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RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  … TAHUN  … 
TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS  UNDANG-UNDANG NOMOR  15 TAHUN 2003 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah 

menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat serta 
merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, 
sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
terorisme perlu dilakukan secara berencana dan 
berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, 
damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan 
menghindari keragaman penafsiran dalam penegakkan hukum 
serta memberikan perlindungan  dan perlakuan secara adil    
kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas 
tindak pidana terorisme, perlu diadakan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Menjadi Undang-Undang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;   
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4232 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4284); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 15  
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4284 jo Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4232 ) diubah sebagai berikut : 
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1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru, 
yakni Pasal 13A  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 13A 

(1) Setiap orang yang mengetahui akan terjadinya tindak 
pidana terorisme dan tidak melaporkannya kepada 
pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(2) Apabila tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) benar-benar terjadi, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 

 
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 17 
(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau 

atas nama  suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan 
pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurus. 

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang 
mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, 
dan/atau mengendalikan korporasi tersebut baik sendiri 
maupun bersama-sama. 

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu 
korporasi maka  korporasi tersebut  diwakili oleh 
pengurus. 

 
 
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
 Pasal 25 

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme 
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang 
melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 
120 (seratus dua puluh) hari. 
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(3) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum 
berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka 
paling lama 60 (enam puluh) hari. 

  
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 28 

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang 
yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 
7x24 (tujuh kali dua puluh empat) Jam. 

 
 

5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah dengan menambah 1 
(satu) butir  ketentuan baru, yakni menjadi huruf c dan diantara 
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat 
(2a), sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 31 
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak : 
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan 

kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya 
yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak 
pidana terorisme yang sedang diperiksa; 

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat 
komunikasi lain yang diduga digunakan untuk 
mempersiapkan, merencanakan, dan  melakukan 
tindak pidana terorisme. 

c. memerintahkan kepada perusahaan penyedia jasa 
telekomunikasi (provider company) untuk 
menyimpan data hubungan komunikasi yang terkait 
dengan perkara tindak pidana terorisme selama 
waktu tertentu. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan 
penetapan ketua pengadilan negeri untuk tenggang waktu 
yang ditentukan dalam penetapan tersebut.  
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(2a) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) 
hari sejak diterimanya permintaan penetapan dari 
penyidik. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada 
atasan penyidik. 

 
6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 33 
Saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, dan hakim beserta 
keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi 
perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, 
selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 
 

  
7. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal baru 

yakni  Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 34A 
(1) Dalam hal pemberian keterangan pada saat pemeriksaan 

di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan 
terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
huruf c, dilakukan dengan menggunakan alat 
pembicaraan jarak jauh dengan menggunakan layar 
monitor. 

 (2) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya 
persyaratan sahnya pemberian keterangan. 

(3) Persyaratan sahnya keterangan yang diberikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. tidak dibawah paksaan atau tekanan; 
b. tidak dipandu; 
c. dihadiri oleh advokat dan penuntut umum; dan 
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d. dihadiri oleh pejabat kantor perwakilan Republik 
Indonesia dalam hal pemberian keterangan 
dilakukan di luar negeri. 

(4) Dalam hal advokat dan penuntut umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak hadir setelah 
pemberitahuan ketua majelis hakim maka keterangan 
saksi dianggap sah. 

(5) Layar monitor yang digunakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara 
yang dapat  didengar secara terbuka. 

 
 
8. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan bab baru yakni bab 

VIIA mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 43A 
 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku maka masa penahanan 
yang sedang dilakukan tetap berdasarkan Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 
Undang-Undang. 

