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ABSTRAK 

 

Terorisme merupakan hal yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, hal ini 
dikarenaan maraknya kasus terorisme dari tahun ke tahun yang tidak menunjukkan 
penurunan dari angka terorisme ini. Aksi terorisme ini banyak sekali melakukan bom 
bunuh diri dalam melakukan aksinya. Sehingga, menyebabkan bahwa pelaku tidak 
dapat dipidana karena pelaku dari tindak pidana tersebut telah meningeal dunia. Di 
dalam kasus terorisme menimbulkan banyaknya korban yang perlu diberikan 
kompensasi sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam penanggulangan tindak 
pidana terorisme. Untuk mendapatkan kompensasi korban dapat mengajukan ke 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, kewenangan LPSK sendiri hanya 
sebatas untuk melakukan penilaian terhadap hak kompensasi tetapi di dalam UU No. 5 
Tahun 2018 menyebutkan bahwa LPSK berwenang untuk melakukan penghitungan 
hak kompensasi. Maka dari itu muncul suatu pertanyaan dengan rumusan masalah 
apakah negara dapat melakukan penyitaan harta terhadap teroris yang telah meninggal 
dunia dan bagaimana kewenangan LPSK dalam penghitungan hak kompensasi 
terhadap korban tindak pidana terorisme. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa negara 
tidak dapat menyita harta teroris yang telah meninggal dunia karena belum ada aturan 
yang mengatur dan LPSK berwenang untuk melakukan penghitungan hak kompensasi 
terhadap korban tindak pidana terorisme. 
 
Kata Kunci: Terorisme, Penyitaan, Kompensasi 
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Abstract 

 

Terrorism is a serious threat to society, this is due to the rise of terrorism cases from 
year to year which do not show a decrease in the number of terrorism. This act of 
terrorism carries out a lot of suicide bombings in carrying out its actions. Thus, causing 
that the perpetrator cannot be convicted because the perpetrator of the crime has died. 
In the case of terrorism, there are many victims who need to be compensated as a form 
of state responsibility in overcoming criminal acts of terrorism. To get compensation, 
victims can apply to the Witness and Victim Protection Agency. However, the authority 
of LPSK itself is only limited to assessing compensation rights but in Law no. 5 of 2018 
states that LPSK has the authority to calculate compensation rights. Therefore, a 
question arises with the formulation of the problem of whether the state can confiscate 
property against terrorists who have died and how is the authority of LPSK in 
calculating compensation rights for victims of terrorism crimes. This study explains 
that the state cannot confiscate the property of a terrorist who has died because there 
are no regulations that regulate it and LPSK is authorized to calculate the 
compensation rights for victims of terrorism crimes. 
 
Keyword: Terrorism, foreclosure, compensation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR ISI 
 
 

HALAMAN SAMPUL LUAR  ....………………………...………………  

HALAMAN SAMPUL DALAM .………………………...………………  

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ............................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ...................................... 

HALAMAN BEBAS PLAGIASI………………………………………….. 

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA ……………………………... 

HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI………………………………….. 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ………………………………… 

iii 

iv 

v 

vi 

 

vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. viii 

KATA PENGANTAR ................................................................................. ix 

ABSTRAK ................................................................................................... xii 

ABSTRACT ................................................................................................... xiii 

DAFTAR ISI   ...............…………………………………………...……… xiv 

BAB I PENDAHULUAN  

 1.1. Latar Belakang Masalah   ...………......……………..…… 1 

 1.2. Rumusan Masalah   ....…………………......………..…… 4 

 1.3. Tujuan Penelitian ....…………………………......……..… 5 

 1.4. Manfaat Penelitian ......……………………………......….. 5 

 1.5. Metode Penelitian .......………………………………........ 5 

 1.5.1 Jenis Penelitian .........................................................    6 

 1.5.2 Metode Pendekatan ..................................................    6 

 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .............................    7 

 1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan 

Hukum ......................................................................    

 

9 

 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ................................    10 



 

xv 
 

 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan …………….. 10 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 2.1. Pengertian Hak Kompensasi …………………………...... 12 

 2.2. Pengertian Tindak Pidana  …………………...................... 13 

 2.3. Pengertian Tindak Pidana Terorisme ................................. 

2.4. Pengertian Penyitaan …………………………………….. 

2.5. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ....... 

2.6. Tinjauan Umum KUHAP ………………………………... 

20 

30 

34 

38 

BAB III PEMBAHASAN  

 3.1. Penyitaan Harta Teroris Yang Telah Meninggal Dunia ..... 44 

 3.1.1 Penyitaan Harta Pelaku Tindak Pidana Terorisme 

Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Negara ............. 

 

44 

 3.1.2 Alasan Penghapusan Pidana ……………………….  

3.1.3 Penerapan Posthumous Trial di Indonesia ………... 

3.1.4 Aksi Terorisme di Indonesia ……………………… 

49 

53 

54 

 3.2. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) Dalam Penghitungan Hak Kompensasi ................. 

 

63 

 3.2.1 Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban Dalam Penghitungan Hak Kompensasi 

Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme ............ 

 

 

63 

 3.2.2 Prosedur Pemberian Kompensasi Terhadap Korban 

Tindak Pidana Terorisme …………………............. 

 

69 

BAB IV PENUTUP  

 1. Simpulan   .......................................................................... 80 

 2. Saran   ................................................................................ 80 

 Daftar Bacaan  



 
 

 
 

 


