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PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Indonesia memandang terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan 

yang dapat mengancam kedaulatan negara NKRI. Lahirnya Perpu dan undang-

undang yang mengatur tentang terorisme tidak lepas dari sejarah perkembangan 

politik dalam negeri Indonesia sendiri. Pasca ledakan Bom Bali pada tanggal 12 

Oktober 2002, Perpu No. 2 Tahun 2002 disahkan menjadi UUNo. 16 Tahun 2003 

yang menimbulkan kontroversi karena peraturan tersebut sifatnya berlaku surut 

terhadap peristiwa Bom Bali I. 

Atas permohonan uji materiil UU No. 16/2003 terhadap pasal 28 I ayat (1) 

UUD yang diajukan oleh Masykur Abdul Kadir, Mahkamah Kostitusi dalam 

putusannya tanggal 23 Juli 2004 No. 013/PUU-I/2003 telah menyatakan: 

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk pengujian UU No. 16/2003 

terhadap UUD Negara 1945; 

b. Bahwa UU No. 16/2003 bertentangan dengan UUD Negara 1945; 

c. Bahwa UU No. 16/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

Dari putusan MK tersebut dapat ditarik suatu temuan hukum, ialah: 

“Penyimpangan dari asas non-retroaktif diperkenankan sepanjang untuk keperluan 

menegakkan keadilan bagi pelaku kejahatan-kejahatan HAM berat yang termasuk 

kategori kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan tidak cukup dengan 

melalui hukum pidana biasa. Muatan kejahatan dalam peristiwa Bom Bali 
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bukanlah termasuk kejahatan HAM berat, yang masih dapat ditanggulangi melalui 

hukum pidana konvensional. 

Dengan terbitnya putusan MK No. 013/PUU-I/2003, maka sejak itu: 

a. Perlakuan hukum terhadap para pembuat atau yang terlibat lainnya pada 

peristiwa Bom Bali yang belum diputus pengadilan dengan putusan yang 

tetap, tidak dapat diberlakukan UU No. 15/2003. 

b. Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tidak mengandung makna hukum dan 

pengaruh hukum apapun terhadap pembuat atau yang terlibat lainnya pada 

peristiwa Bom Bali yang telah diputus pengadilan dengan putusan yang 

tetap. 

c. Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 hanya mempunyai pengaruh dan 

berlaku terhadap para pembuat dan atau yang terlibat lainnya dalam 

peristiwa Bom Bali yang belum ada perlakuan hukum terhadapnya atau 

telah ada perlakuan hukum akan tetapi belum diputus oleh pengadilan 

dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

d. Putusan MK No. 13/PUU-I/2003 bukan novum yang dapat digunakan 

sebagai dasar pengajuan upaya PK bagi terpidana dalam perisitiwa Bom 

Bali. 

Larangan pemberlakuan surut pada putusan Putusan MK No. 13/PUU-

I/2003 menimbulkan pengaruh terhadap konstruksi hukum dibidang 

pemberantasan terorisme yaitu pengungkapan secara Argumentum a Contrario. 

Dalam Argumentum a Contrario, hakim diberikan kesempatan untuk menemukan 

hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal 
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tertentu untuk peristiswa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa 

tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensi nya 

mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa 

konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Pada 

metode argumentum a contratio ini, titik berat diletakkan pada ketidaksamaan 

peristiwanya.  

Kenyataan yang timbul adalah ada pengecualian terhadap larangan 

tersebutyang diatur “hanya” dengan undang-undang yang dalam hirarkis 

perundang-undangan masih berada di bawah UUD 1945. Problematika ini 

menimbulkan persoalan dalam hukum pidanadan hirarki perundang-undangan. 

Selain itu larangan penerapan peraturan pidana secara retroaktif ternyata 

menimbulkan persoalan yang rumit terutama dalam menghadapi kejahatan jenis 

baru yang tidak ada bandingannya dalam KUHP atau peraturan pidana khusus 

lainnya. 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diambil saran sebagai berikut: 

a. Kepada  para pihak yang mempunyai kewenangan dalam membentuk peraturan 

pidana (dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI) seyogyanya dalam membuat 

dan menerapkan aturan hendaknya tidak melanggar suatu asas-asas yang 

sifatnya fundamental dalam sistem peradilan (dalam hal ini asas non retroaktif 

dan asas legalitas) yang diakui dalam konstitusi negara (UUD 1945). 

Walaupun terorisme di Indonesia dinyatakan sebagai kejahatan terhadap 
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kemanusiaan (extra ordinary crime) dalam  UU, namun bukan berarti dalam 

penegakan hukum kita harus merusak sistem/tatanan penegakan hukum di 

Indonesia dengan melanggar asas-asas yang sifatnya fundamental. 

b. Lebih baik menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya (pidana mati) kepada 

pelaku Bom Bali I dengan pasal-pasal dalam KUHP atau UU Darurat dari pada 

mereka diadili dengan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang 

berlaku surut, sehingga tidak merusak tatanan penegakan hukum di Indonesia. 

c. Agar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme dapat dijadikan landasan hukum dalam pemberantasan 

tindak pidana terorisme di Indonesia, maka diperlukan penyempurnaan baik 

secara substansial maupun secara operasional. 

 

 

 

 

 

 

 




