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Dalam UU No.5/2018 tentang perubahan atas UU No.13/2003 tentang penetapan Perppu 
No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme/PTPT (UU PTPT 2018) strategi kontra 
terorisme terdiri dari; (1) pencegahan, (2) penindakan, (3) pemulihan, dan (4) pelibatan TNI. Adanya 
pelibatan TNI di dalam pemberantasan tindak pidana terorisme telah menuai pro dan kontra. Dalam 
pandangan koalisi Masyarakat Sipil terhadap Rancangan Perpres (R-Perpres) tentang tugas TNI dalam 
mengatasi terorisme mengatakan bahwa pelibatan tersebut berpotensi mengacaukan penegakan 
hukum. Secara garis besar kritik Koalisi Masyarakat Sipil dilayangkan terhadap tiga fungsi yang melekat 
pada TNI terkait penanganan terorisme, yakni; penangkalan, penindakan, dan pendanaan1. 

 
1 Dalam press release 9 Mei 2020, Koalisi Masyarakat Sipil menolak R-Perpres dengan tiga tuntutan; (1) meminta seluruh fraksi parpol 
di DPR menolak R-Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme karena secara substansi memiliki problem serius; (2) 
mendesak Presiden untuk tidak menandatangani R-Perpres tersebut karena membahayakan masa depan penegakan HAM di 
Indonesia; (3) segera menyelesaikan RPP turunan UU No.5/2018 agar skema penanganan tindak pidana terorisme menjadi jelas. 
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Pertama, fungsi penangkalan ditengarai memberikan kewenangan yang sangat besar bagi TNI, yakni 
operasi intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya. Frasa operasi lainnya2 berpotensi 
memberikan mandat yang besar bagi TNI untuk melakukan operasi di luar cakupan yang diatur oleh 
UU maupun R-Perpres. Maka, apabila disahkan hal tersebut akan berpotensi membahayakan jaminan 
perlindungan HAM di Indonesia. Kedua, fungsi penangkalan yang akan dimiliki TNI berpotensi 
menimbulkan konflik kewenangan TNI dengan BNPT, di mana menurut UU PTPT 2018, BNPT yang 
menjalankan fungsi pencegahan3. 

Ketiga, fungsi penindakan yang dilakukan TNI sejatinya merupakan tugas perbantuan kepada penegak 
hukum. Namun di dalam rancangan tersebut, TNI dapat melakukan penindakan secara langsung. Di 
samping itu juga, fungsi penindakan TNI tersebut berpotensi mengacaukan sistem peradilan pidana, 
karena ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban militer yang jelas untuk tunduk pada sistem 
peradilan umum. Terakhir, terkait pendanaan, R-Perpres tersebut telah menambah dua sumber 
pendanaan di luar APBN, yakni APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Koalisi Masyarakat Sipil 
bertentangan dengan Pasal 66 UU No.34/2004 di mana pendanaan bagi TNI bersumber dari APBN. 

Agar strategi kontra terorisme dapat dioperasionalisasikan secara efektif dan sesuai dengan norma yang 
berlaku, maka diperlukan upaya menjembatani pro dan kontra yang dilakukan dalam 2 langkah, yaitu 
skema penataan intelijen dalam kontra terorisme dan melihat dengan jernih pelibatan TNI dalam 
penanganan terorisme. 

Penataan Intelijen Dalam Penanganan Terorisme TNI 

Dalam UU No.17/2011 tentang intelijen, intelijen adalah lini pertama dalam sistem keamanan 
nasional. Sebagai lini pertama, intelijen disertakan dalam fungsi penyelidikan, pengamanan, dan 
penggalangan. Bila hal tersebut dikaitkan dalam penanganan terorisme, ketiga fungsi tersebut adalah 
elemen yang determinan, terlebih lagi dalam fungsi penyelidikan dan penggalangan yang menjamin 
keberhasilan penanganan kejahatan terorisme 

