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Tragedi Bom di Sari Club dan 

Peddy's Club Kuta Legian Bali 12 Oktober 

2002 adalah teror yang digolongkan 

sebagai kejahatan terbesar di Indonesia 

dari serangkaian teror yang ada. Peristiwa 

peledakan bom yang terjadi JW Marriot 

dan Ritz-Carlton di Mega Kuningan 

Jakarta, bukan yang pertama kali sejak 

terjadinya peledakan bom di kedutaan 

besar Philipina, Jakarta, 1 Agustus 2000, 

yang mengakibatkan korban 2 orang 

meninggal dan 21 luka-luka. Sejak itu 

tercatat sejumlah peledakan bom yang 

berlangsung hingga saat ini. (www.pikiran-

rakyat.com) 

Jakarta diguncang bom pada Kamis 

(14/1/2016). Polisi dan kelompok yang 

diduga teroris terlibat aksi baku tembak 

yang membuat jalanan paling sibuk di 

Jakarta itu disterilkan. Baku tembak terjadi 

di depan Sarinah setelah suara ledakan 

ketiga terjadi. Pos polisi yang ada di 

perempatan Sarinah tampak hancur. 

Enam ledakan yang terdengar sampai 

radius 2 km terdengar di Jakarta Pusat, 

dengan pusat ledakan di kawasan Sarinah, 

Jl Thamrin, Kamis sekitar pukul 10.58 WIB. 

(http://www.lensaindonesia.com). 

Dalam document on terror, 

terorisme didefinisikan sebagai seluruh 

tindakan yang menggunakan kekerasan 

sebagai senjatanya untuk mencapai tujuan 

politik dengan metode pembunuhan yang 

dilakukan secara sistematis dan disengaja, 

menebar ancaman dan ketakutan kepada 

warga sipil. Kegiatan terorisme 

mempunyai tujuan untuk membuat orang 

lain merasa ketakutan sehingga dengan 

demikian dapat menarik perhatian orang, 

kelompok atau suatu bangsa. Terorisme 

digunakan sebagai senjata psikologis 

untuk menciptakan suasana panik, tidak 

menentu serta menciptakan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

kemampuan pemerintah dan memaksa 

masyarakat atau kelompok tertentu untuk 

mentaati kehendak pelaku teror.  

Berkenaan dengan terorisme, 

beberapa pelaku dan tokoh terorisme 

telah ditangkap bahkan dieksekusi mati 

http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.lensaindonesia.com/
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namun aksi terorisme tetap berlanjut 

hingga kini. Pada awalnya, pemerintah 

mengandalkan strategi penindakan 

dengan pendekatan kekerasan atau hard 

approach. Strategi ini telah dijalankan oleh 

Densus 88 dan berhasil mengungkap dan 

menangkap berbagai tragedi teror di 

tanah air, namun, strategi ini ternyata 

tidak cukup. Bahkan dengan adanya kasus 

kematian Siyono terduga teroris 

menunjukan kelemahan pendekatan 

kekerasan atau hard approach dalam 

penanggulangan tindak pidana terorisme 

sehingga bertentangan dengan hak asasi 

manusia. Oleh karena itu diperlukan 

strategi lain yaitu soft approach salah 

satunya melalui deradikalisasi.  

Deradikalisasi adalah segala upaya 

untuk menetralisir paham-paham radikal 

melalui pendekatan interdisipliner, seperti 

hukum, psikologi, agama, dan sosial-

budaya bagi mereka yang dipengaruhi 

atau terekspose paham radikal dan/atau 

prokekerasan. Program deradikalisasi 

ditujukan sebagai usaha “harm reduction” 

yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa 

yang telah terpapar dan tergabung secara 

aktif (kelompok inti dan militan) dalam 

melakukan aksi terorisme baik secara 

individu maupun kelompok.  

Untuk mengatasi masalah 

terorisme, pemerintah melalui Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme 

(BNPT), melakukan deradikalisasi dengan 

melibatkan banyak pihak mulai dari  

kementerian dan lembaga, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), perguruan tinggi, 

hingga masyarakat sipil seperti organisasi 

masyarakat dan lembaga swadaya 

masyarakat. BNPT didirikan pada tahun 

2010 setelah insiden bom di dua hotel 

besar di Jakarta dan terungkapnya 

rencana untuk menyerang Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono yang semuanya 

terjadi pada tahun 2009.  

