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Abstrah

:

penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebenarnya telah di akomodir daiam undang-undang
pengadilan HAIvl, tinggal kemauan, keberanian dan konsistensi dari
:-"omor 26 tahun 2000 teniang
lalu
.:itkeh'lderterkait untuk meoy.tes"ikan kasus pelanggaran HAM baik pelanggaran I{AM masa
karena'
penting
:taupun masa sekarang. Pengungkapan kasus pelanggran HAM menjadi sangat
menye,nggung jawab HAMluga Uerada dipundak negala. Oleh sebab itu, negara wajib untuk
kepastian
memberikan
dapat
ir-kI atarmengadili kusuJ-krr,rs pelanggaran Hah,{ <ii Indonesi a, agar
Indonesia sehingga generasi
.-.,.ikurn bagi paia korban atau ahli waris pelanggaran HAM, atau rakyat
.a,rg akan datang akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan masa
,:l-tlpaU.

Abstract:

No. 26
Resolution of cases of human rights violations have actually accon'tmodated in the law
to
stakeholders
of 2000 on Human Rights Court, living will, courage 1nd consistency of relevant
of
iesolve human rights iorw af human rights violatiois both past and present. Disclosure af cases
the
is
also
rights
human
human rights viilations n 6e very imfartant because, responsibility for
of human rights
state,s shoulders. Therefore, the siate is obligated to investigate or prasecute e,ases
human rightl
of
heirs
or
violations in Indonesia-, in order to provide legal certainty to the victirns
yiolations, or the propi, of Indonesia so that the coming generations will be able to establish itself
v'ithout having to bring up errors the past.

\.

Latar Belakang
Problematika penyelidikan kasLrs pelangHAI\'{ di Indonesia sei:errarnya telah iiia-qaran

llya koititmen

borsama arltara Pemerintah,
DPR, Jaksa Agung. dan l{ornnas FIAM untttk

ritenyelesaiakan berbagai masalali pelanggaran
F{Ah,i yang terjadi selama ini, seperti kasus pemanarkan undang-undang pengadilan H,Afui ldo"
ianggaran HAM Trisakti Semanggi l dan II, Ke16 Tahun 2000, amanat undang-undang tersebut
sudah lebih dari cukup untuk meuyelesaikair rusiihatr Mei 1998, penculikan para aktivis, kayang
berbagai kasus pelanggaran I{AII'I b*rat yang sus s*dong, dan Talangsari di Larnpung
FroilleHAM'
Kotruras
s;uriah selesai diselidiki
terjadi sebelutn dan setelah ditcrbithan un<iangrnatikanya dimana? Terletak pada kemauan poPengadilan
undang No. 26 Tahun 2000 tentang
HAM. Hanya pelaksanaan undang-urdang itu tli litik Pemerintah. Jika kasus-kasus yang sudah
selesai diseliiliki Komnas HAM saja b'elurn juga
iapangan belum sempuma.
kai"ena, tidak ada- dapat dituntaskan oleh pemerintah, apalagi terKetidaksempurnaall
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Pengadilan l{ubungan Industrial
Dosen tetap Sekolah ringgi Ilmu Hukum sumpah Feimrcja dan iiakirn A.l-Lios
Pada Pengadilan Negeri Kias IA Jayapura.
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hadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM
lainnya yang belum terungkap seperti kasus
pembunuhan aktivis HAM Munir, dan jangan
diharapkan berbagai kasus lain akan terselesaikan secara tuntas.l Kemudian baru-baru ini
muncul wancana tentang pengungkapan kasus
G30S PKI yang mencuat kepermukaan untuk
diungkap siapa yang bertanggurigjawab atas peristiwa tersebut.
Berbicara mengenai pelanggaran HAM,
tidak dapat dilepaspisahkan tentang implementasi HAM di Indonesia. Karena, konsep HAM
pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia.
Tanpa memperhatikan konsep HAM, apa yang
disebut ketertiban dunia dan tujuan hukum akan
menjadi sia-sia. Harapan untuk rnewujudkan kesejahteraan, rasa aman bagi rnasyarakat, tentrarn, tenang, adil dan makmur sangat berkaitan
dengan bagaimana upaya mewujudkan perlindungan HAM.2
Hak Asasi Manusia adalah "szperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusict sebagai makhlulc Tuhan Yang Maha
Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihorntati, dijunjttng tinggi dan dilinCungi
oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap
orang, demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia". Sebagaimana
tercantum rumusan HAM dalam Pasal I angka 1
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAN{.
Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa
HAM itu ada justru karena kemanusiannya manusia itu. Dengan kata lain, HAM itu melekat
pada martabat manusia, yang melekat padanya
sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Berarti, HAM men-ipakan hak-hak
yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang
tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena
itu HAM bersifat luhur dan suci,
Konsekuensinya, HAM tidak boleh dicabut oleh siapapun, sebab pengingkaran atasnya
berarti mengikari martabat kemanusiaannya, sekaligus mengingkari Tuhan Yang Maha Esa se-

