
NASKAH PUBLIKASI

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
STUDI TENTANG : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

PERADILAN PADA PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA TERORISME

Oleh :

AGUS WIDAKDO

NIM : R 100100003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013



KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
STUDI TENTANG : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

PERADILAN PADA PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA TERORISME

Diajukan Oleh :

AGUS WIDAKDO

NIM : R 100100003

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I,

Prof.Dr.Khudzaifah Dimyati, S.H, M.Hum.

Pembimbing II,

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum



KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
STUDI TENTANG : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

PERADILAN PADA PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA TERORISME

Oleh :
Agus Widakdo

NIM. R 100100003

Abstract
The author get the formulation of the problem is how the independence of judicial
power to intervene non legal aspects of terrorism in the checkout process and on
how human rights violations in the resolution of cases of terrorism by law
enforcement officials. With the aim of research to determine the independence of
judicial power to intervene non legal aspects of terrorism cases in the settlement
process and to find out how the shape of human rights violations in the process of
resolving cases of terrorism by law enforcement officials. The method used is
qualitative writers. With the result that there was political interference in the
process of resolving cases of terrorism as a form of judicial power are no longer
free from any intervention. And there are many violations committed by law
enforcement officers in the process of resolving cases of terrorism, both physical
and non physical.
Keywords: Independence, Political, Judicial Power, Human Rights, Terrorism

Pendahuluan

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, maka

mutlak diperlukan penegakan hukum hukum dan ketertiban secara konsisten dan

berkesinambungan.

Bahwa 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.

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



Menurut Muladi “tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai

mala per se atau mala in se, tergolong kejahatan hati nurani (Crimes against

conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena, diatur atau dilarang oleh

undang-undang”.2

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”.3

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

seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak sunyi dari ancaman dan serangan

teroris, apapun motif yang mendasari mereka untuk melakukannya.

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.

2 Widipedia Indonesia http/id.wikipedia.org/wiki/terorisme, hal. 1.
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka , 1994, halaman 1094.



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-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 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.4

Dalam suatu penelitian, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini

adalah :

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



1. Mendiskripsikan  kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab

Peradilan.

2. Mendeskripsikan aspek transparansi di pengadilan dalam penyelesaian

kasus tindak pidana terorisme.

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian dengan

Analisis Isi (Content Analysis) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk

mengunpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa

kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan

yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai

kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap

makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap

pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi

pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam

sebuah teks.5

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

dilakukan dengan content analisis, yaitu dengan menganalisa berita yang ada di

media (Surat kabar, internet, dan lain-lain). Pada penelitian ini akan berupaya

untuk mendiskripsikan tentang kekuasaan hakim yang bertanggungjawab dan

mendiskripsikan tentang akuntabilitas public yang transparansi pada tindak pidana

teorisme.

5 Bell, Philip. 2001. Content Analysis of Visual Images. Dalam Jewit, Carey, dan Van
Leewen, Theo. Handbook of Visual Analysis. London: Sage Publications.



Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan

utama untuk mengambarkan atau deskriptif tentang suatu keadaan secara obyektif.

Analisis isi (content analysis) merupakan teknik penelitian untuk menarik

kesimpulan dengan mengidentifikasikan karakteristik-karakteristik khusus suatu

pesan secara obyektif dan sistematik. Pendekatan kuantitatif adalah

mengutamakan ketepatan dalam mengidentifikasikan isi pesan seperti perhitungan

penyebutan yang berulang-ulang dari kata-kata tertentu, konsep, tema, dan

penyajian informasi. Analisis penelitian menggunakan analisis isi berusaha

melihat konsistensi makna dalam sebuah teks. Konsistensi ini dapat dijabarkan

dalam pola-pola terstruktur yang dapat membawa peneliti kepada pemahaman

tentang sistem nilai dibalik teks itu. Metode Analisis Isi menuntut beberapa

persyaratan: objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kekuasaan Kehakiman Yang Bertanggung Jawab Peradilan

Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, dan Perpu No. 2 tentang Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa

Peledakan Bom Bali. Setelah pada 6 Maret 2003, DPR mengesahkan Perpu

No.1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dan Perpu

No.2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2003. Atas dasar

hukum ini aparat hukum melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan vonis buat



para pelaku. Namun UU di atas akhirnya dibatalkan pada 23 Juli 2004.

Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 16 tahun 2003. Masykur Abdul

Kadir, salah seorang pelaku yang sudah divonis 15 tahun penjara melakukan

uji material terhadap UU No.15 tahun 2003. Lima dari Sembilan anggota

majelis hakim Konstitusi, termasuk Ketua Mahkamah Konstifusi, Jimly

Asshiddiqie menerima pertimbangan pemberlakuan asas retroaktif atau

berlaku surut tidak sesuai dengan peristiwa bom Bali, yang dikatakan belum

ternasuk kejahatan luar biasa. Hasil pemeriksaan, para pelaku teroris

dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara lain :

a. Kepentingan Politik

Metode teror terbukti efektif untuk menekan dan memberikan

dampak yang meluas. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka

teror menjadi salah satu bentuk apresiasi kepentingan politik yang paling

serius untuk menekan lawan-lawan politik di tingkat elit politik. Risiko

pertarungan ini adalah dikorbankannya kepentingan publik karena waktu

dan energinya tersedot untuk memperjuangkan kepentingan masing-

masing antar-elit politik.

Kalau situasi politik ikut memicu terjadinya teror bom, bisa

memunculkan sebuah dugaan bahwa peledakan bom di sejumlah tempat

dan daerah, kemungkinan merupakan bagian dan bentuk-bentuk

pertarungan pada tingkat elit politik. Negara invalid, akibatnya fungsi dan

peran _teror tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kekuatan-kekuatan

politik bertarung pada berbagai level dengan berbagai cara. Patut diduga di



antaranya ada yang menggunakan mekanisme teror untuk kepentingannya

sehingga menyulitkan pembongkaran mata rantai antara pelaku dan

penanggungiawab.

Dalam konstelasi geopolitik dan geostrategi intemasional,

hubungan luar negeri dihadapkan pada tantangan serius. Yaitu, bagaimana

memanfaatkan potensi strategis Indonesia secara maksimal dalam

konstelasi politik global dengan mengedepankan geographic credential

bagi kepentingan nasional; menggunakan politik luar negeri untuk

mempercepat pemulihan krisis nasional; menempatkan Indonesia secara

tepat atas isu-isu global; memulihkan strategic centrality Indonesia;

revitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri; mencari

posisi yang tepat dalam rivalitas antar kekuatan-kekuatan adidaya dunia.

b. Pertahanan dan Keamanan

Peristiwa peledakan bom di berbagai tempat menunjukkan

kelemahan pada sistem keamanan negara. Kelemahan ini muncul sebagai

akibat tidak efektifnya pemerintah membangun sebuah mekanisme

keamanan yang komprehensif dalam kerangka low enforcement.

Mekanisme dan infrastruktur yang tersedia selama ini tidak sesuai

lagi dengan perkembangan dan tren global dalam sistem pertahanan serta

keamanan negara. Selain itu konfigurasi politik dalam sistem politik

nasional memberi kontribusi bagi penataan sistem keamanan negaraakibat

ketegangan dan konflik kepentingan antara faksi-faksi politik dan

pemerintahan di tingkat elit negara. Karena itu untuk memulihkan kondisi



keamanan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah harus

mengakhiri konflik-konflik di dalam tubuhnya sendiri sehingga dapat

bekerja secara profesional sesuai minat dan bakat.

Di Indonesia regulasi mengenai tindak pidana terorisme diatur

dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme. Filosofi yang ada dalam Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa Terorisme adalah

merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban,

merupakan Intemasional dan Transnational Organized Crimes.

Tujuan dari terbentuknya Undang-undang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme adalah perlindungan masyarakat, sedangkan peradigma

pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

yang merupakan paradigma tritunggal yaitu melindungi wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak

Asasi Tersangka.

Sedangkan pengecualian terhadap tindak pidana terorisme adalah

tindak pidana politik seperti tersebut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Perbedaan Pasal 6 dan Pasal 7 adalah Pasal 6 merupakan delik materiil

sehingga teror yang harus dibuktikan adalah akibat perbuatan berupa

munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan

korban yang bersifat massal, sedangkan Pasal 7 adalah delik formil

sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk



menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan

korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau

kekerasannya belum dilakukan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mekanisme peradilan

pidana sebagai suatu proses yang disebut sebagai Criminal Justice

Process, menurut Romli Atmasasmita bahwa criminal justice process

dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan,

penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, serta diakhiri

dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi.

Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk memproses tindak

pidana terorisme, berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

menentukan lain dengan kata lain Undang-Undang Tindak Pidana

Terorisme Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme merupakan hukum acara pidana khusus {lex

specialis derogate lex generalis) proses penyidikan pada dasarnya untuk

mengumpulkan bukti-bukti dimana benar tersangka adalah pelakunya.

