
	

	

Agenda Korban Terorisme 
 
Ni Made Arsini (47), ditubuhnya masih terdapat gotri. Dia adalah korban Bom Bali II yang 
terjadi 12 tahun lalu di kafe tempatnya bekerja.  
 
Arsini menjalani operasi di bagian kepala akibat masuk benda-benda padat (gotri) dari akibat 
ledakan bom tersebut. Hal itu juga berdampak pada penglihatan dan pendengarannya.  
Pemulihan akibat luka-luka dia jalani beberapa tahun untuk keharusan cek up dan terapi rutin.  
Namun ketika bantuan biaya pengobatan yang diberikan NGO Austaralia berhenti tahun 2008, 
berat bagi Arsini untuk membiaya pengobatan lanjutannya.  
 
Hingga kini Arsini mengalami trauma bila mendengar suara petasan, atau bila melihat pria 
membawa tas ransel, dia memilih untuk tidak keluar rumah. Secara fisik Arsini juga lebih 
mudah mengalami flu bila kepalanya terkena angin. Arsini kini tidak bisa lagi membantu 
suaminya (yang juga korban Bom Bali II) untuk bekerja. Arsini tidak sendiri, banyak korban 
peristiwa bom lainnya pada Bom Bali I, bom Kuningan, Hotel JW Marriot hingga pengeboman 
gereja di Solo mengalami penderitaan yang hampir serupa.  
 
Di sisi lain, para korban teroris mengeluhkan perbedaan perlakuan pemerintah terhadap pelaku. 
Pemerintah mereka nilai lebih memperhatikan para pelaku dan keluarganya melalui program 
pemberdayaan ekonomi dalam konteks deradikalisasi.  
 
Apa yang dialami Arsini tidak menjadi pengetahuan publik. Perhatian publik kepada korban 
teroris umumnya berumur pendek. Kenapa? Kerap publik mengira ketika korban mendapatkan 
perawatan di rumah sakit dianggap prosesnya seperti barang masuk bengkel, keluar dari 
bengkel dianggap sudah berfungsi seperti sedia kala. Sementara perhatian publik dan Negara 
lebih awet untuk mengingat jaringan pelaku dan issue keamanan terkait.  
 
Revisi UU Pemberantasan Terorisme 
Adakah pemulihan korban kini menjadi agenda prioritas? Paska aksi teroris pada pertengahan 
Januari lalu di Jakarta, Presiden lakukan langkah proaktif mengundang Pimpinan DPR RI, dan 
sejumlah pimpinan lembaga negera menyampaikan usulan perubahan tentang pemberantasan 
terorisme. Tentu usulan ini disambut positif oleh Pimpinan DPR, dan menjadi agenda prioritas 
prolegnas DPR 2016.  
 
Dari berita media berkembang mengutip pernyataan Menteri Hukum dan HAM, konsens 
pemerintah dalam perubahan UU pemberantasan terorisme, yaitu, pada soal jangka waktu 
penahanan terduga teroris, kewenangan penangkapan, penuntutan dan pengusutan, serta 
pencabutan paspor bagi WNI yang ikut pelatihan militer di luar negeri. 
 
Priortas issue pada rencana perubahan UU pemberantasan terorisme ini dapat dimaklumi 
sebagai upaya Negara untuk melawan dan mencegah aksi terorisme. Namun, di sisi lain 
menunjukkan pada pemulihan dan pemenuhan hak korban belum menjadi prioritas.  
 
Tantangan Pemenuhan Hak Korban  
Para korban terorisme adalah korban kejahatan non kovensioanl yang umumnya tidak punya 
hubungan sama sekali dengan pelaku (unrelated victims). Mereka orang-orang yang ‘tidak 
beruntung’ karena berada pada waktu dan tempat yang ‘tidak tepat’.  Dalam tipologi korban 
mereka diistilahkan sebagai the completely innocent victim,  korban yang sama sekali tidak 
bersalah dan tidak menyadari kenapa mereka menjadi korban (Mandelsohn). Para pelaku 



	

	

terorisme tidak begitu memperdulikan soal siapa yang menjadi korban mereka, sekalipun 
mereka dalam keyakinannya memusuhi bangsa asing tertentu, profesi tertentu, dan orang-orang 
dengan berbeda dengan pandangan keagamaannya.  
 
Perhatian terhadap korban dalam konteks regulasi sebenarnya telah tertuang dalam berbagai 
perundang-undangan. Setidaknya dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan dengan UU No.15 Tahun 2003. Serta 
dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap UU No.13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban.  Namun pertanyaan yang mengemuka, cukup kedua UU itu 
memfasilitasi pemenuhan hak korban? Mari kita tengok. 
 
Dalam Perppu No. 1/2002, diatur mengengai hak korban untuk mendapatkan kompensasi, 
restitusi dan rehabilitasi. Namun prakteknya ini belum teralisasi.  Misal, terkait kompensasi 
(pembayaran kerugian korban oleh Negara), hanya pada putusan atas terdakwa Masrizal alias 
Tohir kasus pengemboman JW Marriot (September, 2004) yang mencantumkan besaran 
kompensasi bagi korban baik yang meninggal maupun luka. Namun, putusan ini terkendala 
untuk di eksekusi. Karena putusan itu tidak mencantumkan identitas korban yang berhak 
mendapatkannya.  Sehingga masih diperlukan upaya hukum lain seperti penetapan dari 
pengadilan atas siapa yang di maksud dengan korban, untuk kemudian diajukan kepada 
Menteri Keuangan.  
 
