus bagi sejumlah kelompok, terorisme 
sebagai jalan kekerasan merupakan satu-
satunya bahasa yang bisa diucapkan untuk 
mengekspresikan situasi-situasi ketidak-
adilan yang dialami. Di sini alasan-alasan 
yang melatarbelakangi terorisme meski tidak 
dapat diampuni dan dijadikan dasar legiti-
masi namun harus dipahami secara lebih 
mendalam dan memadai.  
 
 
II. 3. Two Dimensional Conception on 
Terrorism 
 
Dengan melihat kelemahan-kelemahan di 
atas pada akhirnya menjadi penting untuk 
merujuk pada apa yang dikemukakan oleh 
Michael Tilger bahwa terorisme memiliki 
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dua bentuk dasar yakni pertama adalah state-
sponsored terrorism (misalnya paramiliter di 
Kolombia dan bebagai negara di Amerika 
Latin yang didanai Amerika untuk membu-
nuh golongan kiri serta aktivis serikat buruh, 
paramiliter yang dulu beroperasi di Timor-
timor dsb). Yang kedua adalah insurgence-
group terrorism yang biasanya dimulai 
sebagai reaksi terhadap dan dipicu oleh 
sebab-sebab ketidakadilan sosial dan politik 
dalam masyarakat.3 Mengenai ini, Galtung 
mengemukakan bahwa misalnya dalam kasus 
September 11, Bin Laden kepada Al Jazeera 
mengatakan bahwa ‘our nation has been 
tasting this humiliation and this degradation 
for more than 80 years…’4   
 
Memuat hal yang sama, Chomsky  secara 
lebih detail mengungkapkan bahwa misalnya 
dalam kasus pemboman kedutaan besar 
Amerika dan barak Angkatan Laut AS di 
Beirut pada tahun 1983 yang melahirkan dua 
jenis penafsiran, yakni yang pertama yang 
berasal dari pandangan dominan dan resmi 
dari pemerintah AS yang melihat bahwa 
peristiwa tersebut merupakan ‘the most 
violent acts of international terrorism have 
generally reflected some clear logic…which 
were attempts to drive the United States from 
Lebanon’. Sementara di pihak yang lain 
sebuah kelompok fundamentalis menaf-sirkan 
peristiwa tersebut dengan pandangan ‘The 
American people must know, that their 
civilians who got killed are not better than 
those who are getting killed by the American 
weapons and support’.5
 

                                                 

                                                

3 Tilger, Michael (2001). “Terrorism and Human 
Rights” (www.monthlyreview.org) (Monthly Review, 
November 2001. Vol. 53. No.6) 
4 Lihat dalam Johan Galtung  (6 September 2002)., To 
End Terrorism, End State Terrorism (http//:www. 
transcend.org). 
5 Lihat dalam Noam Chomsky (1993), “No Longer 
Safe” (Z Magazine, May 1993). 

Selain Chomsky dan Galtung, dalam konteks 
Indonesia kita juga dapat melihat bahwa 
misalnya pengerasan watak ideologis dalam 
kelompok-kelompok “garis keras” yang 
menggunakan jalan kekerasan dalam politik 
juga harus dilihat sebagai akibat dan reaksi 
atas pengalaman represi dalam politik 
keamanan dan intelejen Orde Baru. Sehingga 
kemunculan mereka di saat-saat belakangan 
ini harus pula dilihat sebagai semacam 
‘balasan’ dan kelanjutan atas politik subversi 
Orde Baru tersebut.6
 
Di titik ini pada akhirnya kita melihat bahwa 
berbeda dengan pandangan dominan dan 
resmi, secara mendasar pada prakteknya 
pandangan yang dua dimensi melihat ada 
keterkaitan yang menghubungkan antara satu 
tindakan teror yang dilakukan oleh negara 
dengan tindakan teror yang lainnya: yakni 
bawa dalam banyak hal terorisme muncul 
sebagai jalan balasan terhadap state 
terrorism itu sendiri. Di titik ini keduanya 
dihubungakan oleh sejumlah entitas yang 
sama yakni bahwa: 
 

Terrorism (Carried out be men and women 
without unifom) and state terrorism (carried 
ot by men and women in uniform, a 
difference of little importance to the victims) 
have the following characteristic in 
common: they use violence for political 
ends; they harm people not directly involved 
in struggle; they are designed to spread 
panic/terror to bring about capitulation; 
they have an element of surprise in the 
choice of who, where and when; they make 
perpetrators unavailable for retiliation or 
incapatication. (Galtung, 2002).7

 
6 Mengenai ini secara lebih rinci lihat dalam Jones, 
Sydney (8 Agustus 2002). Al-Qaeda di Asia 
Tenggara: Kasus ‘Jaringan Ngruki’ di Indonesia . 
ICG. (Jakarta/Brussel: Indonesia Briefing ) 
7 Ibid. 
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Di titik ini terorisme haruslah dipahami dalam 
kerangka “proses daur ulang keke-rasan”. 
Apa yang dilakukan oleh non-state actors 
terkadang dan dalam banyak kasus bisa 
dipahami sebagai semacam ‘direct violence’ 
yang digunakan sebagai jalan untuk 
menghadapi ‘structural violence’ (ketidak-
adilan, hubungan yang timpang dan penghi-
sapan ekonomi, dominasi kebudayaan). Di 
titik inilah terdapat landasan ideologis bahwa 
banyak tindakan teror justru mendapatkan 
dukungan dan para pelaku serta pemimpinnya 
dipuja dan dikagumi oleh banyak pengikut. 
Perjalanan praktek kekerasan dalam sejarah 
panjang umat manusia memperlihatkan bah-
wa sejumlah gerakan teror yang from below 
banyak dimulai dan diinspirasikan oleh kega-
galan gerakan-gerakan sosial yang men-coba 
merobohkan segala bentuk kekerasan struk-
tural. Inilah titik krusial untuk memahami 
keberadaan tindakan kejahatan tersebut. 

