KERTAS KEBIJAKAN RUU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

Peran dan Keterlibatan
TNI dalam Penanggulangan
Terorisme
OLEH: MUHAMAD ARIF - THE HABIBIE CENTER.

KERTAS KEBIJAKAN RUU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

Peran dan Keterlibatan
TNI dalam Penanggulangan
Terorisme
OLEH: MUHAMAD ARIF - THE HABIBIE CENTER.

DAFTAR
ISI
Tim: Advokasi RUU 15 Tahun 2003, Penulis Kertas Kebijakan &
Pengulas Kertas Kebijakan

i

Ringkasan Eksekutif

1

Permasalahan

2

Pembahasan

3

Model Keterlibatan TNI

5

Kemungkinan Implikasi Keterlibatan TNI

7

Rekomendasi

9

Daftar Pustaka

10

Infografis

ii

In Memoriam

iii

Kolaborasi Lembaga

iv

KERTAS KEBIJAKAN C-SAVE
PERAN PENTING CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO)
DALAM PENANGANAN TERORISME

Tim Advokasi RUU 15 2003
1. Ajeng Gandini
2. Akbar Azmi H.
3. Ardhiana Fitriyanie
4. Badrus Samsul Fata
5. Erasmus Napitupulu
6. Fransiska Vena A
7. Imron Rasyid
8. Ira Novita
9. Irma Roudlotus Shofia
10. Iwan Amir
11. Mira Kusumarini
12. Mohamad Rizki Maulana

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Muhammad Arif
Muhammad Baihaqi
Nurina Vidya Hutagalung
Rakyan Adi Brata
Ruth Panjaitan
Savic Ali
Sofyardi Rahmat
Sopar Peranto
Sustriana Saragih
Taufik Andrie
Wirya Adiwena

Tim Penulis Kertas Kebijakan
1. Kertas Kebijakan "RUU Terorisme: Antara Upaya Penanganan Terorisme dan Perlindungan HAM "
oleh Johari Efendi
2. Kertas Kebijakan "Reformasi BNPT: Penguatan dan Pengawasan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) sebagai Lembaga Kordinasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia"
oleh Laode Arham
3. Kertas Kebijakan "Peran Penting Civil Society Organization (CSO) dalam Penanganan Terorisme"
oleh Imam Malik
4. Kertas Kebijakan "Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme" oleh Muhamad Arif
5. Kertas Kebijakan "Mengembalikan Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Atas Pemasyarakatan
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Terorisme dalam Kerangka Penanggulangan Terorisme yang
Berbasis pada Sistem Penegakan Hukum di Indonesia" oleh Laode Arham
6. Kertas Kebijakan "Perempuan dalam Countering Violence Extremism (CVE)" oleh Any Rufaidah
7. Kertas Kebijakan "Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme" oleh Khariroh Maknunah
8. Kertas Kebijakan "Menciptakan Deradikalisasi Berbasis (Trust) & Kemanusiaan (Humanity) Untuk
Transformasi Sosial Pelaku Terorisme" oleh Laode Arham dan Hardya Pranadipa
9. Kertas Kebijakan "Mendorong Definisi Terorisme yang lebih Komprehensif dan Universal dalam UU
Terorisme Indonesia" oleh alm. Supriyadi Widodo Eddyono