BNPT adalah sebuah lembaga 

pemerintah nonkementerian Indonesia 

yang bertugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang penanggulangan 

terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang 

kepala yang bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui koordinasi Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 

tentang Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme yang kemudian diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Politik,_Hukum,_dan_Keamanan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Politik,_Hukum,_dan_Keamanan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Politik,_Hukum,_dan_Keamanan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Politik,_Hukum,_dan_Keamanan_Indonesia
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Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme (Perpres BNPT). Dalam Pasal 2 

ayat (1) Perpres BNPT dinyatakan bahwa 

BNPT mempunyai tugas, terdiri atas: 1). 

menyusun kebijakan, strategi, dan 

program nasional di bidang  

penanggulangan terorisme; 2). 

mengkoordinasikan instansi pemerintah 

terkait dalam pelaksanaan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang 

penanggulangan terorisme; dan 3). 

melaksanakan kebijakan di bidang 

penanggulangan terorisme dengan 

membentuk satuan tugas-satuan tugas 

yang terdiri dari unsur-unsur instansi 

pemerintah terkait sesuai dengan tugas, 

fungsi, dan kewenangan masing-masing. 

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) 

Perpres BNPT tersebut dinyatakan bahwa 

bidang penanggulangan terorisme 

meliputi pencegahan, perlindungan, 

deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan 

kesiapsiagaan nasional. Dalam mendukung 

tugas dan fungsinya tersebut, susunan 

organisasi BNPT terdiri dari Kepala, 

Sekretariat Utama, Deputi Bidang 

Pencegahan, Perlindungan, dan 

Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan 

dan Pembinaan Kemampuan, Deputi 

Bidang Kerjasama Internasional, dan 

Inspektorat. Dalam struktur dan tata kerja 

BNPT terdapat Direktorat Deradikalisasi di 

bawah kedeputian I Bidang Pencegahan 

Perlindungan dan Deradikalisasi (Pasal 6 

Perpres BNPT). Adapun Deputi Bidang 

Pencegahan, Perlindungan, dan 

Deradikalisasi berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BNPT 

(Pasal 11 ayat (1). Sementara itu, Deputi 

Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan 

Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi (Pasal 

11 ayat (2). 

Deputi Bidang Pencegahan, 

Perlindungan, dan Deradikalisasi 

mempunyai tugas merumuskan, 

mengkoordinasikan, dan melaksanakan 

kebijakan, strategi, dan program nasional 

penanggulangan terorisme di bidang 

pencegahan, perlindungan, dan 

deradikalisasi. (Pasal 12) dan rincian 

tugasnya disebutkan dalam Pasal 13.  

 Mengenai deradikalisasi oleh BNPT 

pada umumnya desain deradikalisasi 

memiliki empat pendekatan, yaitu 

reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan 

reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan 

dengan mengajarkan pencerahan kepada 

masyarakat tentang paham radikal, 

sehingga tidak terjadi pembiaran 
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berkembangnya paham tersebut. 

Sedangkan bagi narapidana terorisme, 

reedukasi dilakukan dengan memberikan 

pencerahan terkait dengan doktrin-

doktrin menyimpang yang mengajarkan 

kekerasan sehingga mereka sadar bahwa 

melakukan kekerasan seperti bom bunuh 

diri bukanlah jihad yang diidentikkan 

dengan aksi terorisme.  

Rehabilitasi memiliki dua makna, 

yaitu pembinaan kemandirian dan 

pembinaan kepribadian, pembinaan 

kemandirian adalah melatih dan membina 

para mantan napi mempersiapkan 

keterampilan dan keahlian, gunanya 

adalah agar setelah mereka keluar dari 

lembaga pemasyarakatan, mereka sudah 

memiliki keahlian dan bisa membuka 

lapangan pekerjaan. Sedangkan 

pembinaan kepribadian adalah melakukan 

pendekatan dengan berdialog kepada para 

napi teroris agar mind set mereka bisa 

diluruskan serta memiliki pemahaman 

yang komprehensif serta dapat menerima 

pihak yang berbeda dengan mereka. 

Proses rehabilitasi dilakukan dengan 

bekerjasama dengan berbagai pihak 

seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, 

Kementerian Agama, Kemenkokesra, 

ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan 

program ini akan memberikan bekal bagi 

mereka dalam menjalani kehidupan 

setelah keluar dari lembaga 

pemasyarakatan.  