Dari pehamaman akan adanya dua dimensi 
dari konsepsi tentang terorisme itu sendiri 
maka perlu kita analisa dan cermati sekaligus 
melakukan evaluasi terhadap diterbitkannya 
Perppu No.1/2002 sehubungan dengan aksi 
peledakan bom di Legian, Kuta-Bali.  

 
 
III. Penerbitan Perppu No.1/2002 
 
Diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-
Undang No. 1 tahun 2002 telah melahirkan 
banyak kontroversi. Pada satu sisi Perppu ini 
mendapat dukungan karena diharapkan dapat 
mencegah atau mengantisipasi berkembang-
nya kejahatan terorisme yang sedang marak 
terjadi di beberapa negara Asia Tenggara 
khususnya Indonesia; di sisi yang lain Perppu 
ini mendapat banyak tentangan karena secara 
legal formal digunakannya asas retroaktif 
yang sebenarnya tidak dapat diterapkan kare-
na terorisme tidak termasuk kategori kejaha-
tan yang bisa menerapkan asas retroaktif.  

 
Perppu ini juga memiliki potensi kuat untuk 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, 
karena dengan Perppu ini pemerintah dapat 
secara sewenang-wenang memberikan 
labelisasi terhadap tindakan yang mereka 
kategorikan kejahatan terorisme dan juga 
penggunaan laporan intelijen sebagai bukti 
awal untuk penyidikan. Dua hal yang bisa 
dilihat dari materi Perppu ini; Pertama, 
Perppu ini merupakan ketentuan khusus dan 
spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan 
baru yang tidak terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada sebelumnya, 
dan menyimpang dari ketentuan umum 
sebagaimana dimuat dalam KUHP dan 
KUHAP (vide Penjelasan). Kedua, dalam 
Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa penyidi-
kan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana 
terorisme, dilakukan berdasarkan hukum 
acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain 
dalam Perppu ini. 
 
Kesan yang dapat dinilai dari penerbitan 
Perppu ini adalah Perppu No.1/2002 dibuat 
dalam situasi panik (panic regulation) 
sehingga menyimpang dari asas-asas hukum 
dan berlaku tanpa limitasi. Ketentuan Perppu 
No.1/2002 yang bertentangan dengan UU 
jelas akan memperburuk citra penegakan 
hukum yang lemah dan korup yang selama 
ini sudah terjadi.  
 
Namun sikap waspada (crime controle) 
terhadap kemungkinan adanya oknum yang 
menjalin tujuan bersama dalam melakukan 
tindakan yang bisa dikategorikan 
“terorisme” dan atau kriminal internasional 
harus dilakukan dengan tidak mengurangi 
pelaksanaan demokrasi serta melindungi 
hak-hak individu (due process of law) rakyat 
Indonesia. 
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Kontroversi ini juga yang membawa YLBHI 
mengambil sikap untuk menolak pemberla-
kuan Perppu ini dengan beberapa pertim-
bangan: Pertama, tentang Perppu No.1/ 2002. 
Dalam berbagai pembahasan, perdeba-tan 
maupun materi dari Perppu itu sendiri secara 
gamblang memiliki tujuan untuk melakukan 
penangkapan terhadap orang-orang yang 
dituduh teroris dengan cara yang lebih cepat, 
singkat tanpa memerlukan prosedur atau 
aturan sebagaimana diatur KUHAP. Dari 
delik formil dan materiil dijelaskan bahwa 
tindakan yang dikategori-kan terorisme 
maupun ancaman tuntutannya hampir tidak 
berbeda dengan apa yang ada dalam UU 
No.51 atau aturan tindak pidana lainnya 
seperti pembunuhan berencana yang juga 
dapat dituntut maksimum hukuman mati. 
Pada Perppu No.1/2002 Pasal 26 dalam hal 
hukum acara dijelaskan bahwa pihak keama-
nan mampu melakukan penangkapan dan 
penahanan hanya berdasarkan laporan 
intelijen sebagai bukti awal yang didukung 
oleh penetapan dari Ketua atau Wakil dari 
Pengadilan Tinggi, tanpa harus mempertim-
bangkan hak perlindungan hukum atau asas 
praduga tak bersalah dari si tersangka (Pasal 
26 ayat 1).  
 
Penjelasan laporan intelijen: adalah laporan 
yang berkaitan dan berhubungan dengan 
masalah keamanan nasional, baik dari Dep-
dagri, Deparlu, Dephan, Depkeh HAM, Dep-
keu, Polri, TNI, Kejagung, BIN, dan instansi 
terkait. Walaupun dalam penjelasannya 
bahwa lembaga baru “hearing” dan “legal 
audit” diperkenal-kan untuk menguji laporan 
intelijen tersebut, tetapi masih ada juga 
pengkhususannya, yaitu ‘yurisdiksi univer-
sal’-nya. Di mana menurut KUHAP diatur 
bahwa ruang lingkup tugas penyidik dan atau 
penuntut umum adalah mengikuti kompetensi 
relatif dari pengadilan negeri yang 
berwenang, sehingga Perppu No.1/ 2002 itu 
tidak akan memberlakukan lagi eksepsi relatif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 143 
KUHAP. Jadi asumsi dasar dari tujuan 
Perppu ini sangat jelas yaitu untuk 
memberikan kewenangan luas bagi aparat 
keamanan dalam melakukan kemudahan 
dalam melakukan penangkapan atau penaha-
nan. 
 