Dalam Udang-Undang Nomor 15 tahur 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengenai alat bukti pemeriksaan

diatur dalam Pasal 27 yang meliputi:

1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.



2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima

untuk disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa

dengan itu dan,

3) Data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau

didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  tanpa bantuan suatu

sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain

kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak

terbatas pada :

a) Tulisan, suara atau gambar

b) Peta” rancangan foto atau sejenisnya

c) Huruf, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau

memahaminya

Rumusan pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam pasal 26 A

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-

undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,

perbedaannya pada anak kalimat terakhir pada Pasal 27 undang-undang

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

“atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau

memahaminya “tidak dijumpai dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi.

Untuk keperluan penyidikan dan penuntutan penyidik dalam tindak

pidana terorisme diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap



tersangka paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal

25 ayat (2).Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 diatur tentang setiap

laporan intelijen dapat dipergunakan penyidik untuk memperoleh bukti

permulaan yang cukup, dan untuk keperluan itu harus diproses melalui

pemeriksaan tertutup di Pengadilan oleh Ketua./Wakil Ketua Pengadilan

Negeri, dan paling lama 3 (tiga) hari Pengadilan harus memberikan

penetapan.

Berbeda dengan pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana” dalam tindak pidana terorisme penangkapan terhadap orang

yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti

permulaan yang cukup dapat dilakukan untuk paling lama 7 (tujuh) x 24

jam (pasal 28) Bahwa persidangan dalam perkara tindak pidana terorisme

merupakan rangkaian proses dengan diawali pelimpahan berkas perkara

dari jaksa penuntut ulnurn, pembacaan dakwaan, eksepsi dari terdakwa

atau penasehat hukumnya pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa,

tuntutan, pembelaan dan diakhiri dengan putusan.

Dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikenal adanya

peradilan in absensia. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hak tersangka dan

Korban diatur dalarn Bab IV dengan judul kompensasi, restitusi dan

rehabilitasi yang terdiri dan 7 pasal, yaitu pasal 36 sampai dengan pasal

42, dari 7 pasal tersebut pengaturan hak Korban dimuat dalam 6 pasal



yaitu Pasal 36, 38, 39, 40, 41, 42 sedangkan hak tersangka dalam

memperoleh rehabilitasi diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. sedangkan

dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 95

sampai Pasal 96.

Dalam hal setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana

terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi

merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga

negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan

pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.

Berbeda dengan kompensasi, bentuk tanggung jawab yang harus

dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang

dilakukannya adalah dalam bentuk restitusi, yang diberikan kepada korban

atau ahli warisnya. Penetapan ada kompensasi atau restitusi tersebut

diberikan oleh pengadilan dan dicantumkan oleh amar putusan pengadilan

yang memutus perkara tindak pidana terorisme tersebut.

2. Pelaksanaan Aspek Transparansi Peradilan Dalam Penyelesaian Kasus

Tindak Pidana Terorisme

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan

pengadilan” sangat diperlukan untuk penyelesaian perkara pidana. Dengan

diucapkan putusan hakim, secara formal perkara tersebut di tingkat Pengadilan

Negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah Terdakwa pun

menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan

upaya hukum banding/ kasasi atau melakukan grasi. Setelah itu, juga dapat



disebutkan lebih detail karena putusan hakim merupakan “mahkota” dan

“puncak” dari setiap perkara. Maka, diharapkan pada putusan hakim

ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran (yusticiabelen),

ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya,

serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, pada peradilan pidana, proses

“pembuktian” hakikatnya lebih dominan guna menemukan kebenaran materil

akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada Hakim tentang

kejadian tersebut sehingga Hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.

Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang

akan diterapkan Hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap

pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek

berikut: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dianggap terbukti, apa

perbuatan tersebut telah terbukti, apakah Terdakwa bersalah atas perbuatan-

perbuatan yang didakwakan kepadanya, delik apa yang dilakukan sehubungan

dengan perbuatan-perbuatan itu, serta pidana apa yang harus dijatuhkan

kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses

pemeriksaan sidang pengadilan pidana. Melalui pembuktian ditentukan nasib

Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan

kepada Terdakwa, Terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau

kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang termuat



dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan

dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus berhati-hati, cermat, dan

matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai di

mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap

alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Untuk memidana seseorang harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya

terlebih dahulu. Di Indonesia seorang terdakwa dan tersangka sangat

dilindungi akan hak-haknya. Salah satunya “asas praduga tidak bersalah”.

