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Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu

unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat).

Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak

berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi

amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.

Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan

mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam

rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya

tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu

diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak

hanya dipertanggungjawabkan kepada sesame manusia, tetapi juga kepada

Tuhan Yang Maha Esa. 1

Tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia dan keadilan sosial,

1 Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia
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maka mutlak diperlukan penegakan hukum hukum dan ketertiban secara

konsisten dan berkesinambungan.

Pemerintah sejak awal tahun 1999 telah mulai mengambil langkah-

langkah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk pencegahan dan

penanggulangan tindak pidana itu ditanah air. Usaha menyusun draf RUU

Terorisme terus dilakukan lebih-lebih setelah terjadi berbagai kasus peledakan

bom di tanah air. Dari berbagai kasus peledakan bom yang telah berhasil

diungkapkan terbukti bahwa para pelaku kejahatan itu tidak hanya terdiri dari

warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing. Ini menunjukkan

kepada kita bahwa tindak pidana ini telah bersifat kejahatan lintas negara,

terorganisir dan bahkan dapat diduga bahwa tindak pidana ini telah bersifat

internasional.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan sebagai berikut:

“Teror, teror, usaha menciptakan, ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh
seseorang atau segolongan;terorisme,teroris, dan penggunaan kekerasan untuk
menimbulkan ketakutan di usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan
politik), praktek-praktek tindakan terror”.2

Korban kejahatan terorisme tidak terbatas hanya korban jiwa, tetapi

juga pemusnahan harta benda, lingkungan hidup. Pelakunya adalah orang-

orang terlatih, sistematis, terorganisasikan, tidak ada satu negara di dunia ini

menyatakan negaranya bebas dari kejahatan terorisme. Negara-negara besar

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka , 1994, halaman 1094.
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seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak sunyi dari ancaman dan serangan

teroris, apapun motif yang mendasari mereka untuk melakukannya.

Di dunia internasional, peristiwa pemboman World Trade Center pada

11 September 2001 yang dikenal dengan 9/11 yang sangat memburukkan citra

Islam itu. Peristiwa ini menyimpan misteri yang tidak terduga. Pemboman itu

dikutuk dunia, terlebih Amerika, sebagai biadab dan barbar buah tangan para

“teroris Islam.” Setelah peristiwa itu, kaum Muslimin di Amerika terutama

imigran asal Timur Tengah merasakan getahnya mengalami kondisi

psiokologis yang sangat berat: dicurigai, diteror, diserang, dilecehkan dan

diasosiasikan dengan teroris. Hal yang sama dialami oleh kaum Muslim di

Inggris, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Namun pasca 9/11

adalah era pertumbuhan Islam paling cepat yang tidak pernah ada presedennya

dalam sejarah Amerika. 8 juta orang Muslim yang kini ada di Amerika dan

20.000 orang Amerika masuk Islam setiap tahun setelah pemboman itu.

Pernyataan syahadat masuk Islam terus terjadi di kota-kota Amerika seperti

New York, Los Angeles, California, Chicago, Dallas, Texas dan yang lainnya.

Di tingkat nasional peristiwa fenomental pada tanggal 12 Oktober

2002 di Legian, Kuta, Denpasar Bali terjadi peristiwa pengeboman yang

menelan korban 202 orang meninggal dunia di samping luka-luka. Menurut S.

Endriyono Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002

mengeluarkan Solusi Nomor 1438, yang menyatakan bahwa serangan di Bali

sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, oleh karena itu

semua anggota PBB harus bekerjasama untuk memerangi Terorisme.
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Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai, seorang pejabat anti-

terorisme Indonesia melaporkan kepada Associated Press bahwa aksi

pengeboman ini jelas merupakan "pekerjaan kaum teroris". Serangan ini

"menyandang ciri-ciri khas" serangan jaringan teroris Jemaah Islamiyah,

sebuah organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda, yang telah

melaksanakan pengeboman di hotel Marriott, Jakarta pada tahun 2003,

Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, Bom Bali 2002, dan

Pengeboman Jakarta 2009. Kelompok teroris Islamis memiliki ciri khas

melaksanakan serangan secara beruntun dan pada waktu yang bertepatan

seperti pada 11 September 2001.

Pada 10 November 2005, Polri menyebutkan nama dua orang yang

telah diidentifikasi sebagai para pelaku:

1. Muhammad Salik Firdaus, dari Cikijing, Majalengka, Jawa Barat - pelaku

peledakan di Kafé Nyoman.

2. Misno alias Wisnu (30), dari Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten,

Cilacap, Jawa Tengah - pelaku peledakan di Kafé Menega

Kemudian pada 19 November 2005, seorang lagi pelaku bernama Ayib

Hidayat (25), dari Kampung Pamarikan, Ciamis, Jawa Barat diidentifikasikan.