Kedua, istilah terorisme sendiri tidak dijelas-
kan secara detail, sehingga asumsi-asumsi 
dapat diterapkan dalam melakukan kategori-
sasi terhadap tindakan yang memenuhi-
unsur-unsur terorisme (Pasal 6 dan Pasal 7 
Perppu No1/2002). Untuk menghindari labe-
lisasi semena-mena untuk kepentingan poli-
tik pemerintah, maka definisi tentang teroris-
me harus jelas dan limitatif. Karena itu 
penegakan hukum untuk tindakan kejahatan 
terorisme harus mampu menjamin adanya 
keseimbangan antara hak warganegara dan 
wewenang negara untuk menghindari terja-
dinya penyalahgunaan kekuasaan, yang me-
merlukan akuntabilitas penggunaan perang-
kat dan alat-alat kekerasan negara yang sama 
sekali tidak boleh melanggar hak dasar 
manusia (non-derogable rights).8  
 
Prinsipnya, kriteria atau kategorisasi – kalau 
kita tidak mau sebut definisi – tentang apa 
itu “kejahatan terorisme” sendiri secara sub-
stansial sudah termuat dalam pasal-pasal 
KUHP, beberapa yang bias dijadikan contoh: 
Pasal-pasal tentang Kejahatan Terhadap 
Keamanan Negara (Pasal 101-129 KUHP), 
pasal-pasal tentang Kejahatan Terhadap 
Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kewarga-
negaraan (pasal 146, 147, 148), pasal-pasal 
tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban 
Umum (Pasal 160, 161, 170, 173, 175), dan 
pasal-pasal tentang Kejahatan yang Memba-
hayakan Keselamatan Umum untuk Manusia 
dan Barang  (pasal 187-206), serta pasal-
                                                 
8 Penjelasan mengenai keterbatasan discourse 
terorisme yang dikonstruksi selama ini bisa dilihat 
pada bagian awal tulisan ini. 
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pasal yang diatur dalam UU darurat tentang 
Penyalah-gunaan Bahan Peledak. Jadi secara 
substansif argumentasi bahwa KUHP tidak 
cukup dalam memberikan landasan hukum 
bagi tindak kejahatan yang dikategorikan 
“kejahatan terorisme” bisa dikatakan salah. 
 
Ketiga, Perppu No1/2002 bertentangan 
dengan tata urutan perundangan yang men-
jadi landasan hukum sebagaimana diatur 
dalam TAP MPR RI No.III/2000 terutama 
pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan aturan hukum 
yang lebih tinggi (Asas Lex Superiori 
Derogat Legi Inferiori), karena pada UU 
HAM No.39 tahun 1999. Pasal 73 dengan 
jelas menyatakan bahwa dalam menjalankan 
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud untuk 
menjamin pengakuan serta penghor-matan 
atas asas praduga tak bersalah dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan dan ketertiban umum 
suatu masyarakat yang demokratis. Sementara 
dalam beberapa pasal Perppu No1/2002 ba-
nyak bertentantangan dengan berbagai peratu-
ran dan perundangan yang berada di atasnya. 
 
Keempat, dalam hal penangkapan dan pena-
hanan seseorang, Perppu ini melakukan 
panyimpangan dan bertentangan dengan 
aturan lain yaitu Undang-Undang. Seseorang 
yang akan ditangkap menurut UU nomor 8 
tahun 1981 (KUHAP) dalam Pasal 19 ayat (1) 
hanya dapat ditangkap paling lama satu hari 
saja. Sementara dalam Perppu No. 1/2002 
pasal 28 untuk penangkapan dapat dilakukan 
sampai paling lama tujuh hari. Demikian juga 
dalam hal penahanan seseorang, di mana 
menurut KUHAP pada tingkat penyidikan 
hanya dapat dilakukan sampai maksimal 60 
hari (2 bulan), sedangkan tingkat penuntutan 

hanya 50 hari saja. Sementara Perppu 1/2002 
memberikan kewenangan yang sangat lama. 
Ini dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (2) di 
mana penahanan dapat dilakukan selama 
enam (6) bulan masing-masing untuk penyi-
dikan (4 bulan) dan penuntutan (2 bulan).  
 
Kelima, ketentuan lain dalam Perppu No. 
1/2002 yang bertentangan dengan KUHAP 
adalah tentang perlindungan saksi tentang 
pemberian keterangan tanpa bertatap 
muka dengan tersangka (Pasal 33 jo 34 ayat 
1 c). Aturan ini akan mengabaikan peraturan 
bahwa pemeriksaan saksi di depan persi-
dangan dan hak untuk melakukan konfrontir 
(examinasi) yang menjadi ‘jiwa’ dari pera-
dilan pidana. 
 
Upaya hukum dalam Perppu 1/2002 juga 
mengurangi hak terdakwa yang telah dijamin 
oleh KUHAP dan UU Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (14/1970 jo. 35/1999), di mana 
seseorang yang telah disidangkan dengan 
ketidakhadirannya (in-absentia) dalam persi-
dangan tidak diberikan hak upaya hukum 
banding, hanya diberikan upaya kasasi 
(Pasal 35 ayat 1 jo. Ayat 4). Padahal dalam 
Pasal 67 jo 233 KUHAP terdakwa berhak 
mengajukan upaya hukum banding. Setiap 
korban atau ahli waris diberikan kompensasi 
atau restitusi dengan pencantuman sekaligus 
dalam amar putusan pengadilan.  
 
Pada Pasal 36 ayat 4, kalau kita mengiktui 
Perppu No. 1/2002 ini maka semua orang 
yang menjadi korban atas “kejahatan teroris-
me” harus didengarkan dalam persidangan 
oleh hakim. Jikalau tidak didengarkan di 
depan persida-ngan, maka tidaklah mungkin 
hakim memberikan penetapan dalam 
putusannya demi memberikan kompensasi, 
rehabilitasi dan atau restitusi.  
 