Pada sisi yang berbeda, esensi 

program deradikalisasi yang dijalankan 

BNPT memiliki strategi, metode, tujuan 

dan sasaran yang sedang dilaksanakan 

tentu dengan berbagai kekurangan, 

keterbatasan dan tantangan, baik 

tantangan internal maupun tantangan 

eksternal. Bahkan program deradikalisasi 

bila merujuk kepada regulasi yang ada 

menyiapkan strategi, kebijakan, dan 

program yang bersinergi dengan semua 

pihak dan berintegrasi dengan banyak 

kalangan secara nasional. Berkenaan 

dengan deradikalisasi sebagai upaya 

penanggulangan terorisme, untuk lebih 

mengefektifkan fungsi BNPT terkait 

deradikalisasi maka perlu adanya grand 

design dari pemerintah dalam 

penanggulangan tindak pidana terorisme. 

Ada empat strategi yang dinilai dapat 

menanggulangi ancaman dan tindak 

terorisme, yaitu: Strategi Pertama, 

menyempurnakan strategi yang 

difokuskan pada penegakan hukum dan 

diimbangi dengan upaya pencegahan dan 

perlindungan untuk memperoleh hasil 
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yang komprehensif, sehingga gerakan 

terorisme dapat ditekan dengan keras 

serta akar permasalahannya dapat 

diselesaikan melalui kombinasi soft dan 

hard approach. Dalam hal ini diperlukan 

amandemen Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme yang mengatur 

mekanisme deradikalisasi secara 

komprehensif untuk penanggulangan 

terorisme. Selain itu pula perlu 

dipertimbangkan untuk memperkuat 

Perpres BNPT yang telah ada terkait fungsi 

deradikalisasi.  

Strategi kedua adalah, 

memanfaatkan seluruh potensi sumber 

daya negara melalui pelibatan unsur 

terkait dalam suprastruktur, infrastruktur, 

dan substruktur. Dengan menerbitkan 

aturan-aturan yang relevan, baik bersifat 

umum ataupun internal instansi dan 

dilanjutkan dengan upaya nyata semua 

unsur tersebut. Strategi ketiga yakni, 

dengan mensinergikan semua lini sektoral 

dalam penanggulangan terorisme yang 

telah dilakukan oleh berbagai komponen 

dan tidak terkotak-kotak. Upaya ini bisa 

dilakukan melalui penyusunan aturan 

koordinasi antar komponen, optimalisasi 

peran BNPT, yaitu dengan memperkuat 

kedudukan, fungsi, dan wewenang BNPT 

dalam suatu undang-undang tersendiri. 

Strategi keempat dengan 

meningkatkan kerjasama luar negeri di 

bidang penanggulangan terorisme secara 

maksimal, guna menekan jaringan 

terorisme yang memiliki afiliasi dengan 

luar negeri serta menyelesaikan akar 

permasalahan yang melibatkan isu di luar 

teritorial Indonesia. Dalam meningkatkan 

kerjasama luar negeri di bidang 

penanggulangan terorisme  dilakukan 

melalui peningkatan peran aktif Indonesia 

dalam forum regional dan internasional 

penanggulangan terorisme serta 

peningkatan hubungan kerjasama di 

bidang operasional dan taktis dengan 

negara terkait dengan mengedepankan 

peran Kementerian Luar Negeri, BNPT, 

unsur penegak hukum, keamanan, dan 

intelijen serta sub-struktur.  

Selain itu, peran pemerintah 

daerah juga sangat penting untuk 

menutup peluang bagi kelompok 

terorisme untuk beraksi. Misalnya melalui 

perwujudan pembangunan perekonomian 

di daerah tertinggal, peran instansi bidang 

pengawasan terhadap kinerja lembaga di 

daerah serta pemanfaatan anggaran dan 

fasilitas pemerintah guna mendukung 
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kelompok yang marginal. Salah satu 

bentuk untuk mewujudkan optimalisasi 

strategi dalam menanggulagi ancaman 

tindak pidana terorisme di Indonesia maka 

diperlukan penguatan kedudukan, fungsi 

dan wewenang BNPT. Perlu adanya 

peningkatan fungsi koordinasi intelijen 

BNPT karena BNPT harus 

mengkoordinasikan semua informasi dari 

berbagai intelijen yang ada antara lain 

intelijen keamanan kepolisian, Badan 

Intelijen Negara dan Badan Intelijen 

Strategis yang kemudian dilanjutkan 

dalam proses penegakan. BNPT harus 

mengawal mulai dari penyelidikan sampai 

dengan proses pembinaan di lembaga 

pemasyarakatan dan deradikalisasi pada 

setiap kasus tindak pidana terorisme yang 

terjadi di Indonesia. 
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