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Akbar mengatakan bahwa hak-hak 
korban terorisme semakin jelas dan 
terlindungi berdasarkan UU tersebut. 

“Korban sudah dinyatakan di UU ini merupakan 
tanggung jawab negara. Kalau sampai ada tadi 
seperti yang disampaikan Pak Has, ada rumah 
sakit yang tidak langsung menangani, rumah 
sakit itu bisa kita tuntut,” ujarnya.

Kalimat Akbar merujuk pada paparan 
yang disampaikan Direktur AIDA, Hasibullah 
Satrawi, sebelumnya. Hasibullah menyebutkan 
testimoni beberapa korban terorisme masa 

lalu yang mengaku kesulitan mendapatkan 
layanan medis sesaat setelah terdampak 
aksi teror. “Pengakuan beberapa korban 
bom terdahulu, sudah sampai di rumah sakit 
bukannya segera ditolong tapi malah ditanya 
siapa yang akan menjamin biayanya,” kata dia.

Hasibullah juga menyebutkan fakta 
bahwa meskipun kompensasi atau ganti rugi 
negara kepada korban telah diatur dalam 
UU ini, bahkan sebelum direvisi, namun 
implementasinya tak pernah terlaksana, 

Puluhan orang menyimak penjelasan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Akbar Faizal, tentang Undang-
undang (UU) Antiterorisme hasil revisi 
yang telah disahkan. Mereka adalah 
korban serta keluarga atau ahli waris 
korban aksi teror Bom Bali pada 
2002 dan 2005. Momen itu terjadi 
dalam acara Sosialisasi & Buka Puasa 
Bersama AIDA dan Korban Terorisme di 
Denpasar awal Juni lalu.

Bersambung ke hal. 2
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Anggota DPR RI, Akbar Faizal, menyampaikan presentasi dalam Sosialisasi dan 
Buka Puasa Bersama AIDA dan Korban Terorisme di Bali, Senin (4/6/2018).

Anggota DPR RI, Supiadin Aries Saputra, saat berbicara dalam kegiatan 
di Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

“... Kita Pastikan Negara Hadir ...”
Sosialisasi & Advokasi Hak Korban
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KABAR UTAMA
(Sambungan dari hal. 1)

KABAR UTAMA

terutama terhadap korban terorisme di masa lalu.
Akbar mengaku sangat terkejut mengetahui fakta ini. Dia 

berharap aturan turunan dari UU pascarevisi mengenai mekanisme 
pemberian kompensasi segera dirampungkan pemerintah. Dengan 
begitu, ketika UU Antiterorisme resmi diundangkan maka para 
korban dapat segera mengajukan kompensasi.

“Kita pastikan Negara hadir di situ, dengan mekanisme yang 
sudah diatur dalam UU ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 
Edwin Partogi Pasaribu, juga hadir dalam kegiatan. Dia memaparkan 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang 
merupakan aturan turunan dari UU No. 31 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban.

Edwin mengatakan, dalam PP No. 7/2018 yang diberlakukan 
Mei lalu ada sejumlah informasi yang penting diketahui para korban 
terorisme. Di antaranya adalah adanya ketentuan bagi korban 
terorisme di masa lalu untuk meminta surat keterangan sebagai 
korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme atau kepolisian, sebagai syarat mengajukan kompensasi.

Sebelumnya, secara terpisah kegiatan Sosialisasi & Buka 
Puasa Bersama AIDA dan Korban Terorisme juga diselenggarakan 
di Jakarta, Sabtu (26/5/2018). Dalam acara tersebut sekitar 100 
orang yang merupakan korban Bom JW Marriott 2003, korban 
Bom Kuningan 2004, korban Bom Thamrin 2016, beserta keluarga, 
berkumpul untuk bersilaturahmi.

Sejumlah perwakilan lembaga negara menghadiri kegiatan 
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Salam damai, Indonesia!
Suara Perdamaian terbit kembali melaporkan kerja-kerja pembangunan 

perdamaian yang melibatkan korban dan mantan pelaku terorisme pada 
periode April-Juni 2018.

Liputan kegiatan Sosialisasi dan Buka Puasa Bersama AIDA dan Korban 
Terorisme di Jakarta dan Bali mengawali edisi ini. Dalam dua kegiatan 
tersebut AIDA mengundang pejabat negara dari unsur pemerintah dan 
parlemen untuk membahas regulasi yang terkait dengan pemenuhan hak-
hak korban terorisme.

Sebuah tulisan yang berisi refleksi atas kasus-kasus terorisme yang 
masif terjadi pada Mei menjadi bagian dari edisi ini. AIDA berbela sungkawa 
sedalam-dalamnya terhadap para korban, serta mendorong semua pihak 
baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menguatkan sinergi 
pencegahan aksi-aksi serupa.

Kegiatan Seminar dan Bedah Buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh 
dari Kehidupan Teroris & Korbannya di empat kampus perguruan tinggi di 
Pulau Jawa juga dilaporkan. Penulis sekaligus Direktur AIDA, Hasibullah 
Satrawi, mengajak khalayak luas untuk menjaga perdamaian dengan 
mengambil pelajaran dari masa lalu korban dan mantan pelaku terorisme. 
Lebih dari 700 mahasiswa tercatat mengikuti kegiatan.

Edisi ini juga menyajikan laporan kegiatan Pelatihan Penguatan Perspektif 
Korban Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di Bima, NTB dan Malang, Jawa 
Timur. AIDA mengajak para dai dan pengurus ormas Islam moderat untuk 
menggencarkan dakwah yang menguatkan kedamaian di masyarakat.

Laporan kegiatan Legal Clinic Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2018 Tentang 
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban di 
Jakarta juga tersaji.

Sebuah tulisan karya Ni Wayan Ani, korban Bom Bali II, memperkaya 
edisi ini.

Wawancara dengan anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal, terkait UU 
Antiterorisme yang telah disahkan menjadi pungkasan Suara Perdamaian.

Salam Redaksi

Redaksi menerima tulisan dari teman-teman korban bom terorisme 
secara sukarela. Tulisan yang diterima akan diedit dan disesuaikan 

oleh redaksi, tanpa mengubah substansi yang ada. Tulisan atau kritik, 
saran, dan keinginan untuk menerima newsletter ini secara berkala 

dapat dikirim ke sekretariat@aida.or.id.
Telp: 021 7803590 atau 0812 1935 1485 atau 0878 7505 0666.