Agaknya kurang mungkin hakim mende-
ngarkan semua orang yang telah menjadi 
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korban dan atau ahli warisnya. Dengan 
demikian penggantian bagi kerugian korban 
tidak maksimal dapat diberikan oleh Perppu 
No.1/2002 ini. Aturan yang berlaku bagi 
anggota TNI yang diatur menurut Undang-
Undang No. 31/1997 Pasal 74 dan 123 juga 
telah dimandulkan oleh Perppu ini. Kewe-
nangan atasan yang berhak menghukum 
(Ankum) dan perwira penyerah perkara 
(Pepera) tidak berlaku menurut Pasal 44 
Perppu No. 1/2002. Artinya sebagian proses 
perkara pidana bagi militer tidak berlaku lagi 
dengan adanya Perppu ini dalam hal tindak 
pidana “terorisme”.  
 
Bisa juga dilihat pada Pasal 45 tentang 
wewenang Presiden dalam mengambil kebi-
jakan dan langkah operasional pelaksanaan 
Perppu. Ketentuan pasal ini bersifat koor-
dinasi (coordinating act) tidak seharusnya ada 
dalam suatu aturan hukum, karena meng-
hilangkan prinsip keadilan dan kepastian 
hukum bagi semua orang. Prinsip koordinasi 
ini juga sekaligus dapat memberikan ‘cek 
kosong’ bagi Presiden untuk melakukan 
tindakan-tindakan lain. Aturan pasal ini 
sangat potensial membangkitkan kembali 
peran intelijen memberangus musuh-musuh 
politik secara diam-diam seperti pemerintahan 
Orde Baru. 
 
Menyikapi situasi di tingkat internasional 
yang menyoroti Indonesia setelah terjadinya 
peledakan bom di Bali, pemerintah Indone-sia 
telah menyatakaan bahwa organisasi 
Ja’amiyah Islamiyah (JI) sebagai organisasi 
teroris, dan telah didaftarkan ke PBB.  Kebi-
jakan politik ini jelas mengakomodir kepen-
tingan politik internasional yang sebelumnya 
sudah mengklasifikasi JI sebagai bagian dari 
jaringan terorisme internasional.  
 
Pada sisi lain kebijakan politik pemerintah 
untuk mengajukan sebuah organisasi untuk 
masuk kategori ‘organisasi teroris’ bisa 

membawa implikasi di tingkat politik nasio-
nal. Prosedur legalisasi kategori apakah 
sebuah organisasi memenuhi kriteria atau 
unsur-unsur sebagai sebuah organisasi tero-
ris yang mengancam perdamaian dalam 
skala internasional harus dicermati secara 
serius. 
 
Problem peledakan bom di Bali merupakan 
sebuah problem kemanusiaan yang sangat 
serius, namun apakah kemudian tindakan 
pemerintah dalam melakukan respon terha-
dap aksi tersebut dibolehkan untuk melang-
gar prinsip-prinsip pondasi-pondasi demo-
krasi yang sedang dibangun oleh kekuatan 
masya-rakat sipil? Tentu saja jawabannya 
adalah tidak boleh, terlebih lagi bahwa ter-
jadinya banyak kasus bukan sekedar 
munculnya sebuah gerakan militan dan 
destruktif, yang menggunakan cara-cara 
kekerasan sebagai agenda politiknya, 
melainkan juga bagian dari aspek bawaan 
yakni adanya bentuk-bentuk ketidakadilan 
sosial dan pewarisan kekerasan struktural 
oleh rejim yang sebelumnya.  
 
Bahkan terlebih jauh lagi, beberapa aturan 
dalam hukum internasional dengan jelas 
menitikberatkan pada upaya pemenuhan 
aspek-aspek yang disebutkan sebelumnya, 
dan tentu saja tidak dibenarkan untuk begitu 
saja sebuah pemerintahan melakukan labeli-
sasi semena-mena terhadap sebuah tindakan 
yang dikategorikan terorisme tanpa memper-
hatikan beberapa aspek pokok. Hukum inter-
nasional dalam beberapa aturan, kovenan 
dan protokolnya mencoba untuk mengatur 
norma-norma dalam soal teroris-me. 
 
 
IV. Perppu No.1/2002 dalam Konteks 
Hukum Internasional 
 
Dalam soal terorisme, terdapat 12 konvensi 
termasuk aturan protokol utama yang di-
adopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa 
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(PBB). Perjanjian-perjanjian internasional ini 
pada prinsipnya mengatur norma-norma 
termasuk tanggungjawab negara dalam men-
jawab problem terorisme.  
 
Jika ditelisik, tidak ada satu pun perumusan 
definisi terorisme dalam standar hukum 
internasional yang diadopsi oleh PBB, baik 
perjanjian internasional maupun resolusi-
resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan 
atau Majelis Umum. Karenanya, instrumen 
hukum yang memuat persoalan terorisme 
secara langsung menyebut situasi dan 
kejadian atau insiden yang spesifik. 
 
Situasi atau insiden yang dirumuskan sebagai 
terorisme antara lain: kejahatan yang 
dilakukan di atas pesawat terbang atau juga 
seringkali disebut dengan kejahatan terhadap 
keamanan penerbangan (Konvensi Tokyo, 
1963).  
 
Kejahatan pembajakan pesawat udara 
(Konvensi Hague, 1970), secara spesifik juga 
diatur soal kejahatan yang dilakukan terhadap 
penerbangan sipil (Konvensi Montreal, 1971). 
Singkatnya, tindakan keja-hatan ini dapat 
dikatakan mengancam atau berakibat negatif 
terhadap hak atas hidup (the right to life), 
kebebasan (liberty) dan keamanan seseorang 
(security of person) dan mempunyai implikasi 
luas bagi keamanan dan perdamaian global. 
 