Tim Pengulas Kertas Kebijakan
1. Kertas Kebijakan "RUU Terorisme: Antara Upaya Penanganan Terorisme dan Perlindungan HAM "
oleh Nurkholis Hidayat
2. Kertas Kebijakan "Reformasi BNPT: Penguatan dan Pengawasan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) sebagai Lembaga Kordinasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia"
oleh Indria Samego
3. Kertas Kebijakan "Peran Penting Civil Society Organization (CSO) dalam Penanganan Terorisme"
oleh M. Hasan Ansori
4. Kertas Kebijakan "Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme" oleh Yandry Kurniawan
5. Kertas Kebijakan "Mengembalikan Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Atas Pemasyarakatan
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Terorisme dalam Kerangka Penanggulangan Terorisme yang
Berbasis pada Sistem Penegakan Hukum di Indonesia" oleh Dindin Sudirman
6. Kertas Kebijakan "Perempuan dalam Countering Violence Extremism (CVE)" oleh Ruby Khalifah
7. Kertas Kebijakan "Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme" oleh Khariroh
8. Kertas Kebijakan "Menciptakan Deradikalisasi Berbasis (Trust) & Kemanusiaan (Humanity) Untuk
Transformasi Sosial Pelaku Terorisme" oleh Hasibullah Satrawi
9. Kertas Kebijakan "Mendorong Definisi Terorisme yang lebih Komprehensif dan Universal dalam
UU Terorisme Indonesia" oleh Ali Munhanif

RINGKASAN
EKSEKUTIF
Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah sesuatu yang
normal. Secara umum, negara melibatkan militer dalam penanggulangan
terorisme dalam dua kerangka: militerisasi penuh seperti yang dilakukan oleh
Amerika Serikat di Afghanistan dan perbantuan terhadap otoritas penegak
hukum (military aid to the civil authority/MACA) seperti yang terjadi pada
kasus Inggris (di Irlandia Utara) dan Australia.
Keterlibatan TNI dalam penanggulangan teror isme di Indonesia haruslah didasarkan kepada
alasan operasional. Sepanjang sejarah
penanggulangan terorisme di Indonesia, TNI
telah memainkan peran penting. Peran dan
keterlibatan TNI juga secara umum sudah diatur
dalam aturan perundang-undangan, termasuk
UU TNI No. 34 tahun 2004, sebagai bagian dari
tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP).
Dalam perkembangannya, modus operandi
terorisme semakin beragam, termasuk
penyanderaan, serangan teror berskala besar
seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 atau
aksi terorisme sebagai bagian dari kampanye
insurgensi yang melibatkan penguasaan wilayah
dan penggunaan kekuatan bersenjata secara
terorganisir seperti yang terjadi di Timur Tengah
dan Filipina. Dalam skenario-skenario ini, negara
dapat memanfaatkan kualifikasi anti-teror yang
dimiliki oleh satuan-satuan yang berada di bawah
komando militer serta satuan lain jika dibutuhkan.
Namun demikian, keterlibatan lebih besar TNI
dalam penanggulangan terorisme di Indonesia
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dapat pula berujung pada sejumlah implikasi
negatif. Pertama, keterlibatan TNI dalam
penanggulangan terorisme dapat mengalihkan
fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya
sebagai alat negara di bidang pertahanan
menghadapi ancaman militer dan bersenjata
di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. Kedua,
penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi
yang berlebihan (over-reaction) yang justru
dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror.
Ketiga, penanggulangan terorisme yang sudah
dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan
(irreversible) ke kondisi politik normal (normal
politics). Keempat, pengalaman AS dan Inggris
menunjukkan bagaimana bahkan tentara yang
paling profesional dan terlatih sekalipun tetap
rawan melakukan pengabaian terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM).
Dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan
terorisme dicantumkan dalam rancangan Pasal
43B ayat (1) yang berbunyi "Kebijakan dan
strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,
serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan
kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan
oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan penanggulangan terorisme"
dan ayat (2) yang berbunyi "Peran Tentara
Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia".
Kemudian dalam perkembangannya, pembahasan
mengenai peran dan keterlibatan TNI dalam
penanggulangan terorisme telah mengerucut
pada suatu konsensus dimana hal tersebut akan
diatur melalui Keputusan Presiden.
Kertas kebijakan ini merekomendasikan peng ambil kebijakan untuk mengambil sejumlah
langkah berikut:
Pertama, melalui revisi UU Terorisme dan
Keputusan Presiden tentang peran TNI dalam
penanggulangan terorisme menjamin peran dan
keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme
dalam kerangka supremasi sipil dan demokrasi
serta tidak mengganggu jalannya agenda
Reformasi Sektor Keamanan dan Militer.
Kedua,revisi UU Terorisme dan Keputusan
Presiden hendaknya mengatur keterlibatan TNI
dalam penanggulangan terorisme berdasarkan
penilaian terhadap intensitas ancaman (threat
assessment) yang dilakukan oleh otoritas sipil