Fax: 021 7806820

ini. Di antaranya adalah anggota 
DPR, Supiadin Aries Saputra; 
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi 
Pasaribu; dan Kepala Sub-bagian 
Data Detasemen 88 Antiteror
Polri, Sri Astutiningsih.

Supiadin mengaku antusias 
menghadiri acara yang diinisiasi 
AIDA sore itu sebab di antara 
agendanya adalah sosialisasi UU 
Antiterorisme yang telah disahkan 

setelah dua tahun lamanya direvisi. Dia mengapresiasi AIDA yang 
berinisiatif untuk mensosialisasikan UU baru tersebut khususnya 
kepada para korban terorisme.

Dia juga mendorong AIDA untuk bersinergi dengan berbagai 
pihak terkait untuk aktif mengawal pelaksanaan UU Antiterorisme, 
termasuk yang menyangkut dengan pemenuhan hak korban. 
Dengan pengawalan yang baik terhadap pelaksanaan UU maka 
kehadiran negara terhadap korban terorisme dapat terjamin. “Kami 
yang di DPR ini akan mengawasi,” kata Supiadin.

Hasibullah mengatakan kegiatan Sosialisasi & Buka Puasa 
Bersama di Jakarta dan Bali dirancang sebagai ajang bagi para 
korban terorisme untuk silaturahmi sekaligus saling menguatkan 
satu sama lain. Di samping itu, dia mengharapkan melalui kegiatan 
tersebut para korban semakin memahami aturan hukum yang 
terkait dengan hak-hak mereka sebagai korban terorisme.

“Tapi perjuangan kita masih jauh dari selesai, Bapak dan 
Ibu semua. Ibarat puasa, adanya PP No. 7 Tahun 2018 dan UU 
Antiterorisme yang baru ini masih seperti azan asar, belum buka. 
Kita masih harus bersabar sampai aturan turunannya lengkap 
sehingga semua urusan bisa ditangani,” kata dia. [MLM]

Tapi 
perjuangan 
kita masih 
jauh dari 

selesai

“

”
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Awal Maret 2018,
Presiden Joko
Widodo menanda-

tangani PP No. 7 Tahun
2018. Aturan tersebut 
merupakan petunjuk pe-
laksanaan Undang-

KABAR UTAMA

Memudahkan Pelayanan Korban
Legal Clinic

undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang di 
dalamnya mengatur pemberian bantuan 
rehabilitasi medis, psikososial, dan psikologis 
kepada korban terorisme.

Termaktub dalam PP No.7/2018 tersebut, 
salah satu syarat pengajuan permohonan 
bantuan dari korban kepada Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah 
surat keterangan sebagai korban terorisme 
yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI (Polri)
atau Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT).

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
menyarankan agar PP ini harus segera 
disosialisasikan dan dikoordinasikan secara 
baik antarpihak terkait, yakni LPSK, Polri, 
BNPT, dan korban terorisme. Karenanya, 
AIDA menginisiasi kegiatan “Diskusi dan 
Koordinasi Implementasi PP Nomor 7/2018: 
Mempermudah Pelayanan Korban Terorisme” 
di Jakarta, pertengahan Mei lalu.

Merespons Hasibullah, Wakil Ketua LPSK, 
Edwin Partogi Pasaribu, mengungkapkan 
bahwa secara administratif pihaknya harus 
berhati-hati dalam hal penggunaan anggaran 
Negara, meskipun tujuannya mulia yaitu 
membantu korban terorisme. Karena itulah, 
dicantumkan syarat surat keterangan korban 
dari BNPT atau Polri. “Namun, hal ini tidak 
berlaku bagi korban terorisme yang telah 
mendapatkan layanan bantuan dari LPSK dan 
ingin mengajukan perpanjangan pelayanan,” 
ucapnya.

Edwin menuturkan, adanya opsi BNPT 
atau Polri adalah dalam rangka memudahkan 
korban untuk mendapatkan surat keterangan. 
Pihaknya pernah meminta surat keterangan 
korban ke kepolisian namun ternyata data 

korban terorisme di kepolisian juga minim. 
Saat itu yang bisa diterbitkan surat keterangan 
korbannya hanyalah mereka yang pernah 
diperiksa untuk kepentingan penyidikan. 
“Karena itu sekarang korban terorisme diberi 
opsi ke BNPT. Kami berharap BNPT memiliki 
formulasi terkait hal ini. LPSK dan BNPT 
pernah berkoordinasi terkait persoalan ini,” 
ujarnya.

Durasi layanan korban terorisme adalah 
dua tahun, tetapi diperpanjang setiap enam 
bulan sekali. Untuk korban dengan kebutuhan 
khusus tetap akan diberikan layanan oleh 
LPSK meski telah melewati 
waktu dua tahun asalkan ada 
surat rekomendasi dari dokter 
yang menangani. “Soal waktu 
harus dibatasi karena terkait 
anggaran,” ucap Edwin.

Kepala Sub-bagian Data 
Densus 88 Antiteror Polri,
AKBP Sri Astutiningsih ber-
pandangan, sistem hukum 
di Indonesia adalah warisan 
kolonial Belanda yang notabene 
berorientasi pada penegakan 
hukum terhadap pelaku, hanya 
mengatur hak-hak tersangka 
tindak pidana. Walhasil, data 
korban bom terorisme sangat minim dalam 
database Polri. “Korban yang terdata biasanya 
hanya yang diperiksa untuk kepentingan 
penyidikan dan pembuktian tindak pidana,” 
kata dia.

Lebih jauh, Cici –sapaan Sri Astutiningsih- 
mengaku baru mengetahui adanya regulasi 
bahwa Polri dapat memberikan surat 
keterangan korban terorisme. Sejauh ini 
dalam institusi Polri belum ada pos khusus 

yang mengurusi tugas ini. Dia khawatir, jika
PP ini tidak tersosialisasikan secara baik,
maka korban akan kebingungan saat 
mendatangi kepolisian.

Karena sudah menjadi amanat PP, 
Polri wajib menyediakan bagian khusus. 
Cici meminta dukungan dari LPSK, AIDA, 
maupun Yayasan Penyintas Indonesia (YPI) 
sebagai organisasi yang mewadahi korban 
terorisme di Indonesia untuk mendorong 
Negara menyediakan pos khusus di Polri 
yang bertugas melayani permohonan korban 
terorisme karena hal ini terkait birokrasi

Terbitnya Peraturan 
Pemerintah (PP) 
Nomor 7 Tahun 2018 
Tentang Pemberian 
Kompensasi, 
Restitusi, dan Bantuan 
Kepada Saksi dan 
Korban merupakan 
perkembangan positif 
dalam pemenuhan 
hak-hak korban 
terorisme di Indonesia.