Di awal era tahun 70-an, standar hukum 
internasional yang diadopsi oleh PBB teru-
tama berkaitan dengan kejahatan terhadap 
individu-individu yang secara hukum inter-
nasional dilindungi keselamatannya. Indi-
vidu-individu ini antara lain pejabat peme-
rintah senior dan para diplomat. Aturan ini 
misalnya dimuat dalam Konvensi Pencega-
han dan Penghukuman Kejahatan terhadap 
Individu Yang Dilindungi Menurut Hukum 
Internasional tahun 1973. 

Kemudian, juga diadopsi aturan-aturan 
seperti: standar hukum internasional tentang 
kejahatan penyanderaan (Hostages Conven-
tion, 1979), Konvensi kejahatan penggunaan 
material nuklir (Nuclear Materials Conven-
tion, 1980), Konvensi Kejahatan terhadap 
Keamanan Navigasi Maritim (1988), Kon-
vensi yang berkaitan dengan kejahatan 
penyediaan bahan-bahan kimia yang diguna-
kan untuk sabotase (1991), Konvensi Anti 
Teroris yang Menggunakan Bom atau 
bahan-bahan peledak (1997), dan Konvensi 
tentang Pembiayaan Kegiatan Terorisme 
(1999). 

 

IV. 1. Prinsip-prinsip Yang Harus Dipatuhi 

 
Dari kerangka hukum internasional tersebut, 
ada beberapa prinsip dasar yang mesti 
dipatuhi oleh negara dalam menjalankan 
kewajiban internasionalnya untuk mencegah 
dan menjawab problem-problem yang 
berkaitan dengan kejahatan terorisme. 
Setidaknya ada 4 prinsip utama. 
 
Pertama, situasi dan kejadian atau insiden 
yang terjadi melanggar hukum pidana 
(offences against penal law). Karenanya, 
kejahatan yang dilakukan mesti dibuktikan 
unsur-unsur pidananya, dan bukan semata-
mata berdasarkan asumsi-asumsi atau ber-
sandar pada teori konspirasi. Dalam konteks 
ini, terdapat juga prinsip mesti adanya alasan 
pembenar yang kuat (reasonable grounds) 
untuk melakukan suatu tindakan-tindakan 
yang masuk akal (reasonable measures), 
baik dalam melakukan pencegahan (reason-
able preventive measures) maupun menga-
tasi kejahatan dengan mengacu pada kebutu-
han-kebutuhan yang memang diperlukan 
(necessity principle) 
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Kedua, semua tindakan negara tidak diperke-
nankan dilakukan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan diskriminatif, baik secara poli-
tik maupun berdasarkan diskriminasi ras dan 
agama (non-discrimination prin-ciples).  
 
Ketiga, prinsip yang penting lainnya adalah 
perlakuan yang benar dan adil (fair treatment 
principle). Negara diwajibkan untuk menja-
min perlakuan yang adil berdasarkan standar 
internasional yang berlaku di setiap level atau 
di setiap tahapan atau proses hukum yang 
dilakukan. Perlakuan yang adil ini seperti 
tidak dibenarkannya pejabat negara atau otori-
tas negara melakukan kejahatan hak asasi 
manusia, yaitu kejahatan terhadap hak hidup 
seseorang atau yang lebih dikenal dengan 
hak-hak yang tidak bisa dilanggar (non-
derogable rights).  
 
Keempat, dalam rangka kerja-kerja pencega-
han dan penanggulangan terorisme, PBB juga 
mengadopsi ketentuan tentang kedaulatan ne-
gara (sovereign rights of a state). Secara ke-
rangka hukum internasional, tidak dibolehkan 
adanya interpretasi-interpretasi yang dibuat 
oleh sebuah negara dengan tujuan untuk 
melanggar kedaulatan negara lain. Merujuk 
pada kerangka hukum di atas, sebenarnya da-
pat ditentukan penilaian terhadap materi 
Perppu No. 1/2002 Anti Terorisme. Tidaklah 
ada keberatan untuk melawan keja-hatan atau 
mencegah terjadinya kezaliman-kezaliman 
yang merugikan masyarakat domestik dan ko-
munitas internasional. Namun demikian, per-
lulah dipertimbangkan dan dijalankan aturan 
main yang dapat menjaga keseimbangan 
sosial politik yang berkesinambungan.  
 
Dalam konteks Indonesia, aturan main ini bisa 
saja dibuat dengan prasyarat untuk memper-
kuat konsolidasi demokrasi dan membangun 
sistem negara yang demokratis, bukan malah 
memperlemah.  
 

Dengan demikian, jika malah memperlemah, 
jawabannya: tidak diperlukan membuat 
aturan yang dibuat-buat. Bisa saja Indonesia 
mengadopsi aturan-aturan internasional yang 
sudah ada. Misalnya, meratifikasi terlebih 
dulu dua kovenan induk dan selanjutnya 
meratifikasi konvensi-konvensi yang berkai-
tan dengan persoalan terorisme.  
 
 
IV. 2. Melindungi Hak Warga Negara
 
Dalam soal terorisme, merujuk pada norma 
internasional, patut dicatat negara juga 
mempunyai kewajiban melindungi hak-hak 
warga negaranya yang oleh otoritas negara 
lain dituduh sebagai pelaku kejahatan. Di 
sisi lain, satu negara diwajibkan memberikan 
informasi sesegera mungkin tanpa penun-
daan-penundaan kepada suatu otoritas di 
negara lain yang dianggap dapat melindungi 
hak-hak asasi ‘si tersangka’. Kewajiban ini 
juga termasuk memberikan peluang ‘si ter-
sangka’ untuk dikunjungi oleh pejabat atau 
perwakilan negara yang dianggap mempu-
nyai otoritas dalam hal perlindungan hak-
hak ‘si tersangka’.  
 