(Kiri-kanan) Ayib, Misno dan Salik dalam video yang direkam para pengebom

yang ditemukan di tempat Dr. Azahari dibunuh. Dalam konferensi pers pada 2

Oktober, Inspektur Jenderal Made Mangku Pastika menunjukkan video salah

satu pengebom memasuki Restoran Raja di Kuta dengan menyanggul ransel,

dan meledakkannya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ansyaad_Mbai
http://id.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
http://id.wikipedia.org/wiki/Jemaah_Islamiyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda
http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Jakarta_2009
http://id.wikipedia.org/wiki/11_September_2001
http://id.wikipedia.org/wiki/10_November
http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/Majalengka
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Cilacap
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/19_November
http://id.wikipedia.org/wiki/Ciamis
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/Made_Mangku_Pastika
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Pada 9 November 2005, polisi melakukan penyergapan di sebuah vila

di Kota Batu. Dalam peristiwa tersebut, Dr. Azahari, buronan asal Malaysia

yang diduga merupakan orang yang membuat bom dalam dua kali

pengeboman di Bali, tewas ditembak polisi. Kemudian pada hari yang sama di

Semarang, dilakukan penyergapan dan perburuan di tempat persembunyian

buronan lainnya, Noordin M. Top. Di situ, polisi menemukan sejumlah barang

bukti milik para pelaku Bom Bali 2005, di antaranya rekaman kesaksian

ketiga pelaku bom bunuh diri di Bali dan dua kartu tanda penduduk milik dua

pelaku pemboman tersebut. Dalam rekaman video tersebut, salah seorang

pelaku mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan membawa

mereka masuk surga. Rekaman kaset tersebut lalu digunakan untuk

mencocokkan wajah pelaku dengan kepala para pengebom yang ditemukan di

lokasi pengeboman.

Selain itu, pada 16 November, kaset tersebut juga diputarkan oleh

Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada 12 kiai Jawa Timur. Melalui pemutaran

tersebut, diharapkan para kiai dapat menyosialisasikan kepada masyarakat

tentang pengertian mengenai ajaran Islam yang salah dari para pengebom.

Peristiwa kali ini tidak menyebabkan pengaruh sebesar Bom Bali 2002.

Pemandangan para wisatawan asing yang langsung eksodus ke negara asalnya

sehari setelah kejadian tahun 2002 tidak terlalu terlihat pada peristiwa ini.

Dampak dari peristiwa diatas adalah Rupiah sempat melemah pada

pembukaan pedagangan sehari setelah kejadian sekitar 100 poin ke kisaran

Rp10.400, namun pelemahan ini berkurang pada penutupan perdagangan ke

http://id.wikipedia.org/wiki/9_November
http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom
http://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Noordin_M._Top
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_tanda_penduduk
http://id.wikipedia.org/wiki/Surga
http://id.wikipedia.org/wiki/16_November
http://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kalla
http://id.wikipedia.org/wiki/Kiai
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002
http://id.wikipedia.org/wiki/Wisatawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
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Rp10.305, sehingga total pelemahan adalah 15 poin. Hal yang sama juga

terjadi pada IHSG Bursa Efek Jakarta yang mampu pulih dari pengaruh

pengeboman di akhir perdagangan sehari setelah peristiwa tersebut. ecara

nasional, perekonomian Indonesia juga diperkirakan tak akan banyak

terpengaruh Bom Bali. Sektor pariwisata hanya menyumbangkan sekitar 5%

dari perekonomian Indonesia, sehingga dampaknya diyakini kecil.

Dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, namun banyak pelaku

tindak terorisme sudah di hadapkan di Pengadilan dan mendapatkan vonis

yang berbeda-beda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan

melalui pertimbangan hakim.

Penegakan hukum sebagai bentuk konkret penerapan hukum sangat

mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, keputusan hukum, manfaat

hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial.

Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku huku,

dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal

ini hukum berlaku sama bagi semua warga Negara.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum

pidana yang telah di kodifisir, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah

disusun dalam satu kitab Undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Harga_Saham_Gabungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia


7

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan

kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan seseorang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan

ancaman pidana ada hubungan yang erat.

Menurut Sudarto dalam perkembangan masyarakat dan pembentukan

hokum pidana, mengemukakan”Seperti apa yang telah dikemukakan diatas

proses modernisasi membawa kemajuan-kemajua dalam masyarakat. Namun

dalam rencana pembangunan yang menyertai usaha-usaha tersebut tidaklah

boleh dilupakan apa yang dihadapi oleh setiap Negara ialah adanya gangguan

atas kesejahteraan masyarakat”.3

Perkembangan masyarakat dan pembentukan hukum, Ultrecht dalam

bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonensia mengemukakan “Hukum

adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang

bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan

tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.4

Selanjutnya, menurut Niemeyer, “mengenai tugas dari hokum yaitu

mengatur aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia lainnya

dalam masyarakat. Jadi hokum berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas

manusia, baik manusia itu sebagai individu yang mengadakan hubungan

3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, hal. 102.
4 Bachsan Mustafa, Tata Hukum Indonesia, Bandung ; Armico, hal.12.
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dengan manusia lainnya maupun sebagai individu yang berfungsi sebagai

pejabat Negara dalam masyarakat”. 5

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan,

merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang

saling berkaitan erat satu sama lain, setiap tindakan yang melanggar hukum

pidana akan dikenakan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, karena

jelas di negara kita ini adalah negara hukum. Sehingga barang siapa yang

bertindak salah supaya dituntut dimuka pengadilan sesuai undang-undang

yang berlaku.