bagai pencipta" Semua hak yang berakar dalam
kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang
lahir bersama dengan eksistensi manusia dan
merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya.
Dimana ada manusia, disitu ada hak asasi manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.3
Sekalipun penghounatan terhadap I{AM
telah menjadi kornitrnen dari seluruh elemen
masyarakat dan bangsa untuk ditegakkan, namun mengingat negara Indonesia adalah negara
hukum, tentu implementasinya harus tetap dalam koridor hukum, sehingga hukumlah yang
harus menjadi rambu pembatas.
Di sinilah korelasi yang erat artara HAM
dengan hukum. Bahwa kaitan HAM dengan hukum sangat erat, karena sekalipun HAM mempakan hak negatif (negative rights) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak
memerlukan pengesahan, namun dalam kehidupan berniasyarakat, berbangsa, dan bemegara
yang semain kompleks, pengaturan hukum terhadap HAM (postivization of rights) akan memperkuat posisi lndonesia sebagai negara hukum.a Sehingga dibentuknya undang-undang
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
untuk menyelesaikarr kasus pelanggaran HAM
yangada di Indonesia.
Dampak negatif yang ditimbulkan akibat
pelanggaran HAM bukan hanya menjatuhkan
kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga korban rakyat yang tidak berdosa, karena pelanggaran HAM mampu menimbulkan ketakutan yang
sangat mengerikan terhadap kekuasaan otoritas
suatu negara, termasuk kepada mereka yang secala tidak langsung kebetulan menjadi objek serangan penguasa. Sehingga fiegara bertanggung
jawab unruk menyelesaikan kasus pelanggaran
HAM yang terjadi agar tidak menjadi beban dari
generasi ke generasi yang akan datang.

B" Permasalahan
Bertolak dari latar belakang masalah yang
telah diuraikan maka dapat dirumuskan penna3
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>alahan sebagai berikut:
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m a nus

Bagaimana konsistensi penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat di Indonesia?

C. Kerangka Teori
Asal-usul gagasan mengenai hak asasi
manusia (HAM) bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Thomas Aquinas
percaya bahwa hukum manusia (human law)
yang bertabrakan dengan hukum alam bukan
merupakan hukum yangbenar. Terkait masalah
HAM, Thomas Aquinas berpendapat, pada dasamya manusia adalah mahluk sosial yang
membutuhkan masyarakat agar dapat berkembang kepribadiannya dengan mempergunakan
rasio yang diberikan oleh alam kepadanya.s Sebagai kosekuensi logis, maka diperlukan kestabilan dalam masyarakat agar tidak terjadi kekacauan, ka-rena itulah diperlukan penguasa dibarvah raja.6

Pada perkembangan selanjutnya, John
Locke (1632-1704), memberikan pendapat tentang eksistensi manusia dalam relasinya dengan
hukum alam, sebagai berikut:
"Manusia dalam keadaan bebas (state of
nature) dalam hukum alam adalah bebas
dan sederajat, tetap nxempunyai hak-hak
alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat. Ketika
masuk menjadi anggota masyarakat, menusia hanya menyerahkan hak-hal*tya tertentu demi keamanan dan kepentingan
bersama. Masing-masing individu masih
tetap memiliki hak prerogratif fundamental yang didapat dari alam. Hak tersebut
merupakan bagian tak terpisohkan sebagai bagian utuh dari kepribadiannya sebagai manusia. Hak asasi manusiq itu tidak dapat digangu gugat oleh siapapun,
terkecuali atas izin pemiliknya. Negara
secara alamialt diatur oleh hukum alam
yang harus dipatuhi setiap orang sebagai
hukum, memberi arahan dalam kehidupan
s

