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TANGGAPAN 

ATAS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM RANGKA PENGUATAN 

SISTEM PERTAHANAN NEGARA 

 

1, Konsepsi Sistem Pertahanan Negara  
 

Prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pertahanan negara:1 
 
a. bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan 
kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan 
segenap bangsa dari segala ancaman; 
b. pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam 
upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap 
warga negara. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya 
pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan 
kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri; 
c. bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada 
kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah 
jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian 
secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa 
Indonesia tentang perang dan damai; dan 
d.       bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut 
politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif 
yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional 
tidak terancam; 
e.    bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan 
seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana 
nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan; 

f. pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi 
manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum 
nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip 
hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis 
Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, 
pertahanan negara juga memperhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, 
dan keadilan sosial. 

 
Adapun pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 
bangsa dan negara.2 

                                                           
1 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 3 tahun 2002, 
2 Ibid, Pasal 1 angka 1. 
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Sedangkan, definisi sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan 

yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber 
daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan 
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala 
ancaman.3 

 
Dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara dalam menghadapi 

ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh 
komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan, penyelenggaraan 
sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan 
lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan 
bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari 
kekuatan bangsa.4 

 
Adapun komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, 

sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan 
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen 
utama. Sedangkan, komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya 
alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan 
komponen utama dan komponen cadangan. Ketentuan mengenai komponen 
cadangan dan komponen pendukung  diatur lebih lanjut dengan undang-undang.5 

 
Sebagaimana penjelasan tersebut dan mengingat bentuk ancaman serta 

sifat kesemestaan dimaksud, maka  dapat disimpulkan bahwa dalam 
penguatan sistem pertahanan negara tidak saja melibatkan TNI, melainkan 
juga melibatkan seluruh seluruh kekuatan bangsa (sumber daya manusia dan 
sumber daya nasional  Indonesia). 

 
Disamping itu mengingat  sifat kesemestaan dalam sistem pertahanan 

Negara tersebut, maka penyusunan RUU Tentang Komponen Cadangan dan 
Komponen Pendukung merupakan prioritas utama dalam menyiapkan secara 
dini  sumber daya manusia dan sumber daya nasional Indonesia  dalam 
penguatan system pertahanan Negara. 
  
 
2. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Terkait Penguatan Sistem Pertahanan 
Negara. 
 

a. RUU Keamanan Nasional. 
 
1) Konsep keamanan nasional sesungguhnya mulai menjadi 
bahan perdebatan ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (MPR RI) mengeluarkan Ke- tetapan MPR  No.VI/MPR/2000  

                                                           
3 Ibid, Pasal 1 angka 2. 
4 Ibid, Pasal 7 ayat (2) dan (3) 
5 Ibid, Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) 
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dan  Ketetapan MPR RI  No.VII/MPR/2000.   Berdasarkan Ketetapan  
MPR tersebut, organisasi Kepolisian  Negara Republik Indonesia 
(POLRI) yang semula adalah bagian dari struktur organisasi Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi terpisah berdiri sendiri. 
Dan selanjutnya sebutan ABRI berubah menjadi Tentara Nasional 
Indonesia (TNI). Pemisahan ini menimbulkan dua problematika 
fundamental sebagai berikut:  
 
2) memisahkan secara “hitam-putih” antara konsep pertahanan 
dengan konsep keamanan. Problematika yang timbul adalah bila ada 
ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah yang 
dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, misalnya suatu 
pemberontakan atau  gerakan separatis bersenjata. Para pemberontak 
yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah sudah 
pasti telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam kondisi itu tidak 
akan dapat dibedakan apakah konsep penanganannya termasuk 
dalam konsep pertahanan ataukah konsep keamanan. Konsep yang 
tidak jelas dengan sendirinya akan berakibat pada sistem yang tidak 
jelas pula. Dan selanjutnya akan menimbulkan banyak kerawanan baik 
pada tataran kebijakan maupun operasional.  

 

3) penggunaan terminologi “keamanan” yang hanya menunjuk 
kepada tugas-tugas kepolisian menunjukkan tidak adanya konsep 
keamanan komprehensif yang rentang cakupannya mulai dari 
keamanan manusia sampai dengan keamanan negara. Yang 
dimaksud ancaman dalam pengertian “keamanan” semacam itu juga 
hanya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Padahal, revolusi paradigma keamanan telah menunjukkan bahwa 
ancaman terhadap keamanan nasional akan semakin kompleks dan 
rumit, sehingga harus direspon dengan konsep keamanan 
komprehensif. 

 

4) pergeseran Konsep Keamanan dan Perubahan Sifat Ancaman..
  