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk

mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena

rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang

membuat hukum dinamis. Hukum pada umumnya dimaksudkan adalah

keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu

sanksi.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari

ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.

Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur

hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Hukum merumuskan

peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-

5 Ibid, hal. 13.
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hubungan hukum. Disetiap negara hukum, pelaku penyimpangan negara

hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman

yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian

kekuasaan yang diterapkan di negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau

yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bab IX

UUD 1945 menyebutkan tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup

kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi

(MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya

MA (dan badan peradilan di bawahnya) dan MK yang merupakan

penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki

kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga

ekstra-yudisial.

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah

satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat).

Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak

berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi
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amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.

Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan

mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam

rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya

tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu

diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak

hanya dipertanggungjawabkan kepada sesame manusia, tetapi juga kepada

Tuhan Yang Maha Esa.6

Untuk menjalankan tugasnya mengacu pada KUHAP berlaku sejak

mulai tanggal 31 Desember 1981 banyak sekali undang-undang baru yang

berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan tehnologi, sehingga

memerlukan waktu untuk memahaminya dan mempelajarinya karena sifatnya

mengatur sendiri (bersifat khusus), karena ditentukan lain.

Menurut Sudarto, KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan

adanya Undang-Undang di luar KUHP itu, ini dapat disimpulkan dari

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP. Undang-undang pidana ini

dapat disebut undang-undang pidana khusus dalam arti luas.7 Pemerintah

mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(PEPERPU) yakni PEPERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme, dan PEPERPU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

6 Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia

7 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 66.
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Pemberlakuan PEPERPU Nomor 1 Tahun 2002 Dalam Peristiwa Peledakan

Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kedua Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan

kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar

1945 yang menyatakan (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,

Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-

undang. (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat

perstujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Menurut Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, ketika

menyampaikan keterangan pemerintah pada peristiwa peledakan bom di Bali,

antara lain “sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, Pemerintah ingin

menegaskan bahwa PEPERPU ini dirumuskan dengan tetap menghormati dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana telah menjadi komitmen

Pemerintah, Pemerintah berusaha sekeras-kerasnya agar dalam penerapannya

nanti tidak terjadi berbagai ekses yang mengarah kepada pelanggaran hak

asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun

2000”.8

Kemudian dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

8 Yusril Ihza Mahendra, Keterangan Pemerintah Tentang Diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, Jakarta,
18 Oktober 2002.
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diajukan, dan ternyata disetujui (mendapat persetujuan) DPR, sehingga

Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 4 April

2003 memutuskan, menetapkan Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003, tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 2002, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, hari itu juga diundangkan di

Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu

mengkaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman dan pertanggungjawaban

public dalam melaksanakan aspek-aspek transparansi dalam pengambilan

keputusan dalam penyelesaian kasus radikal islam. Lebih lanjut penelitian ini

diberikan judul : “KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERTANGGUNG

JAWAB STUDI TENTANG : AKUNTABILITAS DAN

TRANSPARAN PERADILAN PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

TERORISME.”

B.B.B.

B.

PerumusanPerumusanPerumusan

Perumusan

MasalahMasalahMasalah

Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah

pokok yang timbul secara jelas dan sistematis, maka perlu disusun perumusan

masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah dimana perumusan

tersebut sebagai berikut :
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1. Bagaimana kekuasaan kehakiman yang

bertanggungjawab di peradilan ?

2. Bagaimana pelaksanaan aspek transparansi peradilan

dalam penyelesaian kasus tindak pidana terorisme ?

C.C.C.

C.

TujuanTujuanTujuan

Tujuan

PenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian

Dalam suatu penelitian, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian

ini adalah :

1. Mendiskripsikan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab di

peradilan.

2. Mendeskripsikan aspek transparansi peradilan pada penyelesaian kasus

tindak pidana terorisme.

D.D.D.

D.

ManfaatManfaatManfaat

Manfaat

PenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian

1. Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan

bagi hakim untuk melaksanakan kekuasaan yang bertanggungjawab di

peradilan dalam pengambilan keputusannya.

2. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan kepada hakim

dalam mengambil keputusan untuk mengedepankan aspek-aspek

transparansi semua kasus yang berhubungan dengan tindak pidana

terorisme.
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