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BAB III 

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari 

terjemahan delict atau strafbaarfeit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah 

tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang 

boleh dihukum. 

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan delict atau strafbaarfeit Wantjik 

Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan 

adalah antara dua istilah  aitu ―tindak pidana‖ atau ―per uatan pidana‖.
77

 Sedangkan 

Moeljatno le ih  enderung menggunakan istilah ―per uatan pidana‖  ang 

selanjutn a mendefinisikan per uatan pidana se agai ―per uatan  ang oleh aturan 

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar 

larangan terse ut‖.
78

 

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan 

orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu 

sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan 

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
79

 

Sedangkan pengertian yang disampaikan M. Sudrajat Bassir, melihat 

perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai 

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan 

masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam 

pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan 

                                                 
77 Wantjik, Saleh  Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977), hal. 9. 
78 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Bina Aksara,, 1980), hal. 1. 
79 PAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1987), hal. 174 
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menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut: 

a. melawan hokum 

b. merugikan masyarakat 

c. dilarang oleh aturan pidana 

d. pelakunya diancam dengan pidana.
80

 

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat bagian tersebut bahwa butir c dan d 

merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. 

Untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku 

(hokum positif) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-

peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP. 

Hal ini sesuai dengan dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana yaitu 

azas legalitas atau asas nullum delictum nulla poenasine lege poenali yang 

maksudn a sesuai dengan Pasal 1 a at (1) KUHP  ang menentukan: ―tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum 

pidana yang ada dan berlaku se elum per uatan itu dilakukan‖ 

2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan 

meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan 

perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum 

internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum 

terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya 

untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.
81

 

Kata ―teroris‖ dan terorisme  erasal dari kata latin “terrere” yang kurang 

lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan 

kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa 

                                                 
80 M. Sudrajat Bassir. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, (Bandung : Remadja Karya, 

1986),  hlm. 2 
81 Indriyanto Seno Adji, Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia. (Jakarta : O.C. 

Kaligis & Associates. 2001). hlm 17 
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diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep 

yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya 

korban warga sipil yang tidak berdosa.
82

 

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu 

dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga 

maupun beberapa pakar ahli, yaitu :  

a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai 

penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri :  

1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian 

berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, 

bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko 

serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang 

didesain secara serius untuk campur tangan atau menggangu system 

elektronik;  

2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah 

atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;  

3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau 

ideology;  

4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang 

melibatkan senjata api dan bahan peledak.  

b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan 

yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan 

bentuk teror tehadap orang-orang tertntu atau kelompok orang atau 

masyarakat luas. 

c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan 

kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti 

dan menakutkan terutama untuk tujuan politik. 

d. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara 

                                                 
82 Ibid Hal 18-19 
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sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan 

Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda 

dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana 

teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok 

rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, 

pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau 

fasilitas internasional. 

e. Menurut Syed Hussein Alatas, terroris (pengganas) adalah mereka yang 

merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan 

dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa 

menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas 

perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan 

matlamat persengketaan.
83

 

f. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai 

tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan 

dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya 

dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.
84

 

Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhāb. Kata al-Irhāb 

(teror) berarti menimbulkan rasa takut. Irhābi atau teroris artinya orang yang 

membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain.
85

 

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan 

dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah 

kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir 

sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat 

para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri 

utamanya, yaitu :  

                                                 
83 Dikutip dari Abdul Wahid, dkk, 2004, Kejahatan Terorisme.... hlm. 29-30. 
84 Mahrus Ali,  Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, (Jakarta : Gramata Publishing , 2012), 

hlm. 2 
85 H. Abdul Zulfidar Akaha, Lc, Terorisme Konspirasi Anti Islam, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005)  
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a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk 

menciptakan ketakutan publik;  

b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok 

masyarakat tertentu; 

c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;  

d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan 

cara yang sistematis dan terorganisir.
86

 

 

B. Karakteristik  dan Motivasi Terorisme 

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketaakutan 

dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar 

bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya 

teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme 

ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan 

para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran 

agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi. 

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, 

menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut : 

a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun 

non politis 

b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil 

(supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas 

umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsi militer, kamp militer) 

c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi 

kebijakan pemerintah negara 

d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati 

hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan 

dengan segaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi 

                                                 
86 Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 1. 
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pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum 

internasional 

e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan 

gangguan psikologis untuk masyarakat 

f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. 

Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu 

sendiri maupun oleh warga nagara asing atau gabungan dari keduanya 

g.  Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media 

massa dan perhatian publik.  

h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang 

bagi teroris bergguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak 

aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai 

nilai-nilai kemanusiaan.
87

 

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain : 

a) Membenarkan penggunaan kekerasan.  

b) Penolakan terhadap adanya moralitas.  

c) Penolakan terhadap berlakunya proses politik.  

d) Meningkatnya totaliterisme.  

e) Menyepelekan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan 

diri.
88

 

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan 

pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematik, rapi, dan dilakukan oleh teroris 

politis memiliki karakteristik sebagai berikut :  

a) Merupakan intimidasi yang memaksa.  

b) Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai 

sarana untuk suatu tujuan tertentu.  

c) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang 

urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang.  