Lebih dari itu, dalam banyak perjanjian 
internasional atau konvensi dimuat konside-
ran piagam PBB. Sebagai catatan, Indonesia 
sebagai anggota PBB tunduk pada pasal 55 – 
yang intinya melekatkan diri pada kesadaran 
untuk menciptakan kondisi keadilan dan 
perdamaian global negara-negara anggota 
PBB diwajibkan untuk mempromosikan tiga 
kondisi utama, yaitu: 
 
Pertama, adanya standar hidup yang tinggi, 
tersedianya lapangan pekerjaan dan terpenu-
hinya hak-hak ekonomi, sosial warga negara 
dan pembangunan. Kedua, terlibat dalam 
merumuskan dan mengimplementasikan 
solusi-solusi internasional untuk menjawab 
problem-problem ekonomi, sosial, kesehatan 
dan pendidikan warga negara. Ketiga, peng-
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 hormatan universal dan pemenuhan hak-hak 
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan da-
sar tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis 
kelamin, bahasa atau agama.  

Undang-undang No.18/2001 tentang Otono-
mi Khusus Naggroe Aceh Darussalam 
memberikan gambaran dari sikap pemerintah 
Indonesia untuk memberikan otonomi yang 
lebih luas bagi propinsi Aceh dengan hara-
pan dapat menurunkan konflik berdarah 
dengan kelompok separatis Aceh. Tujuan 
dari pemberian otonomi tersebut adalah 
untuk sedikit demi sedikit menghapuskan 
dominasi politik dan eksploitasi ekonomi 
terhadap propinsi Aceh oleh pemerintah 
pusat, yang diharapkan dapat mengurangi 
dukungan masyarakat bagi gerakan kemer-
dekaan Aceh. 

 
Dengan demikian, di satu sisi negara wajib 
melakukan upaya efektif dalam menjawab 
problem terorisme dengan melakukan kerja-
sama internasional. Di sisi lain, negara 
dituntut juga melakukan kewajiban-kewaji-
bannya untuk memberikan fasilitas bagi ter-
ciptanya kondisi di mana rakyat dapat 
menikmati keadilan, kemakmuran, dan 
keamanan kolektif. 
 
  
V. Perppu No.1/2002 dan Kemung-
kinan-kemungkinan Implikasinya bagi 
Penyelesaian Kasus-kasus di Aceh dan 
Papua 

Namun dari sisi yang lain militer Indonesia 
masih melakukan tindakan militer yang 
ofensif yang bertujuan untuk menghancur-
kan sayap bersenjata dari Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM). Tindakan ini diyakini 
tidak akan membawa usaha penyelesaian 
konflik di Aceh menuju ke tahap yang lebih 
baik, karena kelompok masyarakat yang 
berada di luar pertikaian bersenjata akan 
terseret ke dalam arus konflik yang berke-
panjangan.  

 
Di tingkat domestik ada kecenderungan-
kecenderungan yang kami prediksi sebagai 
bentuk kecederungan penyalahgunaan Perppu 
No.1/2002, terutama dalam menghadapi gejo-
lak-gejolak yang bersifat separatisme. Dua 
wilayah konflik yang potensial untuk dapat 
dengan sewenang-wenang diberlakukannya 
Perppu No.1/2002 adalah daerah Aceh dan 
Papua. Di kedua wilayah konflik bersenjata 
ini, kemungkinan-kemungkinan penerapan 
Perppu No.1/2002 cukup besar, mengingat 
arah labelisasi gerakan separatis-me sebagai 
setara dengan kejahatan terorisme berkali-kali 
dinyatakan oleh para petinggi militer dan 
menteri yang mengurusi urusan politik-
keamanan. Karena itu beberapa panda-ngan 
berikut mencoba untuk menguraikan kecende-
rungan-kecenderungan tersebut, sebagai baha-
ya yang bisa menjadi-kan persoalan penyele-
saian damai di Aceh dan Papua menjadi 
semakin sulit dan menemui titik kebuntuan. 

 
Banyak analisa dan fakta yang jika ditarik 
kesimpulannya menilai bahwa solusi melalui 
tekanan militer tidak akan berhasil sebab 
pelanggaran hak asasi manusia yang 
diakibatkan oleh aksi militer lebih jauh lagi 
akan mengasingkan masya-rakat Aceh 
secara umum. Kesimpulan ini memang bisa 
dijadikan dasar penilaian dalam melihat 
perkembangan penyelesaian kasus di Aceh 
sampai beberapa bulan belakangan ini, di 
mana konflik masih terus berlangsung dan 
korban terus berjatuhan sebagaimana dicatat 
LBH Banda Aceh, 
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Kasus Kekerasan di Aceh yang dapat Dimonitor Periode Januari-September 2002 

 
 

Jenis Januar
i 

Februari Maret April Mei Juni Juli Agust. Sept. 

Pembunuhan Kilat 210 60 173 109 84 61 90 129 140 
Penghilangan Paksa 27 6 38 15 29 19 - 45 43 
Penyiksaan 160 27 243 383 163 51 158 164 234 
Penangkapan 131 62 102 67 117 54 122 94 108 

  
Laporan diolah dari berbagai sumber 

 
 
 
Upaya penyelesaian damai di Aceh juga 
mengalami pasang surut dilihat dari sikap 
pemerintah maupun petinggi militer. Sebagai 
contoh KSAD Jenderal Rymizard Ryacudu 
pernah menyatakan TNI AD menolak 
kebijakan pemerintah soal penyelesaian jalan 
dialog bagi penyelesaian di Aceh dan hanya 
melalui operasi militer pergolakan di Aceh 
bisa diselesaikan (Koran Tempo, 12 Agustus 
2002).  
 
Terjadinya faksionalisasi dalam upaya 
penyelesaian Aceh ke dalam penyelesaian 
lewat dialog dan penyelesaian lewat aksi 
militer menyeret ke upaya pemberlakuan 
status darurat sipil/militer di Aceh. Meski-pun 
sampai saat ini kebijakan itu belum jadi 
diberlakukan, tetapi membuat ketegangan 
diantara Pemerintah Indonesia dengan 
masyarakat Aceh.  
 