 

Dinamika politik internasional dan perkembangan ilmu pengetahuan 
serta teknologi mengakibatkan pergeseran konsep keamanan dan 
perubahan sifat ancaman. 

 
a) Pergeseran Konsep Keamanan  
 

(1) Sampai dengan masa  Perang Dunia II, definisi 
keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar 
negara aman, kemampuan militer yang kuat harus 
dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain yang memiliki 
kekuatan ang- katan bersenjata yang besar.   
 
(2) Berakhirnya perang dingin dan proses globalisasi 
telah membawa perubahan terhadap definsi keamanan 
yang merujuk pada ancaman ekspansif yang diakibatkan 
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oleh kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, dan 
ancaman dari aktor-aktor nonnegara. Pada saat yang 
bersamaan perkembangan ilmu  hubungan internasional 
melahirkan pandangan baru konsep keamanan yang 
tidak hanya meliputi aspek militer dan pelibatan aktor 
keamanan semata-mata. Konsep keamanan non-
konvensional ini memiliki definisi yang lebih fleksibel, 
mencakup aspek nonmiliter, dan melibatkan aktor 
nonpemerintah. 
 

(3) Perubahan konsep dan fokus keamanan tersebut 
di atas berlangsung secara cepat selama dua dekade 
terakhir, sehingga ada seorang ahli yang berkata bahwa 
saat ini tengah berlangsung revolusi paradigma 
keamanan (revolution  in  the nature of security). 
Perubahan itu tidak diakibatkan oleh terjadinya 
perubahan politik internasional atau oleh peristiwa 
keamanan tertentu, seperti berakhirnya Perang Dingin  
dan peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat pada 
tanggal   11   September 2001. Peristiwa-peristiwa 
tersebut bukan penyebab, tetapi hanya merupakan batu-
batu penanda (milestones) dilakukannya perubahan 
kebijakan dan strategi keamanan suatu negara. 
 

b) Perubahan Sifat Ancaman 
 

(1) Sebagaimana telah dikemukakan, semula 
ancaman terhadap suatu negara selalu dipersepsikan 
berupa ancaman kekuatan militer dari negara lain. Oleh 
sebab itu, ancaman ini sering disebut sebagai ancaman 
tradisional. 
 
(2) Namun kini, dengan dukungan tekno-logi yang 
semakin canggih, kemampuan finansial yang tinggi, serta 
kemampuan networking yang luas dan mendalam, 
ancaman terhadap keamanan suatu negara telah pula 
dapat dilaku- kan oleh aktor-aktor nonnegara. Ancaman  
nontradisional  yang dilakukan oleh aktor nonnegara ini 
juga tidak hanya berkemampuan menggunakan kekuatan 
yang bersifat militer saja, tetapi juga kekuatan-kekuatan 
politik, ekonomi, intelijen, dan teknologi. Ancaman 
nontradisional juga merupakan ancaman yang bersifat 
asimetris, karena ada ketidaksejajaran antara pihak yang 
bertikai dimana aktor negara berhadapan dengan aktor 
nonnegara. Kompleksitas dalam menghadapi ancaman 
nontradisional (asimetris) akan jauh lebih tinggi dari pada 
menghadapi ancaman tradisional. Gerakan aktor 
nonnegara tidak mengenal batas-batas teritorial suatu 
negara dan pasti dilakukan di bawah tanah.  
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(3) Selain itu sifat ancaman juga semakin rumit, 
karena tidak selalu bersifat militer. Ancaman yang 
bersifat nonmiliter diantaranya adalah bencana alam, 
keruntuhan ekonomi, kelangkaan energi, pemanasan 
global, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan 
lain-lain. 

 

5) Mengingat terjadinya pergeseran paragdigma keamanan dan 
sifat ancaman tersebut, maka perlu adanya perundang-undangan 
nasional yang mengatur keamanan nasional secara komprehensif dan 
menjadi payung hukum bagi regulasi yang terkait dengan penjabaran 
dari elemen- elemen Keamanan Nasional yang telah diundangkan, 
seperti UU No. 3 tahun 2002 tentang  Pertahanan  Negara, UU  No. 34 
tahun  2004 tentang TNI,  UU  No. 2 tahun  2002 tentang Kepolisian 
RI, UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang PemberantasanTindak Pidana 
Terorisme., dan lain-lain. 

 
 

b. Aspek Hukum Pelibatan TNI Dalam RUU Pemberantasan 
Terorisme. 