                                                 
87 Dikutip dari FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 

Oktober 2012,  http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm, diakses tanggal 1 November 2015 
88 Mahrus Ali, Hukum Pidana Terosime.., hlm 6 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm
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d) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya 

adalah publisitas.  

e) Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri 

secara personal.  

f) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, 

misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.
89

 

Adapun dalam menggencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris 

mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain 

adalah sebagai berikut :  

a. Dorongan atau  motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional 

(Rational Motivation). Motivasi yang rasional membuat para teroris 

berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat 

menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris 

melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga 

teroris dapat melakukan serangan dengan lancar. 

b. Motivasi dari keadaan psikologis (Psychological Motivation). 

Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan 

terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan 

tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya 

para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami suatu kejadian 

yang tidak mengenakkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka 

melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan 

rasa takut serta korban jiwa (balas dendam). 

c. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (Cultural Motivation). Teroris 

dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras 

serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-

orang mengidentifikasikan diri mereka kedalam suatu klen, suku dan 

kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan utuk bertahan 

hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau 

                                                 
89 Ibid, hlm. 8-9 
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lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka, hal-hal 

tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi 

karakter dari perbuatan mereka.
90

 

 

C. Tipologi Terorisme 

Selain karakteristik dan motivasi terorisme, kita juga perlu mengetahui 

tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan 

tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut.  

Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain : 

a. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan cir-ciri tak 

terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit; 

b. Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi 

atau perubahan raddikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu 

merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program 

ideologi, konspirasi, elemen para militer; 

c. Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan 

politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebiakan atau hukum, 

perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu 

yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga 

individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah 

psikopatologis atau criminal; 

d. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang 

bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak 

dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara 

likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat 

                                                 
90 Dikutip dari http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html , 

diakses pada tanggal 5 November 2015 

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html
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teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan 

di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.
91

 

Selanjutnya dikutip dari National Advisory Committee dalam the Report of 

the Tasks Force on Disordernand Terrorism menggolongkan tipologi terorisme 

menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain : 

a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan 

kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan 

tujuan politik.  

b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk 

kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.  

c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental 

untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak 

mengandung unsur esensialnya.  

d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang 

dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai 

pengendalian negara.  

e. Terorisme pejabat atau negara (official or state terrorism) adalah 

terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan 

atas penindasan.
92

  

Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu 

menganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya 

adalah pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, 

perampokan, penculikan dan penyanderaan, dan dengan cara serangan bersenjata. 

Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak 

hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial 

budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai. 

                                                 
91 Dikutip dari Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yang 

ditulis dalam jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 380 
92 Mahrus Ali, Hukum Pidana Terosime.., hlm. 9 
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D. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 

2003 

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai 

tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 

2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT). 

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang 

terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
93

 

Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah 

menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat 

begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme,
94

 oleh karena itu perlunya akan 

pemahaman mengenai terorisme menurut UUPTPT.  

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana 

(strafbedreiging) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma. 

Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan 

dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-

peraturan yang berlaku.
95

 Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana 

ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum 

dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana 

denda, dan pidana tambahan.
96

 

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam 

beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang 

pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain : 

 

                                                 
93 Penjelasan umum UU Np. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
94 http://www.inilah.com/read/detail/416972/bahaya-terorisme-masih-menjadi-ancaman, diakses pada 

tanggal 19 Desember 2015 
95 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 48. 
96 Sugandhi, KUHP Dengan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 12. 

http://www.inilah.com/read/detail/416972/bahaya-terorisme-masih-menjadi-ancaman
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Pasal 6 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau 

hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau 

fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun. 

Pasal 8 

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang: 

a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan 

untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan 

bangunan tersebut; 

b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan 

untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan 

bangunan tersebut; 

c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, 

mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau 

menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat 

yang keliru; 

d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan 

penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya 

tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; 

e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak 

dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain; 

f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, 

membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; 

g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak 

dapat dipakai, atau rusak; 

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, 

kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat 

udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan 

muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, 

ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; 



45 

 

 

 

i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas 

atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam 

penerbangan; 

j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau 

ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau 

menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; 

k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, 

dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, 

mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan 

penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau 

meneruskan merampas kemerdekaan seseorang; 

l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan 

terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu 

dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut; 

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas 

atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak 

dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan; 

n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan 

ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau 

bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat 

terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat 

membahayakan keamanan dalam penerbangan; 

o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai 

kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, 

dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf l, huruf m, dan huruf n; 

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena 

perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan; 

q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan 

keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan; 

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan. 

Pasal 9 

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 

mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu 
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bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk 

melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun 

Pasal 14 

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk 

melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup. 

Pasal 15 

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk 

melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama 

sebagai pelaku tindak pidananya. 

Pasal 16 

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, 

kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. 

Pasal 19 

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 

16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak 

pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
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