Di satu sisi KSAD Jenderal Ryamizard 
menyetujui upaya pemberlakuan darurat sipil 
di Aceh (Media Indonesia 25 Juli 2002), di 
sisi lain DPR dan Gubernur Aceh menolak 
pemberlakuan status darurat sipil/militer di 
Aceh (Media Indonesia 17 Juli 2002; Koran 
Tempo 15 Juli 2002), termasuk juga 
penolakan oleh DPRD Aceh (Kompas 11 Juli 
2002). 
 
Perkembangan terbaru dari konflik Aceh 
adalah discourse Pemerintah Indonesia 

mengenai tindakan terorisme GAM. 
Discourse pemerintah ini mengambil begitu 
saja discourse Barat soal terorisme setelah 
peristiwa 11 September 2001. Menteri 
Koordinator Polkam Susilo Bambang 
Yudhoyono menyatakan bahwa GAM 
merupakan gerakan teroris dan untuk itu 
pemerintah membutuhkan legalitas untuk 
mengatasi aktivitas terorisme (Kompas, 5 
Juli 2002).  
 
Discourse pemerintah Indonesia tentang 
terorisme menujukkan bagaimana watak 
negara yang masih memiliki nafas 
otoriterianisme, dengan mencoba melakukan 
simplifikasi masalah. Issu terorisme yang 
menjadi konsumsi publik internasional 
ditarik menjadi issu nasional, untuk menda-
pat dukungan dari dunia internasional bagi 
penyelesaian Aceh lewat aksi militer dengan 
payung “memerangi terorisme”.  
 
Untuk itu mendukung discourse pemerintah 
RI tentang terorisme, dibuat Rancangan 
Undang-undang Anti-Terorisme yang salah 
satu kemungkinannya adalah untuk 
memberikan legitimasi formal dalam 
melakukan aksi militer yang lebih sistematis 
dalam meng-hadapi separatisme GAM. 
Kemungkinan ini perlu dicermati mengingat 
selama ini hampir tidak ada dukungan 
internasional bagi aksi militer Indonesia 
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sebagai bagian dari penye-lesaian kasus Aceh.  
 
Peledakan bom di Bali yang mengakibatkan 
jatuhnya 183 korban jiwa – yang sebagian 
besar adalah warga asing, telah membuat 
Indonesia manjadi fokus perhatian dunia 
internasional kepada meningkatnya eskalasi 
aksi terorisme. Untuk menjawab hal itu 
pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1/2002. 
 
Lalu bagaimana kita membaca tahapan 
perkembangan dari dampak tersebut dan yang 
lebih penting lagi adalah bagaimana kita 
membaca proyek politik yang akan diambil 
pemerintah dalam kaitannya dengan 
kepentingan politik di tingkat nasional, 
terutama di wilayah-wilayah konflik seperti di 
Aceh dan Papua? 
 
Apa yang terjadi di Aceh dan Papua patut 
diperhatikan secara lebih serius dan lebih 
khusus mengingat konflik di Aceh dan Papua 
merupakan konflik separatisme bersenjata 
yang jika dilihat dari sudut Perppu No.1/2002 
bisa dikategorikan memenuhi syarat-syarat 
atau unsur-unsur yang dikate-gorikan 
terorisme. Namun yang secara substansial 
membedakannya dari bentuk aksi yang 
diketegorikan terorisme adalah persoalan 
Aceh dan Papua adalah persoalan 
ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam 
mengatur dan mengelola kebutuhan 
masyarakat, sehingga muncul tindakan 
resistensi yang direspon dengan tindakan 
represi bersenjata secara berlebihan. Eskalasi 
kekerasan dan konflik bersenjata yang terus 
berlangsung di kedua wilayah tersebut (lihat 
tabel di atas) harus segera dibawa ke dalam 
proses perundingan damai, dan penyelesaian 
dialogis.  
 
Pada tingkat ini masyarakat dan komunitas 
internasional harus memberikan dukungan 
sepenuhnya pada upaya penyelesaian damai, 
karena kecenderungan bagi meningkatnya 

konflik bersenjata bisa berujung pada 
pengkategorisasian konflik Aceh dan Papua 
sebagai aksi terorisme.  
 
Jika ini yang terjadi maka yang harus kita 
tekankan pada masyarakat Indonesia dan 
komunitas internasional bahwa problem 
Aceh dan Papua adalah problem internal 
atau problem nasional yang lahir dari 
ketidakmampuan penanganan oleh 
pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan 
ekonomi, sosial, politik dan budaya di kedua 
wilayah tersebut.  
 
Dukungan komunitas internasional terhadap 
kategorisasi Aceh dan Papua sebagai gera-
kan terorisme, akan menghambat proses 
perdamaian baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Instrumen politik seperti 
Perppu No.1/2002 akan membawa dampak 
yang sangat berbahaya jika ditempatkan da-
lam konteks persoalan Aceh dan Papua. 
Penangkapan sewenang-wenang, penculikan, 
pembunuhan akan semakin menemukan 
dukungan formal-legalnya, sehingga menyu-
litkan bagi kerja-kerja kampanye internasio-
nal bagi upaya penyelesaian secara damai di 
Aceh. 
 