Dengan adanya KUHAP, sistem peradilan kita memakai pembuktian sistem

persidangan akuisitor. Dimana di dalam persidangan harus ditemukan

kebenaran materil dengan seyakin-yakinnya sebagai dasar untuk hakim

menjatuhkan putusan pemidaanaan dan Terdakwa haruslah dianggap tidak

bersalah sampai persidangan dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar-

benar bersalah melalui putusan hakim yang bersifat final dan tetap. Sistem

pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu menganut sistem pembuktian

secara negatif dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa telah melakukan

tindak pidana, tergantung dari keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat

bukti yang sah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan, alat bukti menurut Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang No. 15 Tahun

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi



Undang-Undang. Meskipun hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa

melakukan tindak pidana, hakim harus menyatakan Terdakwa tidak terbukti

melakukan tindak pidana jika berdasarkan alat-alat bukti yang sah Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Dari hasil observasi dari informasi media dapat dilihat penggunaan

pasal-pasal dan informasi lainnya berkaitan dengan penetapan oleh hakim

kepada seseorang dalam vonis atas perbuatannya terkait kasus teorisme. Hal

ini dapat digunakan sebagai wujud transparansi proses pengadilan di Indonesia

sebagai berikut :

Tabel 1

Penggunaan Pasal-Pasal Dan Informasi Lainnya Berkaitan Dengan Penetapan

Hukuman Oleh Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Teorisme

No Informasi Hukuman Pasal yang digunakan
1 Menyembunyikan

informasi terkait
tindak pidana
terorisme

2 tahun Undang-Undang Terorisme Tahun 2003
yakni melanggar pasal 15 juncto pasal 7
terkait persekongkolan kejahatan, pasal 13
huruf A dengan menyembunyikan informasi
kejahatan dan pasal 22 huruf A dan C terkait
mencegah dan menyulitkan proses
penyidikan

2 Keterlibatan
mereka sebagai
peserta latihan
militer di Aceh.

8 tahun pasal 15 Undang-undang nomor 15 tahun
2003 tentang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.

3 Pemasok senjata
api kepada jaringan
teroris.

10 tahun Pasal 15 junto pasal 9 undang-undang nomor
15 tahun 2003, tentang terorisme

4 Bantu
sembunyikan
Noordin M Top

7,5 tahun Melanggar pasal 13 huruf b UU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

5 Beri Uang pada
Pelaku Teror.

4 tahun Pasal 13 A Perpu No 1 Tahun 2002 yang
diubah dengan UU No 12 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Terorisme.

6 Turut serta dalam 10 tahun Melanggar pasal 15 dan 13 huruf C, UU No 1



pengadaan senjata
dan
menyembunyikan
informasi tentang
tindak pidana
tersebut

Tahun 2005 tentang Pemberantasan
Terorisme

7 Terorisme 3 tahun Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme menjadi UU

8 Terlibat dalam
pembunuhan pada
Dago simamora
karena
mempersoalkan
jilbab yang
dikenakan siswa
didiknya

12 tahun Pasal 15 jo 7 UU no 15 tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9 pelanggaran visa
seperti tertulis dan
keterlibatan
terorisme (Pasal 13
b UU Terorisme)
tidak terbukti.

Menghuku
m 1 tahun
6 bulan
penjara

Pasal 50 UU Keimigrasian.

10 Melempar granat
aktif ke kantor
Unicef di Banda
Aceh

12 tahun Pasal 15 jo pasal 6 Undang-undang No 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme

11 merencanakan dan
mengumpulkan
dana untuk tindak
pidana terorisme,
dalam hal ini untuk
pelatihan militer di
Aceh.

15 tahun Dijerat dengan 7 pasal berlapis. Pasal 14
juncto pasal 9 UU tentang pemberantasan
tindak pidana terorisme. Subsider 14 juncto
pasal 7, lebih subsider 14 jo pasal 11, lebih
lebih subsider pasal 15 jo pasal 9, ke
bawahnya lagi pasal 15 jo pasal 7, ke
bawahnya lagi pasal 15 jo pasal 11, terakhir
pasal 13 huruf a

12 Membantu tindak
pidana terorisme
bom buku dan
Puspiptek,
Tangerang, Banten.

3 tahun 4
bulan.