diikuti oleh keputusan politik untuk menggunakan kekuatan TNI.
Ketiga, revisi UU Teror dan Keputusan Presiden
hendaknya menjamin penggunaan kekuatan
militer dalam penanggulangan terorisme sebagai
solusi terakhir (last resort), bersifat sementara
(ad-hoc) dan dilakukan secara proporsional.

“... revisi UU Teror dan
Keputusan Presiden
hendaknya menjamin
penggunaan kekuatan militer
dalam penanggulangan
terorisme sebagai solusi
terakhir (last resort), bersifat
sementara (ad-hoc) dan
dilakukan secara
proporsional.”.
PERMASALAHAN
Apakah TNI boleh dilibatkan dalam
pemberantasan tindak pidana terorisme?
Bagaimana seharusnya peran TNI dalam
pemberantasan tindak pidana terorisme?
Kapan dan bagaimana TNI dilibatkan dalam
pemberantasan tindak pidana terorisme?
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PEMBAHASAN
Dalam pembahasan mengenai peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di
Indonesia, dan resistensi terhadapnya, penting
untuk memahami praktik di negara-negara lain
untuk memberikan gambaran tentang norma
dan standar internasional. Pada dasarnya di
hampir setiap negara yang menghadapi ancaman
terorisme, terdapat ruang untuk keterlibatan
militer.
Secara umum negara melibatkan militer dalam
penanggulangan terorisme dalam dua kerangka:
militerisasi penuh penanggulangan terorisme
dan perbantuan terhadap otoritas penegak
hukum atau yang lebih dikenal dengan military
aid to the civil authority (MACA). Keterlibatan
militer dalam penanggulangan terorisme didasar
kan pada alasan operasional; daya hancur
(firepower) dan mobilitas taktikal yang dimiliki
oleh militer sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme terutama yang melibatkan
penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan
militer secara terorganisir. Kualifikasi lain seperti
penjinakan bahan peledak, penyelamatan
sandera dan pengumpulan intelijen juga sangat
krusial.
Kasus operasi militer Amerika Serikat di
Afghanistan dan Irak pasca serangan teror 9/11
(war on terror) adalah contoh klasik militerisasi
penuh penanggulangan terorisme. Secara legal,
operasi ini didasari pada keputusan Kongres
yang mengijinkan penggunaan kekuatan angkatan
bersenjata AS untuk memerangi teroris
(Athorisation for Use of Military Force Against
Terrorism).
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Sebagaimana diketahui kemudian, kampanye
militer pasukan koalisi pimpinan AS berhasil
menjatuhkan rejim Taliban di Afghanistan dan
memojokkan Al Qaeda dalam waktu yang
relatif singkat. Pemimpin kelompok Al Qaeda,
Osama bin Laden kemudian berhasil dieliminir
melalui sebuah operasi khusus yang melibatkan
pasukan khusus AS pada tahun 2011.
Kasus penanganan terorisme oleh pemerintah
Kerajaan Inggris di Irlandia Utara menjadi contoh
pendekatan yang kedua dimana elemen militer
digunakan dalam kerangka perbantuan terhadap
otoritas penegak hukum. Pada kasus Inggris,
pelibatan militer dalam kerangka MACA
dilakukan berdasarkan permintaan dari Dept
Dalam Negeri (Home Office) kepada Departemen
Pertahanan. Selain itu, pelibatan militer hanya
dapat dilakukan ketika sejumlah kriteria
terpenuhi termasuk: penggunaan militer sebagai
opsi terakhir (last resort), adanya potensi korban
jiwa jika militer tidak dilibatkan dan militer hanya
dapat menggunakan sumber daya yang berada
langsung di bawahnya komandonya. Kerjasama
antara angkatan bersenjata dan kepolisian pada
tingkat pengambil kebijakan hingga operasional
memungkinkan mencegah konflik di Irlandia
Utara ter-eskalasi di luar kendali.
Perkembangan terakhir, pemerintah Australia
mengeluarkan aturan mengenai perbantuan
militer dalam penanggulangan terorisme di
negara tersebut. Pada kasus Australia, kepolisian
tetap memimpin upaya penanggulangan terorisme. Militer diberi ruang untuk terlibat melalui
pelatihan terhadap anggota kepolisian.
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Selain itu, militer juga dapat digunakan pada
insiden-insiden yang tidak dapat ditangani sendiri
oleh kepolisian, seperti kasus penyanderaan di
Sydney pada tahun 2014.
Di Indonesia sendiri, militer telah memegang
peran penting dalam sejarah penanggulangan
terorisme. Sejumlah insiden teror berhasil
ditangani oleh TNI, seperti operasi pembebasan
sandera pembajakan pesawat Garuda Indonesia
"Woyla" tahun 1981 oleh Pasukan Komando
Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha), operasi
pembebasan sandera di Mapenduma, Irian Jaya
tahun 1996 dan operasi pembebasan sandera
kapal MV Sinar Kudus tahun 2011. Selain itu,
jaringan intelijen teritorial TNI selama ini telah
banyak berperan dalam deteksi dini di daerahdaerah kantong terorisme.
Peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia juga sebenarnya
sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 7
ayat 1 Undang-Undang No. 34 tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia menyebut
bahwa tugas pokok TNI, salah satunya, adalah
"melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan
terhadpa keutuhan bangsa dan negara. Pada
bagian Penjelasan disebut bahwa "aksi teror
bersenjata yang dilakukan oleh teroris inter nasional atau bekerja sama dengan teroris dalam
negeri atau oleh teroris dalam negeri" merupakan
salah satu bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya
Pasal 7 ayat 2 butir UU No. 34 tahun 2004 meng
atur bahwa "mengatasi aksi terorisme" adalah
merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam
kerangka Operasi Militer Selain Perang.