Narasumber kegiatan (dari kiri ke kanan): Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, Kasubag Data Densus Antiteror 88 Polri, AKBP Sri Astutiningsih, 
dan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu.

“Korban 
yang terdata 

biasanya 
hanya yang 

diperiksa 
untuk 

kepentingan 
penyidikan 

dan 
pembuktian 

tindak 
pidana”

.................

.................
dan anggaran.

Cici juga meminta bantuan 
data, baik dari AIDA atau YPI. 
Di masa depan, data tersebut 
akan membantu menyadarkan 
publik bahwa terorisme 
adalah ancaman serius bagi 
kemanusiaan. Selain itu, 
juga untuk membangkitkan 
kesadaran bahwa korban adalah 
pihak yang paling menderita
dari peristiwa terorisme.

Pembina YPI, Mulyono, 
mewakili pengurus menyatakan 
pihaknya siap memberikan 
data korban terorisme kepada

lembaga negara yang berwenang untuk 
menerbitkan surat keterangan korban. 

Sejauh ini LPSK telah memberikan 
pelayanan ke puluhan korban terorisme
berupa bantuan rehabilitasi medis dan 
psikologis. Hanya bantuan psikososial yang 
belum bisa dilakukan, karena LPSK harus 
bekerja sama dengan instansi terkait, baik 
pemerintah daerah maupun kementerian/
lembaga. [MSY]

D
ok

. A
ID

A



Newsletter AIDA Edisi XVII Juli 20184

SUARA KORBAN

*Tulisan ini karya Ni Wayan Ani, korban ledakan bom di Pantai Jimbaran pada 1 Oktober 2005 atau sering disebut aksi teror 
Bom Bali II. Dia bekerja di salah satu rumah makan tepi Pantai Jimbaran yang setiap malam ramai dikunjungi wisatawan. Dia 
ungkapkan kesaksiannya saat mengalami peristiwa itu melalui sudut pandangnya sendiri. Pilihan kata dan gaya bahasa dalam 
tulisan ini murni hasil pemikiran penulis.

Oleh Ni Wayan Ani

KISAH
1 OKTOBER 

2005

Sore itu… Sabtu, 1 Oktober 2005…
Saat itu saya bersama suami berangkat kerja

Kebetulan saya dan suami bekerja di tempat yang sama
Suami bagian dapur atau tukang panggang,

saya bagian depan atau pelayan tamu

Saat itu… matahari belum terbenam
Sunset-nya begitu indah

Dan tamu begitu banyak berdatangan
Saya mulai sibuk meladeni tamu yang datang

Kebetulan tempat kerja saya berada di pinggir pantai

Saat itu… kira-kira jam 7 malam
Saya sedang berjalan mau mengambil minuman yang dipesan tamu

Belum sempat saya pegang minuman dan belum sempat antar ke tamu
Tiba-tiba terdengar ledakan dan ada percikan api

Lebih kurang 6 meter jaraknya ledakan itu dari tempat saya berdiri
Saya ingat tepat di bawah pohon ledakan itu terjadi

Saat itu… saya terlempar dan jatuh tertimpa kursi
Tempat tisu dan semua benda-benda yang lain seperti terbang

Saya bisa lihat dan dengar tapi badan saya nggak bisa digerakkan
Berselang lagi berapa menitnya, terdengar ledakan lagi

Saat itu… saya belum percaya bahwa itu bom
Akhirnya saya nggak sadarkan diri karena kehabisan darah

Beruntung suami dibantu teman-teman cepat mendapatkan ambulans
Jadinya saya bisa selamat sampai di rumah sakit

Saat itu… begitu sadar saya kaget
Kenapa tangan, kaki, dan badan saya nggak bisa digerakkan

Apakah saya lumpuh???
Dokter lalu menerangkan bahwa saya kena dua gotri di kepala,

di antara saraf dan otak kecil
Makanya seluruh badan nggak bisa digerakkan

Saat itu… badan saya penuh dengan darah dan memar
karena tergores benda-benda tajam

Baju dan celana saya compang-camping robek
Tapi saya merasa bersyukur saya dan suami selamat

Saat itu… 3 bulan lebih saya nggak bisa gerakkan tangan dan leher
Saya terus terapi dan berjuang supaya saya sembuh kembali

Bersyukur saya punya keluarga dan teman-teman
Yang memberi semangat supaya cepat sembuh

Walaupun sampai sekarang trauma dan kesehatan saya belum pulih betul
Sering tangan dan kaki saya kesemutan sampai sakit luar biasa

Atau tiba-tiba nggak bisa memegang apa-apa

Saat itu… saya berpikir mungkin ini takdir kita
Puji syukur kepada Tuhan

Engkau telah menyelamatkan kami
Ini semua sudah takdir kami mengalami musibah bom ini

*

Dok. Pribadi
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REFLEKSI

Kepedulian dan empati terhadap korban 
dapat ditunjukkan secara lebih riil. 
Salah satunya melalui upaya advokasi 

di level struktural, yakni menyuarakan 
pentingnya pemenuhan hak korban yang telah 
diatur dalam sejumlah regulasi. Di antaranya, 
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2018 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
yang belum lama ini disahkan, UU No. 31
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, dan Peraturan Pemerintah 
No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan 
kepada Saksi dan Korban.

Diawali dari aksi rusuh tahanan 
kasus terorisme di Rutan Mako Brimob 
Depok, aksi teror lantas merembet ke 
Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, 
hingga menyeberang ke Pekanbaru, 
Riau.

Kerusuhan di Mako Brimob menewaskan 
5 orang anggota polisi dan melukai beberapa 
lainnya. Rangkaian teror bom di Jawa Timur 
menjadi aksi terorisme paling memerihkan 
hati dalam satu dasawarsa terakhir. Belasan 
orang tak bersalah harus meregang nyawa 
dalam tragedi kemanusiaan tersebut. Mereka 
adalah 14 warga sipil, termasuk seorang 
yang meninggal dunia setelah beberapa 
pekan dirawat di rumah sakit pada 1 Juni 
2018 lalu, menurut surat kabar yang berbasis 
di Surabaya, Jawa Pos. Sedikitnya 57 orang 
lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, aksi teror di Mapolda 
Riau mengakibatkan seorang anggota polisi 
meninggal dunia akibat ditabrak mobil yang 
dikendarai para pelaku. Beberapa polisi

dan dua wartawan yang sedang meliput 
mengalami cedera dalam serangan tersebut. 
Polisi akhirnya menembak mati empat
orang pelaku serangan.