Dalam UU No.13/2003 tentang penetapan Perppu No.1/2002, khususnya dalam Pasal 26, disebutkan 
bahwa Penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan yang 
cukup. Selanjutnya dalam menggunakan laporan intelijen tersebut, UU telah memberikan prosedur 
untuk menjamin keabsahannya yang mana terdapat peran Pengadilan4. Di samping itu juga, melalui 
definisi dari penggalangan yang termaktub di dalam UU No.17/2011, penggalangan yang berhasil 
dalam kontra terorisme akan memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam kerangka pembuktian 
di pengadilan, dalam hal ini adalah keterangan saksi. 

Dari konstruksi hukum di atas kerangka penanganan terorisme, dalam hal ini intelijen, selaras terhadap 
sistem penegakan hukum pidana. Maka, segala bentuk upaya, apakah hal tersebut berbentuk 
pencegahan, penindakan, ataupun penanggulangan wajib dijalankan dalam kerangka penegakan 
hukum (operating within the law). Dalam arti lain keberhasilan penanganan kejahatan terorisme terletak 
pada seberapa banyak pelaku teror dihadapkan pada pengadilan dan menjalankan hukuman sebagai 
konsekuensi dari tindak pidana. 

 
2 Pasal 3 R-Pepres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme menempatkan fungsi penangkalan bagi TNI yaitu, intelijen, 
territorial, informasi, dan lainnya. 
3 Berdasarkan UU No.5/2018 fungsi pencegahan BNPT meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. 
4 Dalam UU No.13/2003 tentang penetapan Perppu No.1/2002, Pasal 26 (2), (3) dan (4), penetapan bahwa sudah dapat atau 
diperoleh bukti permulaan harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua PN dan dilaksanakan secara tertutup 
paling lama 3 hari. Jika dalam pemeriksaaan tersebut ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua PN segera 
memerintahkan dilaksanakan penyidikan. 
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Setidaknya terdapat tiga aktor utama yang berperan penting dalam kerangka rezim hukum intelijen 
terkait kontra terorisme, yaitu intelijen Polri, intelijen TNI, dan BIN. Intelijen Polri berfungsi sebagai 
penyelenggara intelijen kepolisian. Fokusnya ada pada wilayah peliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) dan penegakan hukum5. Intelijen TNI berfungsi sebagai penyelenggara 
intelijen pertahanan atau militer yang mengidentifikasi setiap ancaman militer bersenjata yang berasal 
dari luar maupun dalam negeri. Sedangkan, BIN menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar 
negeri, sekaligus menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen. 

Ketiga aktor utama tersebut juga berkoordinasi dengan institusi lain terkait kontra terorisme, yakni 
PPATK dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). PPATK adalah intelijen di bidang finansial yang 
berdasarkan UU No.8/2010 dan UU No.9/2013 bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 
pendanaan terorisme. Berdasarkan Perpres No.53/2017 telah dibentuk BSSN sebagai lembaga 
pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan keamanan siber yang meliputi aspek deteksi 
dan proteksi terhadap informasi, sistem komputer, ataupun jaringan siber dari kejahatan. 

Ada catatan yang perlu dicermati dalam Pasal 3 dan 4 R-Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi 
terorisme, khususnya mengenai operasionalisasi fungsi penangkalan TNI yang terkait kegiatan/operasi 
intelijen. Pada dasarnya rancangan tersebut tidak menjelaskan apakah operasi intelijen tersebut adalah 
bagian dari intelijen tempur di bawah kendali Komando Utama Operasi (Kotama Ops)6 ataukah bagian 
dari operasi intelijen di bawah kendali Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.  Jika diandaikan dan yang 
dimaksud rancangan tersebut adalah operasi intelijen dalam Kotama Ops, maka kontra terorisme yang 
dilakukan oleh TNI adalah komponen pemukul yang galibnya digunakan dalam operasi militer. 
Namun sebaliknya, jika operasi intelijen tersebut dikendalikan oleh BAIS, maka operasi tersebut dapat 
menjadi bagian dari OMSP TNI khususnya kontra terorisme dalam kerangka mendukung penegakan 
hukum. 