Sementara terkait rehabilitasi yang utamanya menyangkut penyembuhan dan pemulihan fisik 
atau psikis serta perbaikan harta benda,  pengajuannya berdasarkan Perppu itu melalui Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sejauh ini belum terdengar ada korban yang mengajukan 
rehabilitasi di maksud. Berdasarkan keterangan korban Bom Bali I dan II, Bom Kuningan dan 
Bom JW Marriot, biaya pengobatan mereka terima dari pemerintah Australia dan NGO negri 
kangguru itu.  
 
Pengaturan mengenai hak korban terorisme dalam UU 31 Tahun 2014 jauh lebih jelas. Dalam 
UU tersebut saksi/korban terorisme menjadi salah satu prioritas yang dilindungi oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Disebutkan pula korban berhak mendapatkan bantuan 
medis, psikologis dan psikososial. Selain itu LPSK juga bisa memfasilitasi korban untuk 
mengajukan kompensasi/restitusi.  
 
Sejak UU 31/20014 ini disahkan, LPSK menerima permohonan bantuan medis, psikologis dan 
psikososial dari korban bom. Diantara dari korban Bom Bali I dan II, peritiswa bom Kuningan, 
JW Marriot, beberapa permohonan bahkan dari keluarga polisi yang menjadi korban Bom 
Buku.  
 
Dalam penelaahan permohonan korban bom ini, LPSK membutuhkan keterangan yang 
menyatakan pemohon adalah korban terorisme. LPSK telah meminta kepada kepolisian 
setempat (Bali dan Jakarta) untuk menerbitkan Surat Keterangan (surket) Korban. Soal surket 
korban ini telah tertuang dalam pedoman kerja pelaksanaan MoU LPSK dengan Polri tahun 
2012. Prosesnya tidak sepenuhnya mulus. Karena Polda Bali dan Polda Metro Jaya ternyata 
tidak memiliki data korban bom tersebut. Polda selama ini hanya memiliki catatan korban yang 
diambil keterangan sebagai saksi. Sementara korban yang tidak diambil keterangan sebagai 
saksi tidak tercatat. Proses verifikasi ini cukup memakan waktu sekalipun prosesnya lebih 
cepat diselesaikan Polda Bali dibandingkan Polda Metro Jaya.  
 



	

	

Pada penanganan korban Bom Thamrin pertengahan Januari lalu, hal serupa terjadi. LPSK 
sejak tanggal 14 Januari 2016, mendata para korban di berbagai rumah sakit yang melakukan 
penanganan.  LPSK juga meminta kepada Kapolda Metro Jaya untuk menerbitkan surket 
korban. Namun hingga 5 Februari 2016 belum mendapat tanggapan.  
 
Belakangan beberapa rumah sakit yang menangani korban menghubungi LPSK.  Mereka 
mengeluhkan bahwa belum ada surat jaminan dari pemerintah atas pembiayaan perawatan 
medis korban bom tersebut, termasuk korban polisi dari peristiwa itu.  Padahal sebelumnya 
sudah ada pernyataan dari Presiden maupun kementerian terkait yang menyatakan seluruh 
biaya pengobatan ditanggung Negara.  
 
Agenda Korban 
Dari uraian diatas, perlu kiranya revisi UU Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme 
merumuskan aturan dan langkah konkrit bagi pemenuhan hak-hak korban terorisme. Aturan 
konkrit itu diantaranya, pertama, instansi/lembaga mana penanggungjawab atas perawatan 
medis/santuan kematian buat korban terorisme? Hal ini penting untuk menghidari sikap lempar 
tanggungjawab dan menghindari terjadinya penggunaan APBN yang sama. Selain itu 
mengingat proses pemulihan korban dapat memakan waktu bertahun-tahun.  
 
Kedua, perlu dipertegas soal bantuan psikososial kepada korban. Psikososial sekalipun telah 
diatur dalam UU 31/2014, yaitu bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan 
memperoleh pekerjaan, dan atau bantuan kelangsungan pendidikan. Namun, karena mandatnya 
dilaksanakan oleh LPSK bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang, mungkin apa 
baiknya dipertegas dengan kata kewajiban kepada instansi yang berwenang untuk dapat 
memenuhi bantuan psikososial tersebut.  
 
Ketiga, pengaturan terkait kompensasi perlu diperjelas proses dan caranya  lebih implementatif 
agar bisa diperoleh korban.  Pertanyaan mengemuka yang patut dikaji, yaitu, bagaimana bila 
pelaku tewas hingga tidak ada proses hukum? Apakah korban masih memungkinkan 
mendapatkan kompensasi? Mungkinkah diputuskan melalui penetapan pengadilan? Hal 
penting didiskusikan karena pada hakekatnya hak korban tidak tergantung pada situasi dan 
nasib pelaku (Theo van Boven). 
 
Bila pemenuhan hak-hak korban ini tercantum dalam revisi UU Pemberatasan Terorisme, 
diharapkan terjadi keseimbangan bagaimana Negara memperlakukan pelaku dan korban dalam 
prioritasnya masing-masing.  

 
Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Tulisan ini pernah dimuat Koran Tempo, 23 Februari 2016 

 
 
  
 
 
 
 
 