Rentetan aksi terorisme tersebut 
menambah panjang deretan tragedi 
kemanusiaan di Indonesia. Ucapan bela 
sungkawa dan doa memang berguna untuk 
memberikan dukungan psikis dan moril 
kepada para korban, namun upaya lebih 

Mei 2018 menjadi bulan kelabu bagi 
bangsa ini. Menjelang bulan suci 
Ramadan, serentetan aksi terorisme 
terjadi di sejumlah daerah di Tanah 
Air. Empati masyarakat terhadap 
korban mengalir. Namun, ucapan 
bela sungkawa tak cukup mengobati 
kepedihan korban dan keluarga yang 
ditinggalkan.

Advokasi Hak Korban Terorisme

untuk mengadvokasi hak mereka juga harus 
digencarkan.

Korban terorisme adalah “martir” Negara. 
Selalu ada keterkaitan antara motif terorisme 
dengan kebijakan Negara. Hampir semua 
pelaku terorisme di Indonesia menyatakan 
kekecewaannya karena
negara ini tidak mene-
rapkan syariat Islam 
sebagai landasan konsti-
tusional, serta tidak 
menegakkan khilafah. 
Secara pribadi, teroris 
tak bermasalah dengan
korban namun ulah 
mereka menghilangkan 
nyawa dan melukai 
orang-orang yang men-

jadi korban. Negara sudah semestinya 
bertanggung jawab kepada korban karena
gagal melindungi keselamatan warga.

Hal yang patut disyukuri, UU Antiterorisme 
No. 5/2018 mengafirmasikan bahwa korban 
adalah tanggung jawab Negara. Tanggung 
jawab Negara terhadap korban berlaku persis 
sejak peristiwa teror terjadi dalam bentuk 
rehabilitasi medis, seperti tertuang dalam 
Pasal 35A ayat 1 dan Pasal 35 B ayat 2. Setelah 

melewati masa kritis, korban terorisme 
berhak mendapatkan rehabilitasi 
psikologis, psikososial, restitusi dan 
kompensasi sebagai bentuk ganti rugi.

Pertanyaannya, apakah UU ini dapat 
segera terimplementasikan secara 
efektif? Dalam Pasal 36B terdapat 
klausul bahwa sejumlah ketentuan 
mengenai pelaksanaan hak-hak korban 
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Untuk program perdamaian dan kemanusiaan, AIDA menerima donasi 
secara tidak mengikat dari semua pihak yang bisa dipertanggungjawab-
kan sumbernya. Silakan salurkan donasi Anda melalui alamat rekening 
berikut:

Nama      : Yayasan Aliansi Indonesia Damai
No. Rekening  : 0701745272
Swift Code      : BBBAIDJA
Alamat      : Permata Bank cabang Sudirman
        Jl. Jendral Sudirman kav 29-31, Jakarta 12920

DONASI  A IDA

akan diatur dengan Peraturan Pemerintah 
(PP). Jika PP adalah keniscayaan, maka 
teramat penting bagi pemerintah untuk segera 
merumuskannya sebagai wujud komitmen 
pertanggungjawaban Negara terhadap korban 
terorisme. [MSY]

UU No. 5/2018 mengafirmasikan bahwa 
korban terorisme adalah tanggung 

jawab Negara

“

”

Aksi damai merespons teror bom di Surabaya yang dilakukan masyarakat di Kota Bandung, Minggu (13/5/2018).
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Ratusan mahasiswa mengangkat tangan seraya berucap, “Kami berjanji 
untuk mempertahankan kedamaian dan menghindarkan diri dari segala 
bentuk kekerasan. Kami akan menjadi garda terdepan untuk menciptakan 
kedamaian dan cinta kasih di negeri ini.”

Peristiwa itu terjadi dalam kegiatan 
Seminar dan Bedah Buku La Tay’as/
Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan 

Teroris & Korbannya di Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) pertengahan April lalu. Sosiolog 
Universitas Indonesia (UI), Imam B. Prasodjo, 
yang menjadi pembicara kunci (keynote 
speaker) di acara tersebut, mengajak para 
mahasiswa yang hadir untuk berkomitmen 
menjaga perdamaian dan mempertahankan 
Indonesia.

Imam mengatakan Indonesia pernah 
memiliki pengalaman konflik horizontal yang 

mengkhawatirkan namun bangsa ini bisa 
melaluinya. Pihak-pihak yang berkonflik 
perlahan merajut tali hubungan serta 
membangun kembali tatanan kehidupan. 
“Alhamdulillah Indonesia belum bubar karena 
masih ada pihak-pihak yang melakukan upaya 
perdamaian,” ujarnya.

Ia mengajak generasi muda untuk menjadi 
bagian dari barisan perdamaian. Menurut dia 
mahasiswa harus bertekad menjaga Indonesia 
dan berkomitmen mencegah terjadinya konflik 
sosial. Di tengah fakta adanya kelompok 
pelaku teror yang mengusik kedamaian, 
pembangunan perdamaian harus terus 
dilakukan. Salah satunya melalui suara korban 
bom terorisme. “Para korban menyuarakan apa 
yang dialaminya agar masyarakat tahu bahwa 
cukup mereka saja yang menderita. Kita harus 
ikut menjadi barisan perdamaian,” tandasnya.

Kegiatan Seminar dan Bedah Buku 
diselenggarakan oleh AIDA bekerja sama 
dengan Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Kegiatan 
menghadirkan narasumber Hasibullah Satrawi 
(penulis), Muslihin (dosen UNJ), Sofyan Tsauri 
(pengamat terorisme), Iswanto (mantan 

KABAR UTAMA

pelaku terorisme), dan Sudirman A Talib 
(korban terorisme).

AIDA juga menyelenggarakan kegiatan 
serupa di Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) Bandung, Universitas Indonesia (UI) dan 
Universitas Jember. Di UPI Bandung, AIDA 
bekerja sama dengan Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 
sementara di UI bekerja sama dengan 
Institute of Leadership Development (iLeaD), 
sedangkan di Universitas Jember kerja sama 
terjalin dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik.

