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TINJAU ULANG RAPERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM MENGATASI AKSI

TERORISME

Terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tertanggal 9 Mei 2019 tentang Tugas Tentara
Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang disampaikan oleh Presiden RI kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pelaksanaan Pasal 43I ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Komnas HAM secara resmi telah menyampaikan surat
pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden RI melalui surat No. 056/TUA/VI/2020, tertanggal 17
Juni 2020, dan kepada Ketua DPR RI dengan No. 055/TUA/VI/2020, tertanggal 17 Juni 2020.

Adapun isi surat tersebut adalah bahwa secara umum substansi dalam Raperpres dimaksud:
a. Tidak sejalan dan bertentangan dengan pendekatan hukum sebagaimana menjadi paradigma dalam

UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu criminal justice
system dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Pasal 7
ayat (3) yang menekankan bahwa aspek keterlibatan militer dalam penanganan terorisme bersifat
perbantuan sehingga harusnya sifatnya ad hoc, didasarkan pada politik negara, dan anggaran dari
APBN. Dengan demikian, secara tata kelola perundang-undangan, Raperpres dimaksud
bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferior;

b. Bercirikan pendekatan war model dalam penanganan tindak terorisme yang akan melahirkan
status kondisi “perang” tanpa kejelasan hukum dan potensial memicu pelanggaran HAM;

c. Akan melahirkan tumpang tindih dalam tata kelola dalam penanganan terorisme, mengingat pada
UU Nomor 5 Tahun 2018 telah jelas diatur tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden RI agar:
1. Menarik Raperpres dimaksud dari DPR atau tidak melakukan pembahasan dan penandatanganan

sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM;
2. Memastikan bahwa Raperpres dimaksud melandaskan pada konsep criminal justice system ;
3. Memastikan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sepenuhnya hanya

didasarkan pada anggaran APBN untuk menjaga profesionalisme;



4. Menekankan setiap upaya dalam penanganan terorisme baik legislatif, penegakan hukum dan
penganggaran senantiasa didasarkan pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan menjunjung
tinggi HAM; dan

5. Memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel dan pertanggungjawaban
hukum jika adanya pelanggaran.

Sedangkan kepada DPR, Komnas HAM RI merekomendasikan agar:
1. Mempertimbangkan dan menjadikan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pembahasan

Raperpres dimaksud;
2. Menjadikan pengaturan mengenai perbantuan, kebijakan dan keputusan politik negara,

penganggaran dalam APBN menjadi koridor dalam pembasan Raperpres dimaksud;
3. Menekankan pada fokus pembahasan pelibatan militer dalam Raperpres dimaksud hanya fokus

pada penindakan semata dengan batasan yang jelas, tingkat ancaman, dan bilamana fungsi
Kepolisian tidak dapat mengendalikan, sehingga tidak meluas mulai dari penangkalan, penindakan
dan pemulihan;

4. Memastikan bahwa Raperpres dimaksud selaras dengan tatatan criminal justice system dan sesuai
dengan tata hukum yang berlaku terutama UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 34 Tahun 2004, dan
regulasi lain yang lebih tinggi.
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