Pada sisi yang lain, apabila operasi intelijen menjadi bagian dari penanganan terorisme TNI dalam 
kerangka OMSP, operasi tersebut diwajibkan berkoordinasi dengan intelijen Polri ataupun BIN. 
Sebab, politik hukum penanganan terorisme merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana 
dan bersifat koordinatif. Dengan demikian, sudah sepatutnya R-Perpres tersebut memberikan 
pedoman koordinasi antar institusi intelijen dalam memberikan ruang kerja sama intelijen. Di samping 
itu juga, operasi intelijen TNI tidak dapat berdiri sendiri karena operasi tersebut harus diletakan dalam 
kebutuhan penegakan hukum yang berdasarkan legal audit yang dilakukan Pengadilan terhadap laporan 
intelijen, sehingga dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. 

Operasi Teritorial TNI dan Penegakan Hukum 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai operasi teritorial dan bagaimana relasinya dengan penegakan 
hukum, ada baiknya sesaat kita melihat apa yang dimaksud dengan konsep teritorial tersebut. Konsep 
teritorial merupakan warisan strategi perang gerilya yang diimplementasikan dalam perang revolusi 
kemerdekaan Indonesia. Meminjam pemikiran AH Nasution, konsep teritorial menekankan suatu 
pertahanan kewilayahan dengan batas tertentu, dalam arti lain pertahanan atau pertempuran yang 
didesentralisasikan dalam teritorial-teritorial mandiri atau bersifat wehrkreise7. 

 
5 Pasal 5 UU No.2002, Polri sebagai alat negara memiliki peran dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
6 Berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum Pepres No.66/2019, Kotama Ops adalah kekuatan TNI terpusat yang berada di bawah 
komando Panglima. Berdasarkan Pasal 13 (1) huruf e, Kotama Ops terdiri atas; Kogabwilhan, Kostrad, Komar AL, Komando Operasi 
Udara Nasional, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Kodam, Kopassus, Komando Lintas Laut Militer, dan Korps Marinr. 
7 AH Nasution, Pokok-Pokok Perang Gerilya, Penerbit Narasi, Jakarta, 2012, h.137 
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Pada dasarnya, gagasan teritorial dibagi menjadi dua dimensi, yakni fungsi teritorial dan komando 
teritorial. Fungsi teritorial diartikan sebagai pengelolaan sumber daya nasional di suatu wilayah yang 
meliputi sumber daya alam, buatan, dan manusia. Konkretnya, ketika dalam keadaan normal (tertib 
sipil) dan darurat sipil, penanggung jawab fungsi tersebut adalah pemerintahan sipil. Sebaliknya ketika 
dalam keadaan darurat militer atau perang, pengelolaan tersebut dikelola oleh pemerintahan militer 
atau darurat perang (TNI).8 

Di sisi yang lain, komando teritorial diartikan sebagai pengorganisasian struktur komando militer 
berdasarkan keluasan geografis untuk melaksanakan tugas pokok TNI, yakni pertahanan nasional. 
Maka, komando teritorial TNI akan memiliki kewenangan penuh jika keadaan darurat militer atau 
perang sudah ditetapkan.9 

Lalu apabila mengacu pada rumusan Pasal 4 (2) rancangan Perpres tersebut, operasi teritorial yang 
dimaksudkan meliputi sebagai berikut; (1) pembinaan ketahanan wilayah, (2) bantuan kemanusiaan, 
(3) bantuan sosial fisik/non fisik, dan (4) komunikasi sosial. Dari rumusan tersebut, dapat ditarik suatu 
pengertian bahwa pembentuk Perpres melekatkan karakteristik-karakteristik strategi kontra insurgensi 
terkait penanganan terorisme oleh TNI. Keempat unsur operasi teritorial tersebut memiliki kesamaan 
dengan empat pilar kontra insurgensi seperti; kekuatan minimum (minimum force), kerja sama otoritas 
sipil dan militer (civil-military cooperation), intelijen (intelligence), dan pembelajaran serta adaptasi (learning 
and adaptation) dari peristiwa konkret yang ada di masyarakat.10 Namun sayangnya, konteks yang 
dihadapi saat ini adalah kondisi tertib sipil, sehingga kerangka sistem penegakan hukum menjadi garda 
terdepan. 