Hasibullah mengatakan buku yang 
ditulisnya merupakan percikan perasaan 
dirinya setelah lima tahun berinteraksi 
sekaligus menyelami kehidupan korban 
dan mantan pelaku terorisme. Berdasarkan 
pengalamannya bersama mereka, ia 
menemukan sejumlah ibroh (pembelajaran) 
yang bisa dijadikan inspirasi bagi siapa pun. 
“Buku ini ditulis dengan pendekatan ibroh. 
Sebab di kitab suci pun terdapat banyak ayat 
tentang kisah. Dari kisah kehidupan sebagian 
korban dan mantan pelaku ada ibroh yang 
bisa kita ambil. Di antaranya tentang meyakini 
sebuah takdir dan pemaafan,” ujarnya.

Alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir 
ini menjelaskan para korban bisa menerima 
musibah yang menimpa dirinya atau 

Bedah Buku

Membangun Kesadaran Kolektif 
akan Pentingnya Perdamaian

www.aida.or.id

sekretariat@aida.or.id

(021) 7803590
0812 1935 1485 / 0878 7505 0666

AIDA - Aliansi Indonesia Damai

@hello_aida
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Dari kiri bawah searah jarum jam:
   Salah satu peserta menyampaikan pertanyaan dalam 
   kegiatan Bedah Buku La Tay’as/Jangan Putus 
   Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya di 
   Universitas Jember, Senin (30/4/2018).
   Nanda Olivia Daniel, korban bom Kuningan 2004, 
   membagi kisahnya dalam Bedah Buku di Universitas 
   Indonesia, Kamis (19/4/2018).
   Sosiolog UI, Imam B. Prasodjo, memeluk mantan 
   pelaku terorisme, Iswanto, dalam Bedah Buku di 
   Universitas Negeri Jakarta, Kamis (12/4/2018).
   Korban bom Bali 2002, R. Supriyo Laksono, membagi 
   kisahnya dalam Bedah Buku di Universitas Pendidikan 
   Indonesia, Kamis (5/4/2018).

KABAR UTAMA

keluarganya karena meyakini hal itu sebagai 
suratan takdir. Selain itu, kata dia, korban dan 
mantan pelaku/kombatan juga bisa saling 
memaafkan atau menjalin rekonsiliasi.

Sementara itu, dosen Hubungan 
Internasional UI, Shofwan Al Bana, menilai 
buku karya Hasibullah ini menempatkan 
korban dan mantan pelaku bukan sekadar 
hitungan statistik melainkan menempatkan 
mereka sebagai individu otonom. “Dalam 
konteks terorisme di Indonesia faktor individu 
kurang mendapat perhatian. Buku ini sebagai 
upaya menghindarkan kita dari kerusakan 
besar akibat terorisme,” ujarnya dalam 
kegiatan di UI pertengahan April.

Peneliti terorisme UI, Solahudin, dalam 

Bedah Buku

Membangun Kesadaran Kolektif 
akan Pentingnya Perdamaian

kesempatan di UPI dan UI menyatakan 
terorisme di Indonesia telah mengalami 
perubahan akibat perkembangan media 
sosial. Menurut dia, proses radikalisasi saat 
ini berlangsung lebih cepat dibandingkan 
sebelumnya. “Bisa dibayangkan ISIS memiliki 
lebih dari 60 channel dan 30 forum diskusi di 
Telegram. Mereka men-share seribuan materi 
kekerasan tiap harinya. Hal ini membuat 
proses radikalisasi berlangsung sangat cepat,” 
kata dia.

Kegiatan Seminar dan Bedah Buku di 
empat kampus juga menghadirkan korban dan 
mantan pelaku terorisme. Dalam kegiatan di 
UNJ dan Universitas Jember, mantan anggota 
kelompok teroris, Iswanto, menceritakan 

pengalaman masa lalunya menjadi kombatan 
sebelum akhirnya memutuskan keluar 
dari jaringan tersebut dan kembali ke jalan 
perdamaian.

“Ada sejumlah inspirasi yang mendorong 
saya keluar dari ekstremisme seperti saya 
sekolah lagi, perlakuan baik pemerintah dan 
aparat kepolisian, hingga bertemu dengan 
para korban. Ketika bertemu korban saya 
ditunjukkan video bagaimana ia bangkit dari 
keterpurukan, ada yang kehilangan kedua 
kakinya, ada yang kehilangan matanya dan 
sebagainya,” tutur Iswanto.

Mantan narapidana terorisme, Kurnia 
Widodo, juga berbagi pengalaman masa 
lalunya. Menurut dia ada banyak faktor yang 
mendorong dirinya keluar dari jaringan 
tersebut. “Namun yang paling penting dalam 
hidup saya ketika dipertemukan dengan 
korban bom. Waktu itu saya bertemu korban 
bom yang mengalami luka bakar 60 persen. 
Saya meminta maaf kepada korban,” ucapnya.

Sementara itu, Ni Luh Erniati menceritakan 
kisahnya kehilangan suami akibat ledakan 
bom di kawasan Legian, Bali 12 Oktober 
2002. Sejak tragedi itu dia harus merawat dan 
membesarkan kedua buah hatinya seorang 
diri. “Anak saya waktu itu berusia 9 tahun 
dan 13 tahun,” ujarnya dalam kegiatan di 
Universitas Jember.

Meski kehilangan orang tercinta dan 
mengalami trauma berkepanjangan tapi ia 
tidak mendendam para pelaku. “Saya punya 
prinsip bahwa kebencian dan kemarahan akan 
dikalahkan rasa persahabatan dan pemafaan,” 
kata dia.

Dalam kegiatan di Universitas Jember, 
pendiri Komunitas Tanoker, Farha Abdul Kadir 
Assegaf, menyatakan bahwa untuk menjaga 
suasana toleransi dalam masyarakat paling 
tidak ada tiga prinsip ukhuwah (persaudaraan) 
yang harus dijaga. Yaitu, ukhuwah islamiyah 
(persaudaraan seagama), ukhuwah wataniyah 
(persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah 
basyariyah (persaudaraan berdasarkan 
kemanusiaan). “Mari kita selalu menjaga 
persatuan bangsa,” ujarnya. [AS, F]

Dok. AIDA
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Di hadapan para dai, Sarbini 
menunjukkan di bagian mana 
saja tubuhnya mengalami 
luka akibat bom. Penyintas 
aksi teror Bom Kuningan 
2004 itu juga membawa 
kain pembalut yang pernah 
menyelamatkannya. “Ini 
asli yang dulu diikatkan ke 
kepala saya, Bu. Saya lama 
pakai ini, setiap minggu 
diganti. Saya simpan buat 
kenang-kenangan dulu 
pernah kena bom,” ujarnya.