Perdebatan dan resistensi sejumlah pihak ter hadap wacana keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme harus dipahami dalam
konteks demokratisasi dan reformasi sektor
keamanan yang masih berlangsung di Indonesia.
Sebagai bagian dari agenda reformasi politik
yang dimulai sejak akhir 1990an, Reformasi
Sektor Keamanan pada dasarnya berusaha
melakukan transformasi struktur, legislasi dan
budaya dari institusi-institusi keamanan
termasuk militer dan kepolisian.
Secara garis besar, Reformasi Sektor Keamanan
berupaya membangun institusi keamanan yang
tangguh, modern dan profesional sehingga
mampu menjawab tantangan dan ancaman
keamanan kontemporer dalam kerangka tata
pemerintahan yang demokratis. Terdapat
kekhawatiran bahwa keterlibatan aktif TNI dalam
penanggulangan terorisme dapat mengganggu
upaya pewujudan agenda-agenda reformasi
sektor keamanan, terutama mengalihkan fokus
dari pembangunan kekuatan TNI sebagai kekuatan
pertahanan yang tangguh dan profesional untuk
menghadapi ancaman militer konvensional.
Dalam perkembangannya reformasi sektor
keamanan tergiring pada dikotomi pertahanankeamanan dimana masalah pertahanan (terhadap
ancaman militer, terutama dari luar negeri)
menjadi wilayah kerja militer sedangkan keamanan
(dalam negeri) menjadi wilayah kepolisian.
Upaya penanggulangan terorisme yang mulai
gencar pasca rangkaian serangan bom pada awal
tahun 2000an, dimana TNI masih membiasakan
dirinya di struktur pemerintahan yang demokratis
pasca Reformasi, tidak memberikan banyak ruang
bagi keterlibatan TNI.
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Terdapat pemahaman bahwa terorisme, sebagai
bentuk ancaman dari dalam negeri dan tindak
pidana, menjadi domain ekslusif otoritas penegak
hukum. Oleh karena itu perdebatan mengenai
keterlibatan militer dalam penanggulangan
terorisme di Indonesia harus bergeser dari
“Apakah TNI bisa terlibat” menjadi “Kapan dan
bagaimana TNI harus terlibat”.
Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia,
dengan demikian, harus memanfaatkan secara
efektif sebisa dan seefektif mungkin menggunakan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada
–seperti Polri, BNPT dan TNI- tanpa harus
membentuk lembaga baru. Dalam hal ini, yang
dibutuhkan adalah pengaturan kelembagaan
untuk memperjelas peran TNI dalam
penanggulangan terorisme serta perlunya mengatur mekanisme koordinasi dan keterlibatan
lembaga-lembaga ini.
Terlepas dari konteks politik dan historis, peran
dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan
terorisme di Indonesia harus didasarkan pada
kebutuhan operasional. Aksi teror kontemporer,
seperti penyanderaan dan serangan teror berskala
besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008
membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh
unit-unit anti teror TNI. Pada titik tertentu aksi
teror juga dapat menjadi bagian dari kampanye
insurgensi yang melibatkan penguasaan wilayah
dan penggunaan kekuatan bersenjata secara
terorganisir. Dalam skenario-skenario ini, untuk
alasan kebutuhan operasional TNI hendaknya
diberi ruang untuk secara aktif terlibat dalam
operasi penanggulangan. Kebutuhan terhadap
dukungan operasional dari TNI ini memang dirasakan oleh aparat-aparat penegak hukum yang
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selama ini memimpin upaya penanggulangan
terorisme. Hal ini misalnya terlihat pada kasus
"perang hutan" seperti yang dialami di Poso
dimana keterlibatan pasukan TNI sangat membantu dalam kesuksesan operasi.
Tindakan teror sebagai bagian dari kampanye
insurgensi dan separatisme menjadi salah satu
skenario dimana keterlibatan TNI menjadi krusial.
Secara definisi, separatisme berarti deklarasi
perlawanan terhadap kedaulatan negara dan
segala bentuk aturan hukum yang berlaku. Selain
atas dasar motif politiknya, separatisme yang
melibatkan perlawanan bersenjata secara terorganisir dan penguasaan wilayah membutuhkan
spesialisasi yang dimiliki oleh militer yang terlatih
menghadapi bentuk "perang" konvensional, baik
simetris maupun asimetris. Pengalaman Inggris
di Irlandia Utara, kampanye militer pasukan
koalisi menghadapi Negara Islam (Islamic State/IS)
di Irak dan Syria serta kasus Marawi menjadi
bukti pentingnya peran dan keterlibatan militer
dalam skenario ancaman teror sebagai bagian
dari separtisme dan insurgensi. Oleh karena itu
penting untuk merumuskan prosedur untuk
melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme
sebagai bagian dari insurgensi.