Oleh karena itu, keempat elemen tersebut wajib disesuaikan dengan konteks tersebut, agar keempat 
elemen dari operasi teritorial tersebut sesuai dengan sistem penegakan hukum dan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Pertama, pembinaan ketahanan wilayah merupakan upaya untuk memperkuat 
daya tahan suatu masyarakat baik kehidupan yang layak maupun pandangan hidup dalam suatu wilayah 
ketika berhadapan dengan ancaman non fisik (kesenjangan sosial, kemiskinan, disinformasi, 
misinformasi, ideologi, politik identitas, dll). Dari rumusan definisi tersebut, TNI berkedudukan 
sebagai sistem pendukung dari pemerintahan setempat (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa) dalam 
mewujudkan ketahanan wilayah sekaligus tertib hukum, karena sejatinya ketahanan wilayah dalam 
masa tertib sipil harus diletakan sebagai kewajiban otoritas sipil yaitu pemerintah setempat dan penegak 
hukum. 

Kedua, elemen bantuan kemanusiaan, bantuan sosial fisik/non fisik, dan komunikasi sosial merupakan 
salah satu karakter khas dari strategi kontra insurgensi yakni; memenangkan simpati masyarakat 
(winning heart and minds). Maka, hal ini dapat efektif jika pelayanan publik dijalankan oleh otoritas sipil, 
di mana TNI berkewajiban menyokong pelayanan publik, terlebih lagi bila ada keterbatasan sipil dalam 
menyelenggarakan strategi tersebut, bukan sebaliknya menyelenggarakan pelayanan publik oleh TNI 
secara mandiri dalam keadaan tertib sipil. 

Dengan demikian, sebagai catatan tambahan, Pasal 4 (2) rancangan Perpres tersebut masih berorientasi 
pada matra darat. Akan lebih efektif jika penyelenggaraan operasi teritorial menggabungkan dua matra 
laut dan udara. Mengingat luas wilayah dan karakteristik geografis Indonesia, maka wilayah terluar dan 
perbatasan (darat dan laut) harus terjangkau secara efektif oleh pelayanan publik. TNI dengan 

 
8 Agus Widjojo, Transformasi TN: “Dari pejuang kemerdekaan menuju tentara proefsional dalam demokras”, Kata Hasta Pustaka, 
Jakarta, 2015, h.441. 
9 Ibid 
10 Edited by Thomas Rid and Thomas Keaney, Understanding Counter Insurgency: Doctrines, Operation, and Challenges, 
Routledge, New York, 2010, h.69. 
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keunggulan teritorial yang ditopang oleh ketiga matra tersebut harus mampu mendukung pelayanan 
publik dan penegakan hukum di wilayah tersebut. 

Menjernihkan Frasa “kegiatan dan/atau operasi lainnya” 

Dalam R-Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme, Pasal 3 huruf d yang berbunyi; 
“kegiatan dan/atau operasi lainnya” telah memunculkan suatu ketidakpastian. Pasal 3 huruf d 
bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 UU No.12/2011, yaitu kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan 
kejelasan rumusan. Tanpa ketiga aspek tersebut, Pasal di atas akan memberikan wilayah penangkalan 
TNI yang luas dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, frasa tersebut tidak merefleksikan 
asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 
No.12/2011, yakni; ketertiban dan kepastian hukum11, karena fungsi penangkalan yang 
diimplementasikan secara meluas memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI. 