Demikian sepotong gambaran acara Pelatihan Penguatan 
Perspektif Korban Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di 
Bima, Nusa Tenggara Barat pertengahan April lalu. Kegiatan 

diselenggarakan oleh AIDA dan diikuti 31 aktivis dakwah di Kota/
Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Para peserta ialah 
pengasuh majelis taklim, pondok pesantren, atau pengurus takmir 
masjid. Sebagiannya merupakan pimpinan ormas Islam dari unsur 
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Nahdlatul Wathan.

Saat kejadian, 9 September 2004, Sarbini bekerja di Lantai 7 
Plaza 89 yang berlokasi di Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta 
Selatan. Akibat insiden bom, Sarbini menjalani operasi dan 
mendapat lebih dari 50 jahitan di kepala. Meskipun sudah berlalu 
lama dia mengaku luka akibat bom terkadang masih terasa, seperti 
tiba-tiba pusing bila kelelahan. Kondisi fisiknya yang lemah sempat 
memaksanya untuk tidak bekerja selama 6 tahun. Saat ini, dia telah 
bangkit dan membuka usaha bengkel las untuk menjemput rezeki.

Senasib dengan Sarbini, ada pula Susilo yang berbagi kisah. 
Saat bom meledak, dia sedang bekerja di gedung Kementerian 

Pelatihan Tokoh Agama

“Para ulama mengajarkan 
saya untuk bersabar”

........................................................................................................................................................................

Dok. AIDA
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Utama: Peserta berfoto bersama usai kegiatan 
Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme di 
Kalangan Tokoh Agama di Bima, Selasa (17/4/2018).
Atas: Korban bom Kuningan 2004, Susilo (kiri) dan 
Sarbini (kanan), berbagi kisah dalam kegiatan, Senin 
(16/4/2018).
Bawah: Peserta kegiatan pelatihan mengikuti 
arahan fasilitator dalam sesi ice-breaking, Senin 
(16/4/2018).

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
di jalan yang sama. Meski di dalam 
gedung, dia tetap tak terelakkan 
dari ledakan. Efek bom sangat besar 
hingga memecahkan kaca-kaca 
gedung. Kepalanya mengucurkan 
darah karena terkena pecahan 
kaca. Seketika dia dan seluruh 
pegawai bergegas keluar gedung 
untuk menyelamatkan diri. Tak lama 
dia ditolong oleh seseorang, lalu 
dilarikan ke rumah sakit.

Beberapa peserta menyampaikan 
ucapan duka serta mendoakan 
Susilo dan Sarbini yang telah 
terdampak aksi teror. Sebagian yang 
lain mengungkapkan emosi yang 
dirasakan setelah mendengarkan 
kisah korban. Seorang peserta 
menahan tangis saat menanyakan 
apa yang membuat para korban tabah 
menghadapi cobaan. “Dorongan 
dari para alim ulama saat datang 
ke rumah saya mengajarkan untuk 
bersabar dan jangan kita menambah 
beban pada orang lain,” jawab Sarbini.

Direktur AIDA, Hasibullah 

Satrawi, mengatakan bahwa para tokoh agama 
berperan penting untuk melindungi masyarakat 
di Bima dari bahaya terorisme. Dia berharap 
setelah menyaksikan testimoni langsung dari 
korban aksi teror, para tokoh agama dapat 
bersinergi untuk mendakwahkan ajaran Islam 
yang menjunjung tinggi perdamaian.

Sebelumnya, para peserta pelatihan 
mendapatkan materi tentang kiat menangkal 
doktrin-doktrin ekstremisme dengan 
narasumber Sofyan Tsauri, pegiat anti-ISIS. 
Dalam paparannya, Sofyan menjelaskan 
bahwa kelompok teroris ISIS berpemahaman 
sangat ekstrem dalam beragama, bahkan 
cenderung bersikap ghuluw (berlebih-
lebihan). Dia mengatakan perilaku pengikut 
ISIS jauh bertentangan dengan agama Islam. 
Di antaranya adalah perilaku mereka ketika 
membunuh manusia dengan cara-cara yang 
sadis.

Lebih lanjut Sofyan menyoroti kesesatan 
ideologi ISIS, yaitu takfiri (mengafirkan semua 
pihak di luar kelompoknya). “Mereka juga 
menganggap negara Indonesia ini sebagai 
tagut,” ujarnya. Konsekuensi dari pemahaman 
tersebut, lanjutnya, adalah absahnya 
memerangi pemerintah Indonesia. Dia menilai 

ideologi inilah yang mengilhami pengikut 
ISIS di Indonesia menyasar aparat keamanan 
dalam aksi teror mereka.

Pada hari kedua pelatihan para 
peserta mengikuti materi ‘Belajar dari Tim 
Perdamaian’. Tim Perdamaian yang dimaksud 
ialah korban dan mantan pelaku terorisme 
yang telah menjalin rekonsiliasi. Mereka 
adalah R. Supriyo Laksono, penyintas Bom Bali 
2002, dan Ali Fauzi, mantan anggota kelompok 
teroris.

Sony, sapaan Supriyo Laksono, mengalami 
luka ringan di kepala karena kejatuhan asbes 
setelah mobil berisi bom meledak hebat di Jl. 
Legian, Bali, 12 Oktober 2002. Penderitaannya 
bertambah berat ketika istrinya meninggal 
dunia akibat peristiwa itu. Dia mengaku 
dahulu sempat berkeinginan untuk balas 
dendam kepada pelaku, namun seiring waktu 
menyadari kekerasan bukan jalan terbaik 
untuk menyelesaikan masalah.

Bagi teman-teman korban yang belum pernah 
atau ingin mengisi Data Form Korban, silakan 
menghubungi AIDA di 0812 1935 1485 & 0878 
7505 0666 atau sekretariat@aida.or.id, dengan 
mencantumkan nama lengkap, alamat tinggal, 
nomor kontak, dan email (jika  ada). Staf AIDA 
akan mengirim Data Form lewat pos atau 
email. 

DATA FORM KORBAN
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Ali Fauzi dengan jujur menceritakan bahwa 
pada masa lalu sempat berbangga karena bisa 
memegang senjata dan memiliki keahlian 
merakit bom. Akan tetapi, setelah dihadapkan 
pada korban bom dia mengaku seketika 
kebanggaannya luluh. “Saya meminta maaf 
kepada Mas Sony, juga kepada korban-korban 
lain, atas aksi yang dilakukan kakak-kakak 
saya dan kawan-kawan saya dulu, terutama 
Bom Bali I tahun 2002,” kata dia.