Model Keterlibatan TNI
Pada dasarnya, hampir seluruh pemangku
kepentingan setuju bahwa keterlibatan TNI dalam
penanggulangan terorisme di Indonesia penting.
Terdapat pemahaman, misalnya, terkait perlunya
memaksimalisasi infrastruktur kelembagaan yang
sudah ada sambil mengatur mekanisme kerja dan
koordinasi diantara lembaga-lembaga yang terlibat.
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Selain itu dirasakan pentingnya menggabungkan
semua elemen yang terkait dengan penanggulangan terorisme sembari mencari kesepakatan
untuk berbagi peran secara positif.
Dalam kaitannya dengan peran dan keterlibatan
TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia,
dengan demikian, butuh dirumuskan aturan
perundang-undangan berbasiskan skenario
(scenario-based planning). Dalam hal ini, terdapat
kebutuhan untuk mengatur rules of engagement
TNI dalam penanggulangan terorisme. Dengan
kata lain, dalam kondisi dan derajat ancaman
seperti apa TNI akan terlibat dalam penanggulangan terorisme.
Dalam penanggulangan terorisme di Indonesia
dan keterlibatan TNI di dalamnya, terdapat 4
(empat) kemungkinan skenario. Pertama,
skenario dimana ancaman teror masih dapat
dikelola oleh instrumen penegakan hukum
pidana normal, kepolisian memegang kendali
operasi; operasi penegakan hukum dijalankan
sepenuhnya oleh otoritas sipil. Kedua, pada saat
dimana intensitas ancaman meningkat, otoritas
sipil dapat meminta bantuan dari militer melalui
mekanisme perbantuan (MACA). Skenario yang
Ketiga, memuat kondisi dimana intensitas
ancaman teror semakin meningkat dan membutuhkan operasi yang dipimpin oleh institusi
militer. Dengan kata lain, militer mengambil alih
operasi dari otoritas penegak hukum (kepolisian).
Pada skenario yang ke Empat, intensitas dan
karakteristik ancaman sejak awal dianggap
membutuhkan keterlibatan aktif militer. Militer,
dalam skenario ini, menjadi instrumen utama
penanggulangan (militerisasi penuh). Skenario
yang terakhir dapat disertai dengan deklarasi
kondisi darurat militer dimana penegakan hukum