Penandatanganan perjanjian penghentian 
permusuhan antara Pemerintah RI dan 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diharapkan 
dapat membuka ruang dialog dan penciptaan 
perdamaian di Aceh, atau setidaknya pengu-
rangan konflik bersenjata yang selama ini 
menyebabkan masyarakat sipil sebagai kor-
ban yang paling besar jumlahnya. Penan-
datanganan perjanjian ini harus menjadai 
titik awal bagi upaya penegakan democratic 
security di Aceh dan tidak boleh dilanggar, 
apalagi dengan melakukan justifikasi adanya 
kegiatan atau aksi terorisme di Aceh yang 
pasti akan menghambat pemulihan kondisi 
ekonomi-sosial-politik masyarakat Aceh 

 13



Laporan YLBHI No.1, Desember 2002 

yang hancur akibat konflik bersenjata yang 
berkepanjangan. 
 
 
V. Penutup 
 
Dengan melihat dua dimensi dalam terorisme 
tersebut maka jelaslah bahwa secara nyata 
terorisme sebagaimana yang menjadi 
discourse dominan belakangan ini hanya bisa 
dipahami secara jelas apabila kita melihatnya 
dalam kerangka hubungan antara kekerasan 
struktural dan kekerasan langsung (direct 
violence). Dengan demikian tidak dapat tidak, 
berdasarkan itu, soal-soal fundamental 
menyangkut terorisme ini senyata-nyatanya 
hanya dapat diselesaikan justru melalui jalan 
yang lebih panjang dan struktural yakni 
dengan memahami sebab-sebab utama 
ketidakadilan dan politik represi yang 
melatarbelakanginya. 
 
Upaya peberantasan terorisme harus 
dilakukan seiring dengan upaya :  
 
1. Didahului dengan menghapuskan segala 

bentuk terorisme negara sekaligus 
tindakan terorisme yang dilakukan oleh 
non state actor. 

 
2. Memahami aspek-aspek struktural yang 

mendasari orang untuk mengikuti suatu 
ajakan dari pimpinan-pimpinan politik 
yang mendorong tindakan teror 
(ketidakadilan, kemiskinanan dsb). 

 
3. Mendukung segala jenis upaya untuk 

memperjuangkan keadilan terutama dari 
golongan-golongan yang ditindas secara 
politik, sesuai dengan dasar-dasar hak-hak 
asasi manusia. 

 
 
Memerangi terorisme harus pula berarti mem-
belejeti segala selubung yang membentengi 

state-sponsored terrorism sehingga dengan 
demikian selubung impunity terbuka dan 
keadilan yang lebih luas bisa tercipta. Selain 
itu perang melawan terorisme harus berarti 
upaya untuk memberikan jalan yang membe-
rikan penerangan dalam aspek-aspek gelap 
dalam kehidupan sosial untuk kemudian 
memberikan harapan dan pemulihan yang 
nyata kepada mereka-mereka yang selama 
ini dipinggirkan sehingga dengan demikian 
mereka tidak dengan mudah terseret dalam 
panggilan kekerasan dan dendam.  

Dengan keharusan-keharusan seperti ini, 
maka jelaslah, apabila kita kembali kepada 
penilaian mengenai Perppu No.1/ 2002, jelas 
bisa disimpulkan bahwa Perppu ini selain 
bukan cara tepat yang bisa ditempuh sebagai 
jalan menghilangkan terorisme, justru seba-
liknya Perppu ini malah mempekuat akar-
akar kekerasan struktural dalam masyarakat 
mengingat potensi  represi dan kesewenang-
wenangan di dalamnya. Di titik ini bisa 
dipastikan bahwa dalam jangka panjang, 
terorisme yang tampil dalam bebagai bentuk 
kekerasan langsung malah akan menemukan 
wahana persemaian baru. 
 
Hal yang harus dicermati dalam situasi ini 
adalah menjadi penting untuk kita semua 
untuk menempatkan problem internasional 
dan nasional di Indonesia dalam dua wilayah 
yang berbeda. Problem terorisme internasio-
nal adalah problem yang harus disikapi 
dengan serius oleh seluruh negara dalam 
mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan 
yang memakan korban masyarakat secara 
luas.  
 
Namun perlu menjadi perhatian serius untuk 
melihat bahwa problem nasional di Indo-
nesia sebagaimana yang terjadi di Aceh dan 
Papua merupakan problem domestik yang 
lahir dari ketidakmampuan pemerintah 
dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan 
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politik, ekonomi, sosial dan penghancuran 
nilai-nilai budaya yang melahirkan sejumlah 
gerakan resistensi menentang ketidakadilan 
sosial yang terjadi.  
 
Namun pada sisi yang lain pemerintah 
Indonesia mencoba untuk membawa problem 
internasional yaitu adanya bahaya terorisme, 
ke dalam problem politik nasional untuk 
menghadapi oposisi-oposisi politik, maupun 
aksi-aksi resistensi yang muncul di beberapa 
wilayah. Perppu No.1 maupun Undang-
undang Anti-Terorisme yang sedang diajukan 
memiliki potensi menjadi alat paling efektif 
bagi pemerintah terutama kalangan militer 
untuk melaksanakan tindakan represi dalam 
menghadapi lawan-lawan politik, maupun 
dalam merespon dinamika masyarakat yang 
sedang bergerak maju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kebijakan politik keamanan Indonesia ke 
depan akan cukup ditentukan dari bagaimana 
pemerintah akan mengelola Perppu atau 
kalau jadi UU Anti-Terorisme ini.  
 
Kecenderungan watak negara yang masih 
otoriter akan membawa Perppu atau 
Undang-undang ini sebagai alat untuk 
mematahkan tunas-tunas demokrasi, kerja-
kerja promosi hak asasi manusia, dan 
menguatnya tatanan masyarakat sipil 
menjadi terancam. Untuk itu kami mengajak 
seluruh komponen dan elemen dalam 
masyarakat Indonesia dan juga komunitas 
internasional untuk ikut menjaga tunas-tunas 
itu agar terus tumbuh dan berkembang, agar 
tidak patah dan mati, yang justru akan 
memberi ruang yang besar bagi munculnya 
terorisme dengan wajah yang lain, yakni 
terorisme negara. 
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