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YOGYA (KR) - Kapolri Jenderal 
Polisi Drs Tito Kamavian MA PhD Mc 
menginginkan revisi UU No 15 Tahun 
2003, tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme segera dilakukan. 
Sebab, UU tersebut masih ada bebe
rapa kelemahan, seperti penegasan 
perlindungan hukum terhadap kor
ban maupun pelaku.

Dalam UU tersebut juga perlu ada 
perluasan kewenangan negara 
maupun aparat penegak hukum 
serta menyeimbangkan perluasan 
kewenangan pencegahan dan 
penindakan dengan perlindungan 
hak asasi manusia (HAM).

Kapolri Jenderal Polisi Tito Kar- 
navian mengemukakan hal itu dalam 
pembukaan seminar nasional kajian 
hukum terhadap revisi UU No 15 
tahun 2003, tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme, Sabtu (6/8) 
di ASRI Medical Center (AMC) UMY 
di Jalan HOS Cokroaminoto.

Selain menghadiri seminar, Kapolri 
juga bertemu sejumlah tokoh di Hotel 
Tentrem dan menemui mantan Ketua 
Umum PP Muhammadiyah Prof 
Ahmad Syafii Maarif di kediamannya. 
Tito mendatangi Buya Syafii Maarif di

Nogotirto Sleman sekitar 10, menit. 
'Dalam rangka silaturahmi, kita me
minta dukungan Buya dalam menja
lankan tugas Polri, juga dalam peme
liharaan Kamtibmas secara umum," 
kata Tito didampingi sejumlah peja
bat utama Mabes Polri seperti Kadiv 
Propam Iijen M Iriawan, Staf Ahli 
Kapolri Iijen Arief Sulistyanto dan 
Kakorlantas Iijen Agung Budi 

Maryoto.
Pascabom Bali

mengungkap dan menangkap pelaku 
bom Bali yang dinilai merupakan 
kasus terbesar kedua di dunia sete
lah bom di Amerika, dengan kor
ban 202 meninggal dan lebih dari 
800 orang luka-luka.

Oleh karena itu, untuk pem- 
berantsan tindak pidana tero
risme ditetapkan Peraturan Pe
merintah Pengganti

* Bersambung 
hal 8 kol 1

UU tentang 
Pemberantasan Tin
dak Pidana Tero
risme dibuat pas- 
cateijadi bom Bah. 
Waktu itu aparat 
atau pemerin
tah ditekan ma
syarakat inter
nasional mau
pun rakyat un
tuk segera

UU Terorisme .......................................Sambungan hal 1
Undang-Undang (Perpu) No 1 tahun 2002, 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teror
isme, yang isinya sebenarnya banyak meng
adopsi pada pasal-pasal KUHP yang sudah 
ada, tetapi hanya diperberat. Perpu tersebut 
ditetapkan dengan UU No 15 Tahun 2003, se
hingga masih banyak kelemahan.

Menjawab pertanyaan wartawan, tentang 
perkembangan penanganan teroris di Batam, 
Kapolri menjelaskan, sampai Sabtu sudah 
ada 9 tersangka teroris yang terkait dengan 
penangkapan di Batam. Kapolri tidak menye
butkan rinci nama 9 tersangka yang ditang
kap, selain 6 tersangka sebelumnya, yakni 
GRD (31), Tar (21), Es (35), Ts (46), HGY(20) 
dan Mts (19). Semua tersangka segera dibawa 
ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lan
jutan.

Menurut Kapolri, Densus belum menemu
kan roket yang akan dipergunakan untuk ren
cana penyerangan ke Singapura. “Roketnya 
seperti apa, kami belum melihat dan memang 
belum menemukan,” kata Kapolri.

Sedangkan menyinggung cerita Haris Az- 
har tentang nyanyian narapidana Freddy Bu
diman yang sudah dieksekusi mati, lewat Ka
div Humas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar me
negaskan, pihaknya tetap melakukan penye
lidikan. Karena dalam nyanyian Freddy dise
but-sebut ada pejabat Polri yang terlibat ka
sus tersebut. Pihaknya akan melakukan pela

cakan bukti melalui Propam dan Irwasum 
dan para intelektual. Kalau memang ada ok
num Polri, yang terbukti terlibat, pasti akan 
ditindaklanjuti. “Seperti tahun 2015 Polri 
menindak dengan tidak hormat sebanyak 349 
anggota, karena melakukan tindak pelang
garan hukum,” jelas Brigjen Boy.

Seminar Nasional di ASRI Medical Center 
UMY dihadiri semua Kadivkum se Indonesia, 
sejumlah Kapolda dan pejabat di jajaran Ma
bes Polri serta Polda DIY, tokoh-tokoh masya
rakat, agama dan sejumlah tokoh di lingkung
an Muhammadiyah.

Sejumlah narasumber seminar yang diha
dirkan yakni Dr Trisno Rahaijo SH MHum 
(Dekan Fak Hukum UMY), Prof Eddy Hia- 
riaej SH MH (Guru Besar FH UGM), Al Araf 
(Direktur Program Imparsial), Asrul Sani SH 
MSi (Anggota Panja RUU Teroris DPR RI) 
dan Dr Kaijono SH MH (Direktur Harmoni
sasi Ditjen PP Kemenkum dan HAM).

Pertemuan Kapolri di Hotel Tentrem di
hadiri sejumlah tokoh seperti mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan 
budayawan Butet Kartaredjasa. Tito meng
aku ingin mendapatkan saran dan masukan 
berbagai hal untuk kemajuan Polri. Termasuk 
masalah kebebasan berekspresi yang berkait
an dengan UU No 99 tahun 1998 tentang ke
merdekaan menyampaikan pendapat di muka 
umum. (Jdm/Ayu)-m