 
1) Menurut pendapat Edy Prasetyono menyatakan dalam hal 
pemberantasan terorisme perlu diklasifikasi sebagai berikut: 6 

 
a) terorisme sebagai tindak pidana.    Dalam hal ini Polri 
selaku aparat penegak hukum dan apabila diperlukan TNI 
diperbantukan kepada Polri. 
 
b) terorisme sudah menjadi ancaman keamanan nasional. 
Dalam hal ini memerlukan penggunaan kekuatan TNI dan  
penggunaan kekuatan TNI dimaksud harus didahului dengan 
keputusan politik, serta memerlukan aturan pelibatan (rules of 
engagement/ROE)   

 

2) Dasar Hukum Pelibatan TNI Berdiri Sendiri Dalam Mengatasi Aksi 
Terorisme Kelompok Santoso Di Daerah Poso. 
 

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang 
Pertahanan Negara (UU Hanneg). Sesuai Pasal 7 ayat (2) UU 
Hanneg menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam 
menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai 
komponen utama.  Adapun yang dimaksud ancaman militer 
adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang 
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang 
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, 
dan keselamatan segenap bangsa. Dalam hal ini termasuk aksi 

                                                           
6 Disampaikan pada seminar” Perlindungan HAM dan Penegakkan Hukum dan Penanganan Tindak 

Pidana Teroris” (Melalui Revisi UU Nomor 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) di DPR 
pada tanggal 25 Mei 2016. 

PUSANEV_B
PHN



6 
 

teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme 
internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam 
negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi.   
 
b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU 
TNI).   

 
1) Mengatasi aksi terorisme tersebut merupakan 
salah satu tugas pokok TNI yang dilaksanakan melalui 
operasi militer selain perang dan harus berdasarkan 
kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. angka 3  dan Pasal 
7 ayat (3) UU TNI. 
. 
2) Mengacu pada ketentuan tersebut, maka 
Pelibatan TNI Berdiri Sendiri dalam mengatasi aksi 
terorisme Kelompok Santoso di Daerah Poso harus 
didahului dengan kebijakan dan keputusan politik Negara 
berupa Keputusan Presiden (Keppres). Menurut T.B. 
Hasanudin, anggota Komisi I DPR RI (dengan mengutip 
pendapat Jimly Asshiddiqie) menyatakan bahwa 
“Kebijakan dan keputusan politik Negara tersebut cukup 
dikonsultasikan di Komisi I DPR RI”.   Dalam hal ini 
Kemhan, selaku pemangku kebijakan dalam bidang 
pertahanan, memprakarsasi rancangan Keppres 
dimaksud untuk dikonsultasikan dengan Komisi I DPR RI. 

 
 

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP 
Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.  

 
1) Pemberlakuan Undang-Undang ini harus tetap dipertahankan 
mengingat Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat 
mengganggu Keamanan Negara. 
2) Komunis adalah masalah seluruh komponen bangsa kita harus 
mewaspadai lebih dalam apakah komunis sudah bangkit atau sekedar 
diisukan untuk memecahbelah bangsa.   Bila dari semua ini yang 
diharapkan rekonsiliasi, sesungguhnya rekonsiliasi sudah berjalan  
secara alami sampai dengan saat ini.    
3) Dengan munculnya keinginan dari kelompok tertentu untuk 
dilaksanakan pelurusan sejarah serta memposisikan kelompoknya 
sebagai korban, terlebih yang dibicarakan sejarah  difokuskan pada 
peristiwa pada tahun 1965 sampai dengan sekarang, maka hal 
tersebut dapat menimbulkan gesekan, karena masing-masing 
berpendapat sesuai dengan pandangannya dan ini sangat berbahaya 
dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 
4) Dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya 
Pancasila dan diperingati serta dinyatakan sebagai hari libur nasional, 
Pancasila adalah menjadi dasar , falsafah bangsa, dan menjadi 
sumber dari segala sumber hukum sehingga Pancasila sebagai 
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ideologi ada didalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa 
dan bernegara.   
5) Menyikapi situasi tersebut, TNI tetap berpegang teguh pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Pertama, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang 
Pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh 
wilayah negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk 
menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme / 
marxisme-leninisme.  
Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan 
dengan kejahatan terhadap keamanan negara khususnya Pasal 107 A, 
B, C, D Dan E, yang berisi tentang ancaman penjara bagi yang 
mengembangkan atau menyebarkan ajaran komunis, marxisme dan 
leninisme serta keinginan meniadakan atau mengganti Pancasila.  
Ketiga,   Sesuai Pasal 165 KUHP  “barang siapa mengetahui ada niat 
untuk melakukan salah satu kejahatan kemanan negara termasuk 
Pasal 107 Uu No 27 Tahun 1999 sedang masih ada waktu untuk 
mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera 
memberitahukan hal itu kepada pejabat kepolisian atau kepada orang 
yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi 
dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan “  
 
Berkaitan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI 

terhadap aksi simpatisan PKI adalah benar. Hal ini diatur dalam Pasal 18 
Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Dan Pasal 77 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer  
yang intinya dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan dapat 
dilakukan tanpa syarat atau tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa 
penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti 
kepada penyidik terdekat. 