normal dapat ditunda, digantikan oleh hukum
darurat, atas nama keamanan nasional.
Sejumlah alasan praktis dan administratif –
misalnya terkait aturan yang melarang merubah
nama UU jika direvisi-, membuat pengaturan
keterlibatan TNI diluar konteks perbantuan men
jadi problematik. Namun demikian, pada kondisi
yang ideal, revisi UU Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme seharusnya dapat mencakup
keempat skenario di atas. Dengan kata lain, UU
Teror seharusnya memuat pengaturan
kelembagaan menghadapi ancaman terorisme
baik dalam kerangka penegakan hukum (Skenario
I dan II) maupun kondisi darurat dimana dibutuh
kan pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka
operasi keamanan nasional (Skenario III dan IV).
Proses penilaian terhadap intensitas ancaman
(threat assessment) berdasarkan spektrum
ancaman di atas dilakukan oleh otoritas sipil
dengan mendengar masukan dari sejumlah pihak.
Pada kondisi yang ideal, threat assessment
hendaknya dilakukan oleh Dewan Keamanan
Nasional yang dipimpin oleh Presiden dan di anggotai oleh Wakil Presiden, Menteri Pertahanan,
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri,
Panglima TNI, Kepala Polri dan Kepala Badan
Intelijen Negara serta anggota tidak tetap yang
terdiri dari pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan
masalah yang dihadapi.
Keterlibatan TNI menanggulangi terorisme dalam
kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil
maupun dalam bentuk operasi keamanan nasional
harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan
politik negara sebagaimana diatur dalam UU TNI
No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2
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tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam
hal keadaan mendesak dimana dilakukan
pengerahan langsung TNI, Presiden harus
melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dalam waktu 2x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan. Hal ini
guna menjamin tetap tegaknya supremasi sipil
atas militer serta menjaga akuntabilitas TNI
dalam rangka penanggulangan terorisme.
Dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan
terorisme dicantumkan dalam rancangan Pasal
43B ayat (1) yang berbunyi "Kebijakan dan
strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,
serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan
kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan
oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan penanggulangan terorisme"
dan ayat (2) yang berbunyi "Peran Tentara
Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia".
Rancangan tersebut menyiratkan bahwa peran
dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan
terorisme di Indonesia dibatasi dalam kerangka
perbantuan terhadap otoritas sipil, dalam hal ini
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terorisme
juga dilihat semata-mata sebagai tindak pidana
yang penanggulangannya sepenuhnya menggunakan pendekatan penegakan hukum.
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Selain itu, peran dan keterlibatan TNI juga berada
di dalam kerangka koordinasi lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan
penanggulangan terorisme, dalam hal ini Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Dengan demikian rancangan ini tidak memberi
ruang bagi penggelaran kekuatan TNI dalam
menanggulangi ancaman terorisme di luar
kerangka perbantuan. Dalam hal perbantuan juga
tidak digariskan mekanisme teknis penggelaran
kekuatan TNI misalnya otoritas yang memiliki
wewenang melakukan penilaian terhadap tingkat
ancaman (threat assessment) yang mendasari
pengerahan kekuatan TNI atau mekanisme peralihan jenis dan komando operasi ketika ancaman
terorisme sudah tidak dapat ditanggulangi oleh
infrastruktur penegakan hukum pidana.
Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai
peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan
terorisme telah mengerucut pada suatu konsensus
dimana hal tersebut akan diatur melalui Keputusan
Presiden. Mekanisme teknis sebagaimana yang
dijabarkan yang diatas hendaknya menjadi salah
satu poin pertimbangan dalam perumusan
keputusan presiden yang nantinya akan mengatur
peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan
terorisme.