Terakhir, Pasal tersebut tidak merinci secara jelas norma, pedoman, standar, dan kriteria. Berdasarkan 
Pasal 5 R-Perpres perincian tersebut didelegasikan kepada peraturan yang dibuat oleh Panglima TNI. 
Tujuan dibentuknya Perpres adalah menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih 
tinggi. Yang terjadi R-Perpres tersebut tidak mewujudkan rincian sebagai pedoman pelaksanaannya. 
Dengan demikian, Pasal 3 huruf d sebaiknya dibatalkan supaya tercipta jaminan kepastian hukum dan 
menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jikalau memang ingin mengaturnya, maka pasal tersebut 
harus dirumuskan secara terukur dan jelas. 

Perwujudan Aspek Penindakan TNI Dalam Kerangka Negara Hukum 

Seperti yang diketahui bersama UU PTPT 2018 memberikan fungsi bagi BNPT dalam penyusunan 
dan penetapan kebijakan, strategi, dan program nasional penanganan terorisme, mengkoordinasikan 
kebijakan dan strategi penanganan terorisme, dan sebagai pelaksana kesiapsiagaan nasional, kontra 
radikalisasi, dan deradikalisasi12. Dari fungsi tersebut, BNPT mengkoordinasikan penegak hukum 
dalam kontra terorisme13. Ketika terjadi tindak pidana terorisme, BNPT menjadi pusat pengendalian 
krisis yang menjadi fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan termasuk dengan 
pengerahan sumber daya14. Dengan demikian, BNPT menjadi institusi yang sentral dalam penanganan 
terorisme, baik dalam keadaan normal ataupun krisis.  

Pada lain pihak, UU PTPT 2018 juga menyertakan TNI dalam penanganan terorisme. Terlibatnya TNI 
tidak terlepas dari perintah UU No.34/2004 tentang TNI, di mana penanganan terorisme masuk dalam 
kerangka OMSP yang diatur juga dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. Maka, secara 
landasan hukum, pelibatan TNI dalam OMSP khususnya penanganan terorisme adalah hal yang 
dibenarkan. Namun, yang wajib menjadi perhatian bersama, bagaimana caranya TNI dilibatkan? 
Sebagaimana diatur di dalam UU Pertahanan Negara dan UU TNI, Presiden berwenang dan 
bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI. Dalam hal menghadapi ancaman bersenjata (agresi 
militer), kewenangan tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR. Dalam hal OMSP, pengerahan 

 
11 Berdasarkan penjelasan UU No.12/2011, asas ketertiban dan kepastian hukum memuat setiap materi muatan Peraturan Perundang-
Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 
12 Berdasarkan penjelasan Pasal 43B (1) UU No.5/2018, kesiapsiagaan nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi 
terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Sedangkan Kontra 
Radikalisasi (Pasal 43C) diarahkan kepada orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal, yang dimaksudkan untuk 
menghentikan penyebaran paham radikal dan Deradikalisasi (Pasal 43D) melalui upaya untuk mengurangi atau membalikkan paham 
radikal. 
13 Koordinasi antar penegak hukum yang dilakukan oleh BNPT  diatur dalam Pasal 43G huruf b UU No.5/2018 dan diatur lebih 
lanjut melalui Pasal 3 Perpres No.46/2010. 
14 BNPT sebagi pusat pengendalian krisis ketika terjadi tindak pidana terorisme diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Perpres No.46/2010. 
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TNI juga berdasarkan kebijakan politik Negara, Pemerintah bersama-sama dengan DPR, dalam 
mekanisme seperti rapat konsultasi ataupun rapat kerja. R-Perpres pelibatan TNI dalam penanganan 
terorisme adalah rancangan aturan pelaksana dari Pasal 43I UU PTPT 2018. Namun sayangnya R-
Perpres tersebut tidak menetapkan secara rinci norma, pedoman, dan kriteria pengerahan kekuatan 
TNI dalam penanganan terorisme dari aspek penindakan. 