A. Masyur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi
Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hulatm
Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 2.
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h4emperhatikan uraian diatas, tepatlah
apabila dikatakan bahwa ide dibalik kemunculan permasalahan t{AM telah dimulai pada peri*di: ili,ikuin rlaffi, ;,'iiiif. rnijngtlalt-irn buhwa jika
suorailg inanusia laliir, maka pada dirinya telah
tcftanam hak asasi y*ng dipert:leh trukan dari
pcmerintah dan tidal< seorang manusiapun yang
r"nemberikan hak tertcntu kepada manusia lainnya, tetapi hak terscbut i<ita peroleh dari sang
pencipta.s

Menurut Lcah Levin l{AM ialah "human
right meaning mrtrol r:l*itrt which are inuliable
und inkerent in all hurnen indivitlual bv- virtue
of their l,ntmctnitt, sktne".i' Ham diariikan sebagai klairn moral yang tidai:" dapat dipisahkan dan
meiekat pada setiap individu berdasarkan pada
sitat dasar kemanusiarr itu sendiri, I{AM merupakan seperangkat hak yarrg nieiekat pada diri
n:anusia, tanpa HAM manusia tidak dapat hidup
sebagaimana layaknya rnanusia.
Hak Asasi Manusia G{AN4) rnempakan
hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir
yarig trrerlaku seuinur hidup dan tidak dapat
diganggu gugat siapapi"rn. Ftak Asasi merupakan
sebuah bentuk anugerah yang diturunkan oleh
Tuhan sebagai suafu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga." I:tak Asasi dilandasi dengan scbuah kebebasan sctiap individu daiam menentukan jalan hidupn5,a, tenttinya Fiak asasi juga iidak lepas dari
kontrcl bcntuk noi"nla-rlorma yang ada. Hak-hak
ini bcrisi tentang kesainaan atau keselarasan
tanpa meinbeda-bedakan suku, golongan, ketuiuilan, jabatan, agama dan [ain sebagainya antara seiiap manusia yang hakikatnya adalah samasama rnakhluk ciptaan Tuhan.
Hak merupakan unsur nonnatil yang melckat pada diri setiap manusia )iang dalarn penerapannya berada pada ruang lingkup hak persam&an dan hak kebebasan yang terkait dengan in7

John Locke , Two Treatise of Civit Government, Bentor
Book, New York, 1963, hlm. 6.
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teraksinya antara individu atau derigan instansi.
I"lak juga merupakan sesuatu yang harus dipereileh. Namun perlu diingat bahwa dalam hal pernenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita
hidup hersosialisasi dengan orarlg lain. Jangan
sarnpai kita rnelakukan pelanggaran hak terhiiclap orang lain elalanr usaha perolchan atall perncnuhan hak pada diri kita scndiri" UtJD lg45
mr:n111;1[n11 dasar negala yang diharapkan rnenjaurir: perjalanan kehiclupan bangsa beserta rvarganya. Perlindungan berupa jaminan tersebut
terutama dalam hal Hak Asasi Manusia.
Konsep Ham secara norrratif bertujuan
mencegah kemungkinan terjadinva penyalahgunaan kekuasaan atau mernbatasi pellgglinaall sarana kekuasaan kursif negara.'0 Sehingga I{AM
rnutlak diperlukan dunia modern, dimana pun
orang tinggal, dan apapun nilai pribadinya.
Tanggung jawab HAM juga berada dipundak
negara yang mempunyai empat kewajiban pokok terhadap hak asasi individu warga negaranya, yaitu menghorm ati (to respect.), rnelindungi
ito protect), nremenuhi (to lillfil), dan menyebarlua.'.kan ( t o pt'o rn o I e I "t
IJengan demikian, negara rvajib untuk menyelidiki atau mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, agar dapat memberikan
kepastian hukum bagi para korban atau ahli waris pelanggaran HAM, sehingga generasi ,v-ang
akan datang akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesaiahan masa
lampau.
I

D.

Pembahasan

1.