Kemungkinan Implikasi
Keterlibatan TNI
Prospek keterlibatan aktif TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia harus pula memperhatikan kemungkinan implikasi negatifnya.
Wilkinson (2011) menyebutkan sejumlah dilema
yang mungkin dihadapi negara ketika menggelar

KERTAS KEBIJAKAN C-SAVE
RUU Terorisme:
Antara Upaya Penanganan Terorisme
dan Perlindungan HAM

pasukan militer secara masif untuk menghadapi
ancaman terorisme, diantaranya kemungkinan
kebijakan tersebut dilihat sebagai reaksi yang
berlebihan (overreaction). Pemerintah George
W. Bush mendapat banyak kritik karena dinilai
bereaksi secara tidak proporsional dengan
kampanye militer di Afghanistan dan Irak.
Kampanye militer yang awalnya dimaksudkan
untuk menghancurkan Al Qaeda dalam waktu
singkat kemudian justru berujung pada meluas
dan berlarutnya konflik; biaya yang harus
dikeluarkan menjadi terlalu besar dibandingkan
dengan keuntungan yang didapat dari pelibatan
militer.
Di Irlandia Utara, keterlibatan militer sempat
mendapat kecaman. Pada Juli 1970, penetapan
jam malam (dikenal dengan istilah Falls Curvew)
berakhir dengan bentrokan antara tentara Inggris
dan pasukan paramiliter IRA yang menimbulkan
banyak korban jiwa dan kerusakan. Kebijakan
pemenjaraan tanpa pengadilan yang ditetapkan
pada tahun 1971 dan peristiwa Bloody Sunday
tahun 1972 ketika 13 orang terbunuh oleh tentara
Inggris justru berakibat buruk pada kampanye
militer itu sendiri yaitu dengan meningkatknya
dukungan publik terhadap kelompok nationalist.
Selain itu, penggunaan kekuatan militer dalam
penanggulangan terorisme juga dapat dilihat
sebagai bentuk ekstrem dari sekuritisasi terhadap
isu terorisme. Ketika sebuah isu, melalui proses
politik, dianggap memberikan ancaman nyata
terhadap objek referensi (reference object) tertentu, misalnya negara atau masyarakat, negara
memiliki justifikasi untuk mengambil tindakan di
luar prosedur normal (extraordinary measures)
(Buzan dan Waever, 1998).

