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Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban 

manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan 
keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme pada saat sekarang bukan saja  
merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah  merupakan suatu 
kejahatan transnasional bahkan internasional. Terorisme yang sudah menjadi 
suatu kejahatan yang bersifat Internasional, banyak menimbulkan ancaman atau 
bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan 
masyarakat dan bangsa. 

Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana 
sanksi hukum terhadap orang yang terkait kasus tindak pidana terorisme, kedua, 
apa upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana terorisme di Negara 
Indonesia, ketiga bagaimana dampak dari tindak pidana terorisme terhadap 
ketahanan Negara indonesia dan pariwisata. 

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu dengan 
mencari data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini 
mengkaji dari sisi historis, yuridis komperatif, dan sosiologis, dan juga 
menganalisis tentang dampak yang di timbulkan dari kejahatan terorisme yang 
berdampak terhadap ketahanan Negara dan pariwisata Indonesia. 

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa sanksi yang di berikan terhadap 
pelaku tindak pidana terorisme adalah hukuman mati, dalam hal ini kebijakan 
yang dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah menjalankan kebijakan penal 
dan non-penal serta tetap menjalankan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Terorisme, terorisme di Indonesia berdampak besar 
terhadap sektor  pariwisata dan ketahanan Negara di karenakan warga asing atau 
wisatawan takut dan enggan berkunjung ke Indonesia lagi karena takut dengan 
aksi teror yang dilakukan oleh terorisme. 
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