Legitimasi Kekuasaan frlegara
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kekuasaan sering bersumber pada rvewenang fonnal
(brmal authority) yang memberikan wewenang
atau kekuasaan kepada seorang atau suatu pihak
dalam bidang tertentu. Dengan demikian, kekuasaan itu harus bersumber pada hukum, yaitu
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur
pemberian wewenang. Hukum itu memerlukan
paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya,
'u Mirza Alfath, Antinonti Penegakan Httkunt (Relasi Kekuosaan Dan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Terhadap
Keamanan Negara, Jurnal Yr.rdisial. Vol.lV,No-02/Agustus/201 1, Kornisi Yudisial Republik Indonesia, hlni. I 65.
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maka hukunr memerlukan kekuasaan bagi penegaknya, Taupa kekuasaan, hukum itu hanya me-

rupakail kaidah sCIsial bolaka, sehingga dikenal
slogan "hukunr tanpa kekuasaan adalah anganiilrgilll. kckuasaan tanpa liukurn aelalah kezali,, i1
lllilll
Dalurn ilcgiira liloderll, kehuasaan harus
hcrlandaskan rltriritiis ;rang bersnmbcr pada tipe
ot*r'itas rasional i'liir-tiietI Ir:guI), yaitil hulclint, r:ie*
hingga masyaraka{ tlrntluk dan patuh pada pemerintah yang dibrrngunnya. Sejalan dengan pemikiran itu, kekuatan yang paling pokok daiam
hukum adalah kekuasaan negara yang sifatnya
rnemaksa. Ciri khas komunitas yang sudah beradab adalah bahwa wewenang untuk rnelakukan
hak istirner,va pada negara, dan hukum mempakan seperangkat peratnran rnengenai bagaimana
negara menggunakan hak istimerva itu terhadap
warganya.l3
Kekuasaan negara dijalankan sesuai hukurr yang berlaku (asas legalitas), diakui oleh
rnasyalzksi dan tidak krertentangan dengan prinsip-prinsip n:ora1" Dalarn kekuasaan tlegara
yang berdasarkan hukuin, kekuasaan itu diperoleh secara konstitusional dan dipergr-rnakan sestiai dengan undang-undang yang berlaku untuk
kepentingan masyalakat. I a
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan
bahr*73 kerarenairgair itu mempakan kekuasaan
formal yang lahir dari hukurn pu'rlik, yang
memberikan dasar untuk melakukan perbuatan
sesuai ketentuan hukum publik, yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk rnelakukan
perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan jabatan (ambt). Jabatan diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat yang akan melahirkan kewenangan (bevoegdheid, legal power,
aompetence).1s

Wewenang atribusi (autributie.) merupai2

Moclrtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan perkentbangan
Hukunt Dttlam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 4.
13
Djokosoetono, Kuliah llnut Negara, ditulis kernbali
oieh Harun Al Rasyid, Ghalia Indonesia, 19iJ2, hlm.48.
'* Franz Magnis Suseuo, Etika Politik, Prin,sip-Prinsip
Moral dasar Kenegaractn Modern, Granedia, Jakafta,
1999, hkn" 54.
15
Philipus M. Hadjon, Pengdntar Hukum Administr"asi
Indonesia, Gadjah l\,lada Press, Yogyakarta, 1993, hlm.
j37.

Elcsistensi Pengadilan

HAM Dalam Menyelesaikan

Kasus

pelqnggarsn HAM ..,

kan wewenang yang diciptakan oleh peraturan
perundang-undangan dan menciptakan suatu
wewenang yang asli. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Regara oleh Undang-Undang Dasar.
Delegasi (delegatie) adalah penyerahan
wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada
yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian
ini dianggap tidak dibenarkan selain dengan
atau berdasarkan kekuatan hukum. Jadi delegasi
merupakan pelimpahan wewenang yang telah
ada oleh badan atau pejabat administrasi yang
telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat
administrasi lainnya.
Mandat atau pemberian kuasa (mandaatsverlening) merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi, mandataris atau siapa yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan tidak bertindak nama sendiri.
Mandataris bertindak atas nama pemberi kuasa,
selUngga tidak memiliki tanggung jawab sendiri.l6
Dengan memahami kewenangan yang meliputi atribusi, delegasi, dan mandat ini. Hal ini
berarti bahwa kekuasaan pemerintahan negara,
termasuk kewenangan Komnas HAM, Jaksa Agung, DPR, dan Presiden, harus dianggap sebagai pelaksanaan dari kewenangan rtegara, rLamun demikian untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut perlu dilakukan pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2.