 
Hingga saat ini tni terus menerus melakukan langkah –langkah 

antisipatif dan mendalami gejala-gejala yang muncul berkaitan dengan 
komunis diseluruh wilayah indonesia dengan mengedepankan komando 
kewilayahan dan intelijen.   Hal lain yang harus kita waspadai adalah 
merebaknya paham liberalis dan kapitalis  yang tidak pancasilais sama 
bahayanya dengan paham komunis.       

 
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU 
Imigrasi). 
 

Mengingat pentingnya wilayah perbatasan NKRI dan TNI sebagai 
komponen utama dalam fungsi pertahanan, maka secara yuridis 
mengamankan wilayah perbatasan merupakan salah satu tugas pokok TNI 
yang dilaksanakan melalui operasi militer selain perang (OMSP) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4. Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (UU TNI).  

 
Keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian 
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telah dilaksanakan secara nyata sebagai salah satu bentuk Operasi Militer 
Selain Perang dalam mencegah masuknya imigran gelap, terutama didaerah-
daerah perbatasan wilayah NKRI melalui Operasi Pengamanan Perbatasan.  

 
Adapun, langkah-langkah TNI dalam penanganan dan pencegahan 

terhadap imigran illegal adalah sebagai berikut: 
 

1). Petugas pengamanan perbatasan di darat akan menyerahkan 
imigran illegal ke pihak   imigrasi.   Sesuai  Pasal 107  UU Imigrasi 
pihak imigrasi  bersama dengan aparat kepolisian  sesuai melakukan 
pemeriksaan awal serta memastikan status hukum mereka yang 
terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang yang 
diselundupkan. Para pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan  
di Rumah  Detensi Imigrasi (Rudenim) sementara menunggu proses 
dari UNHCR. Sedangkan bagi yang bukan, khususnya para pelaku 
akan ditahan oleh kepolisian dan orang yang diselundupkan akan 
ditempatkan di Rudenim. 
 
2). Mengingat UU Imigrasi mengkualifikasikan pengungsi sebagai 
imigran illegal, maka terhadap  kapal laut yang memuat pengungsi 
yang tertangkap di wilayah perbatasan laut oleh TNI AL akan 
diserahkan kepada petugas Imigrasi di pelabuhan terdekat untuk 
ditindaklanjuti penanganannya. 

 
Dalam pelaksanaan OMSP tersebut  Prajurit TNI juga dibekali dengan 

Rules Of Engagemant (ROE)/ Aturan Pelibatan TNI Pada Operasi 
Pengamanan Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI 
Nomor Perpang/33/IV/2011 Tanggal  27 April 2011 dalam rangka 
mengantisipasi potensi pelanggaran yang dilakukan Prajurit TNI. Hal ini 
mengingat ROE memberikan panduan bagi Komandan dan Prajurit TNI 
dalam hal penggunaan kekuatan senjata yang proporsial dengan 
mempertimbangkan hukum hak asasi manusia. 

 
Namun demikian keterlibatan langsung tersebut tidak terwadahi oleh 

Undang-Undang Keimigrasian tersebut, oleh karena itu disarankan agar 
keterlibatan TNI juga diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. 

 
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Agar disesuaikan dengan Putusan MK-2/PUU-
VIII/2010 yang mencabut sebagian Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008. 
 
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (UU Ormas) 

 
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
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Pancasila. 
 
Larangan Ormas, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Ormas, 

khususnya larangan penggunaan nama, lambang, bendera, atau atribut yang 
sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. 
Dalam hal ini penggunaan pakaian dinas lapangan loreng dan penggunaan 
baret menyerupai seragam TNI telah banyak disalahgunakan oleh Ormas. 
Namun demikian, penegakkan sanksi administarasi yang terdapat dalam UU 
Ormas tidak pernah digunakan oleh pejabat berwenang. 

 
f. Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (Perpres BNPT) 

 
Sesuai Pasal 2 ayat (1) Perpres BNPT, maka BNPT bertugas: 

 
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; 
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. 
 
Namun demikian, sampai saat ini TNI, yang memiliki satuan 

penanggulangan teroris dan memiliki dasar hukum untuk mengatasi aksi 
teroris, hanya disiapkan earmarked/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi 
(BKO) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Perpres BNPT. 
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