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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tatanan kehidupan manusia terkadang membawa hal positif dan negatif 

yang akan masuk dalam lingkungan sosial budaya masyarakat, meliputi sosial, 

politik, budaya bahkan agama, itulah tatanan kehidupan manusia di dunia, tidak 

terlepas dari aspek sosial tersebut. Perubahan sosial yang terjadi, kadang dapat 

mengakibatkan kesenjangan sosial dalam kehidupan manusia, kesenjangan itu 

dapat dirasakan melalui interaksi kaum muslimin dengan Non-muslim di 

Indonesia yang tidak harmonis lagi, salah satu yang penyebab ketidak harmonisan 

tersebut adalah munculnya aksi-aksi terorisme yang dikaitkan dengan isu-isu jihat 

dan isu-isu keagamaan. Allah Swt. Berfiman; 

                               

                             

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat 

yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, Kecuali 

orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah 

Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) 

Telah ditetapkan: Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka 

Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.(QS. 

Huud: 118-119) 

 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa bermacam-macam cara masyarakat 

menunjukkan pola perilaku yang mencerminkan pemahamannya terhadap 

perubahan sosial. Dampak dari perubahan sosial atau dinamika sosial itu sendiri 
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tidak jarang mendatangkan konflik sosial dalam skala besar tatanan kehidupan 

masyarakat, dan dari konflik tersebut, sering pula terbentuk kelompok sosial yang 

mempunyai pendapat atau pemahaman yang berbeda-beda dalam menyikapi 

perubahan sosial itu sendiri, antara kelompok yang mendukung dan kelompok 

yang anti terhadap perubahan sosial tersebut. Sehingga, diekspresikan melalui 

aksi-aksi kekerasan, salah satunya aksi terorisme yang dianggap menguntungkan 

terhadap kelompok tertentu. 

Tatanan kehidupan manusia mampu merubah segala keadaan, dari 

kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan penuh toleransi, hidup rukun 

berdampingan antar agama, akan berubah menjadi tatanan kehidupan yang tidak 

harmonis, nilai-nilai toleransi/dialog, dan negosiasi diabaikan. Seperti yang 

dikatakan oleh Arubusman (2006:3): 

Perkembangan geopolitik global selama hampir lima tahun 

belakangan ini diwarnai dua isu besar yang satu sama lain tidak 

terpisahkan, yakni isu jihad dan terorisme. Ajaran jihad telah 

disalahartikan dan diaplikasikan dengan tindak kekerasan dengan 

sasaran utamanya adalah kepentingan-kepentingan Amerika dan 

sekutunya. Sedangkan terorisme, yang dibungkus dengan kesadaran 

kosmis sebagai jihad, dijadikan alat untuk mancapai tujuan politik 

dengan dalih patriotisme dan spirit keagamaan. Dalam cara pandang 

seperti ini, maka artikulasi politik yang santun, yang mendahulukan 

dialaok, negosiasi dan kompromi tidak lagi mendapatkan tempat, 

human dignity, diabaikan sama sekali bahkan telah menjadi tumbal 

demi menuntut kemauan politiknya. 

 

Konflik-konflik sosial yang terjadi di lingkungan mayarakat, merupakan 

bentuk ekspresi manusia terhadap perubahan tatanan sosial. Akhir-akhir ini, 

Indonesia sering kali terjadi aksi kekerasan berupa pengeboman diberbagai 

wilayah di Indonesia yang berusaha merusak ketentraman dan keamanan 

masyarakat Indonesia. Seperti yang sering masyarakat saksikan di media massa 
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peledakan bom di tempat-tempat umum yang merupakan fasilitas publik, di 

tempat-tempat ibadah yang sering mengundang rasa resah bagi masyarakat 

sekitar. Bahkan, masyarakat saling sikut-menyikut terhadap agama-agama 

tertentu.  

Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan teror bom di 

Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya 

tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah 

mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Bahkan menurut Mbai 

(2006:19) aksi teroris bisa disebutkan diantaranya; peledakan bom yang terjadi 

sejak 1998 antara lain; peledakan di Gedung Atrium Senen (1-12-1998), 

peledakan di Plaza Hayam Wuruk (15-4-1999), peledakan di Masjid Istiqlal 

(1999), peledakan di Gereja (GKPI) Medan (28-5-2000), peledakan di Gereja 

Katolik Medan (29-5-2000) peledakan di Rumah Dubes Filipina (1-8-2000), 

peledakan di Gedung Atrium Senen (1-8-2001, 23-4-2001),  peledakan di 

Beberapa Gereja di malam Natal (2000 dan 2001). 

Aksi-aksi terorisme (pengeboman) terjadi di tahun 2002 sampai 2011 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme di Indonesia, di akses tanggal 28-April 

2012), antara lain:  

Peledakan di Kuta Bali (12-10-2002) peledakan di Manado 

(November 2002), peledakan di Mc Donald Makassar (5-12-2002), 

peledakan di Hotel JW. Marriot, Jl. Mega Kuningan Jakarta (5-8-

2003), peledakan di Bali (1-10-2005) Bom Jakarta, 17 Juli 2009. 

Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, 

Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 

WIB.
 
Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010 Perampokan 

bank CIMB Niaga September 2010 Bom Cirebon, 15 April 2011. 

Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat 

Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme%20di%20Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Jakarta_2009
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Ritz-Carlton
http://id.wikipedia.org/wiki/WIB
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penembakan_warga_sipil_di_Aceh&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Perampokan
http://id.wikipedia.org/wiki/CIMB_Niaga
http://id.wikipedia.org/wiki/2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Cirebon_2011
http://id.wikipedia.org/wiki/15_April
http://id.wikipedia.org/wiki/2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
http://id.wikipedia.org/wiki/Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat_Jumat
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat_Jumat
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Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang 

menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, 

Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan 

pihak Kepolisian RI Bom Solo, 25 September 2011. Ledakan bom 

bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian 

dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri 

tewas dan 28 lainnya terluka.  

 

Tindakan-tindakan kekerasan yang mengakibatkan kehancuran massal dan 

kerugian besar tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, nasionalisme 

setiap warga negara Indonesia sudah rapuh dan keropos. Kejadian teror tersebut 

sudah pasti dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya tujuan 

merusak tatanan kehidupan masyarakat ditengah pluralitas Negara Indonesia yang 

multi etnis dan multi kultur. 

Rangkaian kejadian teror bom yang melanda tanah air Indonesia yang 

beruntun tersebut banyak menimbulkan tatanan kehidupan masyarakat semakin 

tidak harmonis dalam kebersamaan. Berbagai pendapat pun dilontarkan oleh 

masyarakat, ada yang berpendapat bahwa teror bom yang ditebarkan adalah 

bentuk aksi yang dimunculkan dalam masyarakat dalam rangka mengalihkan 

perhatian masyarakat Indonesia dari situasi politik yang sedang runyam saat ini. 

Namun, kebanyakan orang berpendapat bahwa aksi bom yang telah terjadi 

tersebut adalah karena isu-isu agama yang sudah lama terdengar di telinga 

masyarakat. Munculnya pemahaman tersebut karena sering kali terjadi aksi-aksi 

teror berupa pengeboman di tempat-tempat ibadah. 

Meskipun kampanye global melawan teroris meningkat, tetapi ancaman 

terorisme tidak surut bahkan semakin menigkat teknik serangan teroris pun 

semakin canggih, alat peledak modern dengan efek yang sangat mengerikan dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_gagal_Gading_Serpong_2011
http://id.wikipedia.org/wiki/22_April
http://id.wikipedia.org/wiki/2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja
http://id.wikipedia.org/wiki/Christ_Cathedral
http://id.wikipedia.org/wiki/Serpong
http://id.wikipedia.org/wiki/Tangerang_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Banten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_RI
http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Solo_2011
http://id.wikipedia.org/wiki/25_September
http://id.wikipedia.org/wiki/2011
http://id.wikipedia.org/wiki/GBIS_Kepunton
http://id.wikipedia.org/wiki/Solo
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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dapat merenggut nyawa lebih banyak lagi. Dalam Keterangan Pemerintah tentang 

diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam 

pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah Repubik Indonesia 

memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman 

kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk 

mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas 

nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. 