Pertama, terkait soal penindakan dalam Pasal 9 huruf a hingga g, penindakan tersebut pada dasarnya 
tidak selaras dan rancu dengan Pasal 43F dan 43F UU PTPT 2018, di mana UU telah menetapkan 
koordinasi antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme di bawah koordinasi BNPT. 
Sebagai gambaran, di dalam R-Perpres tersebut, Pasal 9 (1) huruf a hingga g dan (2) operasi penindakan 
TNI merupakan tindakan mandiri. Dalam arti lain, penindakan tersebut terjadi di bawah Komando 
Operasi Khusus TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Perpres No.66/2019. Padahal Pasal 9 (3) 
penindakan yang dirinci tersebut menjelaskan adanya koordinasi dengan BNPT dan Polri. Konstruksi 
hukum ini menimbulkan kerancuan berpikir, sehingga berpotensi mengabaikan kepastian hukum. 

Kedua, dalam Pasal 9 (1) huruf h, dalam aksi terorisme bereskalasi tinggi dan membahayakan ideologi 
negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan segenap bangsa, penindakan yang dilakukan oleh 
TNI dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi Kepolisian, TNI, dan BNPT. Dari konstruksi hukum 
di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan secara rinci: 1.) Penetapan terjadinya aksi terorisme 
bereskalasi tinggi harus dibarengi dengan pernyataan keadaan darurat terlebih dahulu oleh Presiden, 
sehingga pengerahan TNI dapat maksimal. 2.) ketika keadaan darurat sudah ditetapkan, maka dapat 
ditentukan siapa yang akan menjadi titik fokus (focal point) pengendalian kekuatan sehingga penindakan 
dapat terkoordinasi dengan baik dan efektif. Sebagai contoh jika darurat sipil ditetapkan ketika terjadi 
aksi terorisme bereskalasi tinggi, maka BNPT menjadi pusat kendali, sebaliknya jika darurat militer 
ditetapkan, TNI yang berperan, dalam hal ini Pusat Pengendalian Operasi TNI15. 

Sebagai catatan khusus terhadap aspek penindakan TNI, R-Perpres tersebut tidak memberikan norma 
dan pedoman perlindungan terhadap prajurit TNI ketika melaksanakan penindakan berdasarkan Pasal 
9. Hal ini terjadi karena PP No.77/2019 sebagai aturan pelaksana terhadap UU PTPT 2018 tidak 
menyertakan prajurit TNI sebagai subyek yang dilindungi. PP tersebut hanya memberikan pelindungan 
terhadap penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan16. 

Selain itu, UU PTPT 2018 memberikan proteksi secara maksimal perlindungan HAM bagi para 
tersangka kejahatan terorisme, maupun warga negara. Dalam hal ini, penahanan, penangkapan, dan 
penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik wajib sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. Maka dampaknya R-Perpres tersebut tidak mengatur norma dan pedoman tersebut.  

Terakhir, jika memang memungkinkan, TNI harus dikhususkan bagi penanganan terorisme yang ada 
di luar wilayah Indonesia seperti pembebasan sandera di kapal atau pesawat berbendera Indonesia 
karena hal ini bagian dari rezim hukum pidana Indonesia, khususnya doktrin ekstrateritorial. 
Sebaliknya penanganan terorisme di dalam negeri merupakan wewenang Polri. 

 
15 Berdasarkan Pasal 28 Pepres No.69/2019, Pusat Pengendalian Operasi TNI bertugas menyiapkan dukungan fasilitas komando dan 
pengendalian operasi TNI. 
16 Pasal 33 UU No.5/2018 mengatur tentang perlindungan para penegak hukum dan melalui Pasal 57 hingga Pasal 73 PP 
No.77/2019. PP tersebut juga mendelegasikan aturan mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan perlindungan melalui Peraturan 
BNPT. 
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