Pada pengujung sesi Sony menghampiri 
Ali Fauzi lalu keduanya berpelukan. Momen 
tersebut menyimbolkan bahwa keduanya telah 
saling memaafkan serta berkomitmen untuk 
bersatu dalam mengampanyekan perdamaian. 
[AM, MLM]
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Demikian pria berpeci putih 
menyampaikan kesan setelah mengikuti 
Pelatihan Penguatan Perspektif Korban 

Terorisme di Kalangan Tokoh Agama di 
Malang, awal Mei lalu. Dari kegiatan yang 
diinisiasi AIDA ia mengaku bersyukur dapat 
menimba hikmah tentang perdamaian dari 
pemaparan kisah korban dan mantan pelaku 
terorisme.

Pengasuh salah satu pesantren di Jawa 
Timur itu mengatakan, sebelumnya setiap 
mendengar berita aksi terorisme terkadang 
muncul dalam benaknya keraguan soal 
kebenaran peristiwa. Akan tetapi, setelah 
mendengarkan langsung testimoni dari 
korban dan mantan pelaku dia mengaku 
mendapatkan kejelasan bahwa betul-
betul ada kelompok yang melakukan aksi 
teror hingga menimbulkan banyak korban. 

Atas: Korban Bom Bali 
2005, Ni Wayan Ani (kiri), 
dan korban Bom Kuningan 
2004, Wartini, berbagi
kisah dalam kegiatan,
Rabu (2/5/2018).
Bawah: Peserta dan Tim 
Perdamaian berfoto
bersama usai kegiatan, 
Kamis (3/5/2018).

“Ke depan kami ingin ruh dari 
AIDA ini benar-benar bisa 
kami bawa pulang dan kami 
sebarluaskan agar kita bisa 
merasakan betul nikmatnya 
sebuah perdamaian.”

“Alhamdulillah semua 
materi yang dipaparkan 
sangat-sangat berharga 
bagi kami,” ujarnya.

Tak kurang 30 dai yang berasal dari Kota 
Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu 
mengikuti kegiatan secara penuh. Latar 
belakang mereka beragam, dari pengasuh 
pesantren, majelis taklim, takmir masjid, 
dosen perguruan tinggi Islam, hingga pengurus 
Nahdlatul Ulama.

Dalam kegiatan, para peserta 
mendengarkan kesaksian korban Bom Bali 
2005, Ni Wayan Ani, dan korban Bom Kuningan 
2004, Wartini.

Ani sedang bekerja di Kalang Ayar Café, 
salah satu rumah makan di Pantai Jimbaran 
yang mengalami kerusakan paling parah 

Pelatihan Tokoh Agama

Mensyukuri 
Nikmat 
Perdamaian

dalam peristiwa Bom 
Bali II, 1 Oktober 2005. 
Dia mengingat, sesaat 
setelah bom meledak 
banyak orang bergelim-
pangan kesakitan karena 
terkena ledakan. Meja, 
kursi, dan barang-
barang lain berantakan. 
Dia terluka di kepala 
dan dada. Diagnosa 
medis menyatakan ada 
kerusakan saraf di dekat 
otak kecilnya akibat 

ledakan bom. Dia merasa bersyukur dapat 
merasakan nikmat kesehatan lagi setelah 
terdampak bom meskipun kadang-kadang 

(Kisah 
saya ini-

red) bukan 
untuk 

ditiru tapi 
untuk 

diambil 
ibrohnya

“

”
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rasa sakit di kepala masih terasa.
Wartini ialah janda mendiang 

Syahromi, korban Bom Kuningan 
9 September 2004. Saat kejadian, 
Syahromi sedang bekerja sebagai 
petugas keamanan di Kedutaan 
Besar Australia yang terletak di 
Jl. HR Rasuna Said Kuningan, 
Jakarta Selatan. Syahromi 
mengalami luka dalam di kepala 
akibat ledakan bom. Dia dirawat 
di rumah sakit spesialis telinga, 
hidung, dan tenggorokan (THT). “Di situ 
dinyatakan bahwa rumah siput telinga sebelah 
kirinya sudah hancur, jadi pendengarannya 
tidak bisa kembali,” ujarnya.

Dua tahun pascakejadian, kondisi 
kesehatan Syahromi menurun drastis hingga 
pergi untuk selamanya. Sudah tak terhitung 
berapa kali selama dua tahun itu Syahromi 
mengeluh, menjerit, menahan sakit di kepala. 
Wartini yang saat itu sedang mengandung anak 
ketiga berusaha tegar merelakan kepergian 
suami.

Para peserta juga menyimak testimoni 
Tim Perdamaian AIDA yang terdiri dari korban 
dan mantan pelaku terorisme yang telah 
berekonsiliasi. Mereka adalah Nanda Olivia 
Daniel, penyintas Bom Kuningan 2004, dan Ali 
Fauzi, mantan anggota kelompok teroris.

Di awal pemaparannya, Ali Fauzi 
menyampaikan permintaan maaf kepada 
korban terorisme. “Wabil khusus, ukhtina 
Nanda, saya tidak bosan-bosan untuk minta 
maaf atas keterlibatan saudara-saudara saya 
dan kawan-kawan saya dalam rentetan bom 
di Tanah Air,” kata dia. Lebih lanjut, pria asal 
Lamongan ini menceritakan pengalamannya 
meninggalkan kelompok teroris yang pernah 
mengajarinya cara membuat bom.

“(Kisah saya ini-red) bukan untuk ditiru 
tapi untuk diambil ibrohnya,” dia menegaskan.

Sementara itu, Nanda berkisah bagaimana 
rasa sakit dan penderitaan menderanya 
selama berbulan-bulan setelah aksi teror Bom 
Kuningan 2004 terjadi. Tangannya mengalami 
cacat selama-lamanya akibat ledakan. Dia 
mengaku tak mudah menghilangkan dendam 
kepada pelaku teror. “Sampai pada satu titik 
saya merasa capek menyimpan kebencian 
kepada mantan pelaku. Akhirnya saya sadar 
kalau pun diberi pisau untuk menyayat Pak 
Ali, itu tidak bisa mengembalikan tangan saya. 
Saya berpikir kenapa tidak saya coba membuka 
hati, mengenal Pak Ali lebih baik lagi, akhirnya 
saat ini saya bisa duduk bersama dengan Pak 
Ali,” kata dia.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, 
mengatakan bahwa para tokoh agama 
memegang peranan untuk melestarikan 

perdamaian di masyarakat. 
Secara khusus, tokoh agama 
berperan signifikan dalam 
melindungi masyarakat agar 
terhindar dari bahaya terorisme. 
Dia mengajak para dai peserta 
pelatihan menyampaikan secara 
bijak apa yang telah didapat 
kepada khalayak luas agar 
perdamaian lestari.