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi diberbagai daerah di 

Indonesia telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah 

menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI sehingga perlu dilakukan 

pemberantasan tindak pidana terorisme dengan tujuan terpeliharanya kehidupan 

yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 

1945. 

Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai 

mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah awal untuk 

melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan 

terjadinya aksi-aksi terorisme di berbagai negara dan diperkirakan hal itu pula 

dapat terjadi di negara Indonesia. Rangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi 

di berbagai daerah di Indonesia dan telah menimbulkan rasa takut dan keresahan 

masyarakat secara luas baik di wilayah timur maupun wilayah barat negara 

Indonesia, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda. 
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Oleh karena itu, mendorong Pemerintah Republik Indonesia menyusun draf 

Rancangan Undang-Undang (RUU) terorisme dengan tujuan melindungi segenap 

bangsa Indonesia dari ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta 

benda masyakat. 

Akibat yang ditimbulkan karena perbuatan terorisme dapat dilihat pada 

kasus tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat (menelan korban lebih dari 

3000 jiwa), tragedi pengeboman 12 Oktober 2002 di Bali (menelan korban 

sebanyak 202 jiwa), tragedi 12 Mei 2003 Cassablanca, Marokoyang (korban 41 

jiwa), tragedi 5 Agustus 2003 di Hotel JW. Marriot, Jakarta (korban 12 jiwa), 

berbagai bangunan juga telah hancur akibat ledakan bom tersebut (Mbai, 

2006:21). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan 

sekeras-kerasnya atas peledakan bom di Bali dan menyampaikan duka cita dan 

simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan 

keluarganya, dan menyerukan kepada semua negara bekerjasama mendukung dan 

membantu Pemerintah Indonesia untuk menangkap semua pelaku yang terkait 

dengan peristiwa bom Bali dan membawanya ke Pengadilan. 

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai landasan dan 

kekuatan yuridis yaitu dengan menyusun; Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 

disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang 
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Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum 

Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan 

Hukum Pidana yang bersifat khusus (Wikipedia, Bahasa Indonesia., 2011. 

Terorisme. (Online) (http://id.wikipedia.org, di akses tanggal 01-November-

2011)di akses pada tanggal 11 Mei 2011). 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang 

tersebut bertujuan menjadi ketentuan secara yurudis dalam rangka melindungi 

segenap bangsa Indonesia dari ancaman secara nasional maupun internasional. 

Sejumlah pelaku teroris yang ditangkap Densus 88 merupakan alumni 

pondok pesantren tertentu telah menimbulkan pertanyaan dan bahkan 

kekhawatiran masyarakat mengenai hubungan pesantren dengan gagasan dan 

tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, menjadi 

perhatian peneliti untuk mengungkapkan secara jelas pemahaman Santri pondok 

pesantren terhadap Undang-Undang tersebut, khususnya di MA Ma’had Al-Ittihad 

Al-Islami (MII) Camplong - Kabupaten Sampang terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. Sosialisasi pemerintah atas berlakunya Undang-Undang anti teroris 

tersebut menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, 

khususnya kalangan santri di pondok pesantren, kegagalan pemerintah dalam 

http://id.wikipedia.org/
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mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Terorisme, bisa mengakibatkan munculnya benih-benih/teroris-teroris kecil di 

kalangan pondok pesantren karena ketidak pahaman mereka terhadap Undang-

Undang tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang “PEMAHAMAN SANTRI TERHADAP 

UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA TERORISME (Studi kasus pada MA Ma’had Al-Ittihad 

Al-Islami (MII) Camplong - Kabupaten Sampang)”. Hal ini di sebabkan peran 

pondok pesantren yang strategis dan merupakan salah satu pilar utama pendidikan 

berbasis Islam di negeri ini, yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai 

sekolah bagi para teroris. Kondisi ini perlu di teliti kebenarannya dan informasi 

yang akurat diperlukan untuk membuat strategi kebijakan yang tepat bagi 

pembinaan pondok pesanteran dan kaum Santri sebagai bagian Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Bagaimana pemahaman Santri MA Ma’had Al-Ittihad Al-Islami (MII) 

Camplong - Kabupaten Sampang terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? 

b) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemahaman Santri MA Ma’had Al-

