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Jangan Sampai Disebut Negeri Teroris
JOGJA - Sejak peristiwa bom 

Bali 2001, dinamika kasus terorisme 
mengalami kenaikan secara grafis 
dengan modus yang dinamis. Se
lain itu, tentu saja korban dari 
peristiwa itu cukup besar. Sasaran- 
sasaran pelaku terorisme kadang 
bisa diprediksi dan kadang tidak

Melihat hal itu, Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah memiliki 
kekhawatiran, jangan sampai 
Indonesia menjadi negeri sarang 
teroris. Sebab jika melihat reali
tas sosial kemasyarakatan dan 
antropologis masyarakatnya, 
Indonesia termasuk yang reli
gius, tidak ada hobi kekerasan. 
Humble dan gotong-royong.

Demikian diungkapkan Ketua

PP Muhammadiyah bidang hukum, 
HAM dan kebijakan publik M. 
Busyro Muqoddas saat menjadi 
narasumber dalam seminar Kajian 
Hukum Revisi UU No 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme diAsriMedical 
Center UMY, kemarin (6/8).

"Kami di PP Muhammadiyah 
bersama ormas lain sepakat me
mosisikan terorisme sebagai musuh 
bersama yang perlu diberantas 
sistemik Berdasarkan konsep yang 
matang. Kita berharap seminar 
ini dapat memberikan kontri
busi pada negara tentang model 
pemberantasan terorisme,” kata 
mantan wakil ketua KPK itu.

Busyro mengatakan, agenda

revisi UU No 15 Tahun 2003 sudah 
bergulir. Dari PP Muhammadi
yah dan beberapa kampus sudah 
melakukan FGD di Universitas 
Muhammadiyah Malang. "Agar 
dicari solusi yang akademik dan 
akuntabel,” ujarnya.

Ia menyebut, dalam proses re
visi perlu adanya penekanan pada 
tahapan legal drafflng perumusan 
UU. Didasarkan pada tahapan 
evaluasi terhadap praktik tindak 
pidana terorisme yang telah ber
jalan sejak 2001 sampai saat ini.

"Untuk mendapatkan validasi 
penting mengenai fakta, data, 
sumber pendanaan, modus, ak
tor intelektual, pelaku, sasaran, 
korban, dana dan senjata. Ada

juga data jenis dan asal senjata, 
cara memperoleh dan fasilitasi 
dalam tindak pidana ini. Hal ini 
penting agar ditindaklanjutiJber- 
dasarkan fakta itu. Disamping 
juga pendekatan filosofis tujuan 
lahir UU berdasarkan Pancasila 
dan UUD 45," paparnya.

Ia juga mengharapkan seminar 
dapat merumuskan daftar in
ventaris masalah, sehingga men
jadi sumbangan untuk DPR RI 
dalam pembahasan RUU itu. 
"Tidak tergesa-gesa dan terlam
bat. Sehingga UU yang baru 
memenuhi perbaikan filosofis 
dan ideologis," tandasnya.

Mengenai UUNo 15Tahun2003, 
Kapolri Jenderal Pol Tito Karna-

vian menyebut, ada dua hal yang 
melatarbelakangi terbitnya se
buah undang-undang. Yaitu UU 
dibentuk guna merespons ma
salah yang telah lebih dulu tim
bul, dan yang kedua adalah UU 
dibuat untuk mengantisipasi 
masalah yang akan timbul. "Kita 
umumnya muncul masalah, baru 
dibentuk UU,” katanya.

Mengenai rencana revisi, ia se
pendapat dengan Busro, bahwa 
alasan hadirnya UU perlu dilihat 
dari sisi filosofisnya. "UU No 15 
Tahun 2003 adalah penguatan 
dari Perpu tahun 2002. Yang saat 
itu merespons kejadian kasus bom 
Bah. Tapi saat ini sudah banyak 
pembahan," ungkapnya, (riz/laz)
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BAHAS TERORISME: Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan 
keterangan pers usai mengisi seminar nasional tentang pembahasan 
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