Pasal 13 huruf c tahun 2003 UU No. 15
Tentang Tindak Pidana Terorisme.

13 eksekutor Bom
Buku dan Puspitek
Tangerang,

12 tahun Pasal 15 juncto 6 UU No. 15 tahun 2003
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme

14 Menyembunyikan
informasi terkait
tindak pidana

2 tahun Undang-Undang Terorisme Tahun 2003
yakni melanggar pasal 15 juncto pasal 7
terkait persekongkolan kejahatan, pasal 13



terorisme huruf A dengan menyembunyikan informasi
kejahatan dan pasal 22 huruf A dan C terkait
mencegah dan menyulitkan proses
penyidikan.

15 Kesengajaan
melakukan
tindakan terror
yang menimbulkan
korban

18 tahun Pasal 15 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana
Terorisme.

16 Pengiriman uang
yang digunakan
untuk terorisme

8 tahun Pasal 13 huruf c jo pasal 17 jo pasal 1 angka
3 Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme

Sumber : Observasi Media Informasi, diolah tahun 2012

Dari hasil observasi pada media informasi yang digunakan sebagai

sumber data maka dapat dilakukan komparasi antara media umum dengan

media islam antara lain sebagai berikut :

Tabel 2

Komparasi Antara Media Umum Dan Media Islam Pada Berita

Tentang Terorisme

No Media Umum Media Islam

1 Lebih mengedepankan berita
terorisme dalam kajian yang
umum.

Bersifat lebih spesifik dalam
mengkaji terorisme, dengan lebih
membela kepentingan dakwah
Islam.

2 Nara sumber biasanya
aparat/petugas yang berkaitan
dengan pelaku terorisme

Nara sumber biasanya lebih
banyak tokoh-tokoh islam yang
menanggapi perkara terorisme,
seperti dari FPI.

3 Isi berita lebih pada sorotan
kejadian, misalnya persidangan,
putusan pada tokoh terorisme.

Isi berita lebih khusus tentang
terorisme dengan kajian kebenaran
menurut islam, dengan
memperhatikan praduga tak
bersalah, dan dan kebenaran
menurut pendapat beberapa tokoh
islam.



4 Setiap media biasanya hampir
sama dalam memberitakan
suatu kejadian terorisme.

Dalam media islam, lebih variasi
dalam mengkaji suatu persoalan
terorisme meskipun dalam konteks
tema yang sama.

5 Dalam menganalisa terorime
dilandaskan dengan peraturan-
peraturan yang berlaku seperti
UU, perpu, dan peraturan
perundangan yang terkait
terorisme

Dalam menganalisa terorime
dilandaskan pada hokum islam
sedangkan penggunaan peraturan
perundangan dalam porsi yang
kecil.

Sumber : Observasi Media Informasi, diolah tahun 2012

Simpulan

1. Kekuasaan Kehakiman Yang Bertanggung Jawab Peradilan

Para pelaku teroris dikategorikan dalam beberapa kelompok, antara

lain : Kepentingan Politik, Pertahanan dan Keamanan. Dalam hal korban atau

ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi

atau restitusi. Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk

melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara

tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh

pemerintah.

Berbeda dengan kompensasi, bentuk tanggung jawab yang harus

dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang

dilakukannya adalah dalam bentuk restitusi, yang diberikan kepada korban

atau ahli warisnya. Penetapan ada kompensasi atau restitusi tersebut diberikan

oleh pengadilan dan dicantumkan oleh amar putusan pengadilan yang

memutus perkara tindak pidana terorisme tersebut.



2. Analisis Akuntabilitas Publik Yang Transparan Peradilan

Dari fakta persidangan yang terungkap dalam media informasi

dalam setiap persidangan terhadap pelaku tindak terorisme dapatlah diambil

beberapa putusan terhadap terdakwa yang dipentau dari media-media yang

beredar dimasyarakat. Analisis Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana teroris secara melawan hukum dengan melakukan

pembantuan, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi, bahan

peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut diatas,

adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan

peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para

aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak

disalah gunakan sehingga dikHawatirkan dapat menjadi " tirani Kekuasaan

Kehakiman". Banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat

dipikirkan dan dilaksanakan, dan salah satu bentuk adalah kontrol atau

pengawasan melalui mass-media termasuk pers. Jadi dengan demikian, aspek

akuntabilitas, integritas dan aspek transparansi, maupun aspek pengawasan

merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya

kebebasan dan independiensi Kekuasaan Kehakiman.
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