Ittihad Al-Islami (MII) Camplong - Kabupaten Sampang sesuai Undang-
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Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme? 

c) Bagaimana upaya MA Ma’had Al-Ittihad Al-Islami (MII) Camplong - 

Kabupaten Sampang dalam pemahaman terhadap Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme sesuai yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pemahaman Santri MA Ma’had Al-

Ittihad Al-Islami (MII) Camplong - Kabupaten Sampang terhadap Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman Santri MA Ma’had Al-Ittihad Al-Islami (MII) Camplong - 

Kabupaten Sampang sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya MA Ma’had Al-Ittihad Al-

Islami (MII) Camplong - Kabupaten Sampang dalam pemahaman terhadap 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sesuai yang dimaksudkan oleh 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya 

khasanah keilmuan dan teori tentang pemahaman Santri terhadap Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang 

nantinya akan sangat berguna dalam menambah wacana dalam dunia pendidikan 

kewarganegaraan, menjadi masyarakat yang rukun, aman, tertib, dan sejahtera. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh 

masyarakat Indonesia diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti 

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk 

berhati-hati dalam mengklaim kelompok-kelompok tertentu terhadap 

berbagai macam tuduhan masyarakat tentang terorisme. 

b. Bagi MA Ma’had Al-Ittihad Al-Islami (MII) Camplong - Kabupaten 

Sampang 

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi referensi tersendiri bagi Ma’had 

Al-Ittihad Al-Islami (MII) Camplong - Kabupaten Sampang sebagai Pondok 

Pesanteren yang berbasis Islam dalam mencetak generasi muda yang damai, 

menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama, dan dapat 

dibanggakan. 

c. Bagi Santri 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Santri untuk 

memahami tindakan-tindakan yang tergolong tindak pidana terorisme yang di 
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atur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme. 

d. Bagi Pemerintah 

Kegiatan dan hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat 

memberikan input sebagai bahan masukan mengenai pemberantasan tindak 

pidana terorisme di Indonesia. Dimulai dengan penanaman, sosialisasi 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, dan atau pemahaman Undang-Undang tersebut terhadap generasi 

muda bangsa melalui pendidikan, khususnya pendidikan berbasis Islam yang 

menjadi sorotan masyarakat. 

 

1.5 Penegasan istilah 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan 

pemahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi maka perlu diberikan batasan pengertian sebagai berikut: 

1. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang 

mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. 

Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep 

dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat 

membedakan, mengubah, mempersiapkan, dan mengambil keputusan 

(Purwanto, 1997:44). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah 

tingkat kemampuan mempelajari, membaca, mengamati sehingga seseorang 
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dapat memahami suatu permasalahan atau konsep serta dapat menjelaskan, 

menguraikan, melakukannya, menerangkannya kembali, dan bahkan dapat 

menuliskannya kembali. Termasuk santri dalam memahami Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak 

hanya sekedar tahu akan adanya (bentuk) Undang-Undang tersebut, 

melainkan memahaminya secara mendalam sehingga muncul sikap taat 

hukum. 

2. Tindak Pidana Terorisme adalah: Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan 

sebagai berikut: 

 

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”. Pasal 7 “Setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk 

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 untuk menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau 

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”. 

 

 

Berdasarkan pasal 6 dan 7 serta di perkuat dalam  pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap terorisme antara lain; (a) 

adanya rencana untuk melaksanakan tindakan mengancam, membuat masyarakat 
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resah atau ancaman kekerasan lainya yang menyebakan suasana terror, (b) 

dilakukan oleh suatu kelompok tertentu, (c) menggunakan kekerasan, (d) 

mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi 

pemerintah, dan (e) dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu 

dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini, dimaksudkan agar tidak 

terjadi pemahaman yang menyimpang terhadap pasal-pasal dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu tentang pemahaman 

santri terhadap pasal 6, dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Santri yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu Santri MA Ma’had Al-Ittihad Al-Islami (MII) 

Camplong - Kabupaten Sampang, karena penulis menganggap bahwa Santri MA 

tersebut lebih mempunyai pengalaman, informasi, dan pengetahuan yang banyak 

dikarenakan sudah lebih lama duduk di bangku sekolah. 