Pada satu sisi, sekuritisasi terhadap isu terorisme
dapat menunjukkan komitmen negara untuk
menangani ancaman tertentu. Di sisi lain,
sekuritisasi juga dapat dimaknai sebagai bentuk
pengakuan dan pemberian legitimasi terhadap
kelompok teroris. Alih alih melemahkan, kebijakan
ini justru dapat memperkuat komitmen teroris
untuk mewujudkan tujuannya. Penanganan
terorisme secara langsung dan penuh oleh TNI
secara psikologis dapat membuat teroris merasa
"sejajar" dengan TNI.
Dalam konteks sekuritisasi dan militerisasi, peng
gelaran TNI dalam penanggulangan terorisme juga
berpotensi menjadi tindakan yang sulit diubah
kembali di masa depan (irreversible). Sebagaimana
disinggung diatas, penggunaan kekuatan militer
untuk menghadapi ancaman terorisme harus
dimaknai sebagai sebuah kondisi yang eksepsional
yang berada di luar pengananan politik normal
(normal politics). Pengalaman sejumlah negara,
termasuk Indonesia sendiri, menunjukkan
bagaimana sulitnya melakukan desekuritasasi
atau dengan kata lain menarik kembali TNI setelah
derajat ancaman terorisme menurun.
Terakhir, prospek pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) oleh militer juga menjadi persoalan.
Pengalaman AS di Afghanistan dan Irak serta
Inggris di Irlandia Utara menunjukkan bagaimana
bahkan tentara yang paling terlatih dengan
persenjataan terlengkap sekalipun tetap rawan
melakukan pengabaian terhadap HAM.
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REKOMENDASI
Kertas Kebijakan ini merekomendasikan pengambil
kebijakan untuk mengambil sejumlah langkah
berikut.
Pertama, melalui revisi UU Terorisme menjamin
peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan
terorisme dalam kerangka supremasi sipil dan
demokrasi serta tidak mengganggu jalannya
agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer.
Supremasi sipil, dalam hal ini, diwujudkan melalui
pengaturan bahwa pengerahan kekuatan TNI
untuk penanggulangan terorisme dilakukan berdasarkan keputusan politik. Keputusan Presiden
yang mengatur peran TNI nantinya harus
mengatur secara lebih operasional bagaimana
mekanisme pengambilan keputusan politik tersebut. Dalam menanggulangi ancaman terorisme
yang sangat dinamis dan membutuhkan respon
cepat, mekanisme pengerahan kekuatan TNI
harus menjamin jalannya operasi secara cepat
dan tepat.
Kedua, revisi UU Terorisme hendaknya mengatur
keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme
berdasarkan penilaian terhadap intensitas
ancaman (threat assessment) yang dilakukan oleh
otoritas sipil diikuti oleh keputusan politik untuk
mengggunakan kekuatan TNI. Keputusan Presiden
yang mengatur peran TNI dalam penanggulangan
terorisme hendaknya mengatur mekanisme
threat assessment yang mendasari pengerahan
kekuatan TNI, otoritas sipil yang memiliki
wewenang melakukan threat assessment, dan
mekanisme peralihan jenis dan komando operasi
ketika ancaman terorisme sudah tidak dapat
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ditanggulangi oleh infrastruktur penegakan
hukum pidana.
Ketiga, revisi UU Teror hendaknya menjamin
penggunaan kekuatan militer dalam penanggulangan terorisme sebagai solusi terakhir (last
resort), bersifat sementara (ad-hoc) dan dilakukan
secara proporsional. Hal ini untuk menjamin
proses sekuritisasi terhadap ancaman terorisme
tetap terkendali dan tidak berujung pada
penggunaan kekuatan TNI secara berlebihan
untuk tugas-tugas di luar tugas dan fungsi
utamanya sebagai alat pertahanan negara meng
hadapi ancaman militer.
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