 
9. Ketentuan Pasal 46 dihapus. 
 
10. Penjelasan Umum angka 5 dihapus. 
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Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

 
 
 
Disahkan di Jakarta  
pada tanggal … 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO   
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal … 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
  REPUBLIK  INDONESIA, 
 
 
 
 
 HAMID AWALUDIN 
 

 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
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RANCANGAN 
PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  … TAHUN  … 

TENTANG 
 PERUBAHAN ATAS  UNDANG-UNDANG NOMOR  15 TAHUN 2003 TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG  
 

 
I. U M U M 

 
Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 
bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan an negara hukum 
yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang 
aman, damai, dansejahtera bagi setiap warga  negara dan ikut serta secara aktif  
dalam memelihara perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan 
kedaulatan dan melindungi setiap warga negara dari setiap ancaman atau 
tindakan destruktif baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 
 
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta 
merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan Negara. Di samping 
itu terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional  yang 
menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian, dan merugikan 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu terorisme harus dicegah dan 
diberantas secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang 
banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. 
 
Sejalan dengan itu pada tanggal 18 Oktober tahun 2002, Presiden Republik 
Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang tersebut merupakan   langkah 
kongkrit Pemerintah dalam usaha mencegah dan memberantas terorisme. Pada 
tanggal 4 April 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama 
dengan Presiden Republik Indonesia  telah menyetujui Peraturan Pemerintah 
Penganti Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang, yakni melalui  
Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 
 
Untuk  lebih menjamin kepastian hukum  dan menghindari keragaman penafsiran 
dalam penegakkan hukum  serta memberikan perlindungan dan perlakuan 
secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas tindak 
pidana terorisme, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana 
telah ditetapkan menjadi  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. 
 
Dalam Undang-undang ini diatur berbagai perubahan sehingga diharapkan dapat 
menjamin  efektivitas usaha  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
terorisme. Perubahan tersebut meliputi antara lain ketentuan yang terkait dengan 
ancaman pidana bagi setiap orang yang mengetahui akan terjadinya tindak 
pidana terorisme  namun tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang, 
ketentuan yang terkait dengan masa penahanan baik untuk kepentingan 
penyidikan maupun penuntutan, ketentuan yang terkait dengan penyimpanan 
data oleh peyedia jasa telekomunikasi, dan ketentuan yang terkait dengan 
penetapan putusan ketua pengadilan negeri atas  tindakan penyidik  berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup. 
 
Untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang terkait dengan perkara 
tindak pidana terorisme yang seadang diperiksa maka pihak yang perlu dilindungi 
termasuk pula advokat. Di samping itu untuk memberi kepastian hukum maka 
dilakukan penegasan pengaturan tentang penggunaan telecomference dalam 
proses pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 
 Angka 1 

 Pasal 13A 
  Cukup jelas. 
  
Angka 2 
 Pasal 17  
  Cukup jelas. 
 
Angka 3 
 Pasal 25  
  Ayat (1) 
   Cukup jelas. 
 
  Ayat (2) 
   Yang dimaksud dengan "penyidik" dalam ketentuan 

ini adalah Pejabat  Polisi Negara Republik 
Indonesia. 

  Ayat (3) 
   Cukup jelas. 
  
Angka 4 
 Pasal 28 
  Cukup jelas. 
 
Angka 5 
 Pasal 31 
  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Berdasarkan ketentuan ini jangka waktu 

penyadapan yang ditetapkan oleh Ketua atau Wakil 
Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kebutuhan 
penyidikan. 
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Angka 6 
 Angka 33 
  Cukup jelas 
 
Angka 11 
 Pasal 34A 
  Ayat (1) 
   Yang dimaksud dengan "alat pembicaraan jarak jauh 

dengan menggunakan layar monitor" adalah biasa 
disebut dengan telecomference. 

  Ayat (2) 
   Cukup jelas. 
  Ayat (3) 
   Huruf a 
    Cukup jelas. 
   Huruf b 
    Cukup jelas. 
   Huruf c 
    Kehadiran advokat, penyidik, atau penuntut 

umum dilakukan di tempat  terdakwa 
memberikan keterangan. 

   Huruf d 
    Cukup jelas. 
  Ayat (4) 
   Cukup jelas. 
 
Angka 8 
 Pasal 43A 
  Cukup jelas. 
 
Angka 9 
 Cukup jelas. 
 
Angka 10 
 Cukup jelas. 
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Pasal II 
 Cukup jelas. 
 
 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  … 
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