“Bila sudah demikian, 
artinya tidak ada lagi orang yang 

melakukan terorisme, dan tidak ada lagi yang 
menjadi korban, sederhananya bagi kami 
itulah yang dinamakan perdamaian,” kata dia. 
[MLM]
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Para hadirin berfoto bersama dalam kegiatan Sosialisasi dan Buka Puasa Bersama  di 
Jakarta, Sabtu (26/5/2018). 

Keluarga besar korban terorisme di Bali berfoto bersama usai kegiatan Sosialisasi dan 
Buka Puasa Bersama di Denpasar, Senin (4/6/2018).

Penyintas Bom Kuningan 2004, Sudirman A. Talib, menceritakan kisahnya dalam Bedah 
Buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya di
Universitas Negeri Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Suasana kegiatan Bedah Buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris 
& Korbannya di Universitas Indonesia, Kamis (19/4/2018).

Pengurus Yayasan Penyintas Indonesia menyerahkan data korban kepada
Komisioner LPSK, Edwin Partogi, dalam kegiatan Sosialisasi dan Buka Puasa Bersama
di Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Ali Fauzi, mantan pelaku terorisme, dan penyintas Bom Kuningan 2004, Nanda Olivia 
Daniel, berbagi kisah dalam Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Terorisme di 
Kalangan Tokoh Agama di Malang, Kamis (3/5/2018).

Dok. AIDA

Dok. AIDA

Suasana kegiatan Bedah Buku La Tay`as/Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris 
& Korbannya di Universitas Jember, Senin (30/4/2018).

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, memberikan sambutan dalam Bedah Buku La Tay`as/
Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris & Korbannya di Universitas Pendidikan 
Indonesia Bandung, Kamis (5/4/2018).

Dok. AIDA

GALERI FOTO
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WAWANCARA

Implementasi Hak Korban 
dalam UU Antiterorisme

Dari sudut pandang korban, apa hakikat UU ini menurut Bapak? 

Undang-undang (UU) ini hakikatnya merupakan pernyataan resmi 
negara mengenai korban aksi terorisme di Indonesia. Korban sudah 
dinyatakan di UU ini merupakan tanggung jawab negara. Kalau sampai 
ada seperti yang pernah terjadi, di mana ada Rumah Sakit (RS) tiba-
tiba menolak, RS itu bisa kita tuntut, para dokternya, kepalanya, bisa 
kita tuntut. Mereka punya kewajiban, peran dan tanggung jawab 
untuk menangani korban yang mengalami dampak fisik akibat aksi 
terorisme.

Kami juga bangga dengan UU ini. Kami berkunjung ke Amerika ke 
bagian Homeland Security, mereka bilang kami tidak ada mengurusi 
korban. Mereka cuma mengejar pelaku. Saya bilang, oh sorry, berarti 
UU yang kami sedang bikin ini jauh lebih baik, karena juga menyangkut 
tentang korban.

Bagaimana atau seperti apa wujud implementasi UU ini setelah 
disahkan?

Sejujurnya UU ini salah satu UU yang agak rumit yang melibatkan 
saya di DPR. Saya betul-betul begitu menghargai AIDA karena 
mulai melakukan sosialisasi ini. Saya berjanji, dalam rapat dengan 
Menteri Hukum dan HAM berikutnya saya akan meminta agar UU 
disosialisasikan. Saya akan mendesak pemerintah agar tidak terlalu 
lama mengeluarkan aturan turunan dari UU ini.

Terkait korban, secara keseluruhan ada dua (2) hak korban dalam 
bentuk kompensasi, kita pastikan negara hadir dalam hal itu dengan 
mekanisme yang sudah diatur dalam UU ini, dan restitusi, yaitu 
tanggung jawab pelaku terhadap korban yang diputuskan melalui 
pengadilan.

Selain itu, saya salut, dan saya agak bingung dengan lembaga 
seperti AIDA ini yang mau totally fokus untuk hal-hal seperti ini di 
tengah tuntutan kehidupan yang begitu kompleks, masih ada orang 
yang mengurusi seperti ini. Jadi terima rasa hormat dengan kasih 
sayang saya.

Apakah ada pesan Bapak kepada para korban?

Terkhusus kepada korban dan keluarga korban, luka tetap akanlah 
menjadi luka. Saya tidak pernah membayangkan mampu menghadapi 
cobaan, luka, duka seperti yang anda alami. Kehilangan orang yang 
kita cintai itu tak pernah bisa terhapuskan begitu saja terutama yang 
namanya efek psikologis. Kehilangan secara normal saja itu tetap saja 
luka apalagi kehilangannya dalam bentuk seperti ini (menjadi korban 
terorisme-red).

Kepada korban dan keluarga korban, kuatlah, tabahlah, bersatulah, 
berikan dukungan kepada para pihak yang mau peduli kepada anda, 
dan bersabarlah untuk memperjuangkan itu agar kemudian korban-
korban lain bisa kuat menghadapi tantangan hidup selanjutnya. [LA]

Pada akhir Mei 2018 Dewan Per-
wakilan Rakyat Republik Indonesia  
(DPR RI) akhirnya mengesahkan 
UU Antiterorisme yang kemudian 
ditetapkan oleh Pemerintah men-
jadi UU No. 5 tahun 2018 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme pada Juni 2018. Selain 
mengatur tentang aspek-aspek 
penindakan terorisme dalam 
sistem peradilan pidana, pencega-
han, kesiapsiagaan nasional dan 
perlindungan, UU ini juga menga-
tur tentang hak-hak korban tindak 
pidana terorisme di Indonesia. 
Aliansi Indonesia Damai (AIDA), 
Yayasan Penyintas Indonesia (YPI), 
dan komunitas korban menyam-
but baik UU ini. Bagaimana tindak 
lanjut pelaksanaan UU ini, berikut 
petikan wawancara AIDA dengan 
Akbar Faizal, anggota Panja RUU 
Terorisme dan Komisi III DPR RI di 
sela-sela kegiatan sosialisasi UU 
ini yang dilaksanakan oleh AIDA 
dan Yayasan Isana Dewata pada 
awal Juni lalu di Denpasar, Bali.

Dok. tempo.co

Akbar Faizal
Anggota Panja RUU Terorisme 

dan Komisi III DPR RI