Tindak Pidana HANI Yang Berat
Kita kenal suatu ajaran bahwa unsur yang
terpenting dari suatu pelanggaran hukum adalah
actus reus (physical element) atau perbuatan
dan rnens rea (mental element) atau sikap batin.
Dikebanyak an negara, perbuatan dan sikap batin
scseorang dipersatukan menjadi syarat adanya
suatu pelanggaruflhukum. Yang harus didahulutan sebenarnya adalah unsur actus reus yang sering disebut sebagai unsur objektif. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan yang
mendahulukan adanya criminal act atatperbuatan yang dapat dipidana. Baru kemudian meneliti sikap bathin atau mens rea si pelanggar hak

tbid.

Nur Amin

asasi manusia, yang sering disebut sebagai un-

sur subjektif.l7 Dengan aemitian actus reus dan
mens rea adalah syarat pemidanaan.

Didalam UU No. 26 tahun 2000 pasal 7
tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa
yang diartikan dengan pelanggaran HAM yang
berat itu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua bentuk pelanggaran
HAM berat itu juga merupakan pelanggaran
HAM yang mengakibatkan penderitaan fisik
dan atau mental ataupun kerugiaan secara materil atau immaterial, serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik kepada perseorangan maupun masyarakat.
Pada penjelasan UU No. 39 tahun 1999
memberikan arti tentang apayang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, yaitu pembunuhan masal, pembunuhan sewenang-wenang atau
pembunuhan diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilanggan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara
sistematis.
Sedangkan pada Pasal 8 UU No. 26 tahun
2000 tentang Pengadilan HAM memberikan rincian jenis-jenis pelanggaran HAM yang tergolong genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok
agama, dengan cara:
a. Membunuh anggota kelompok.
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
c. Menciptakan kondisi kehidupan anggota
kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya.
d. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok.
e. Memindahkan secara paksa anak-anak
dari kelompok tertentu ke kelompok
lain.
Pada Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 dirinci tentang kejahatan terhadap kernanusiaan, yaitu salah satu perbuatafl yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau sistem'7 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Yayasan Brata Bhakti, Jakarta,2009, hlm. 182.
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atik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung terhadap penduduk
sipil, berupa:

a.
b.

Pembunuhan.
Pemusnahan.
Perbudakan.

d.

Pengusiran atau pemidahan peirduduk

c.

e.

f.

g.

h.

i.
j
3.

secara paksa.
Perampasa kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan
pokok hukum intemasional.
Penyiksaan.
Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa,
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual
lainnya.
Penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik. ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum intemasional.
Penghilangan secara paksa.
Kejahatan aparlheid.

Konsistensi Penegakan Hukum Pelanggaran HAM

Konsekuensi pernerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mestinya dapat mcmpermudah dan
menuntaskan proses penyelidikan, dan penullrutan terhadap dugaan pelanggaran HAM belat
yang terjadi "sebelum" dan o'sesudah" terbitnya
UU Pengadilan HAM tersebut. Namun, dalam
praktiknya berbagai kasus pelanggaran HAM
berat yang telah selesai diselidiki Komnas HAM
justru menjadi permainan bola panas antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM" Hal ini
terbukti setelah jaksa agung mengembalikan semua berkas pelanggaran I{AM berat kepada
Komnas I{AM.
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Pasal
20 ayat 3, menyatakan bahwa "penyidik jaksa
agung dapat mengembangkan kasus tersebut dengan memerintahkan penyelidik Komnas HAM
melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat"
penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan se-
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tempat dan mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan (Pasal 19 ayat (1) hurui (g) UU Pengadilan HAl"4). Bila perlu jaksa
agung sesuai kewenangannya dapat melakukan
penangkapan dari penatianan untuk kepentingan
penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 11
ayat (1) elan Fasal 12 ayat (l) LfU Pengadilan

HAM).
Diketahuinya dugaan pelanggaran HAM
berat tersebut didasarkan hasil temuan/penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan jaksa
agung. Hal ini didasalkan pada penjelasan Pasal
43 ayat (2) LfU Pengadilan HAM yang secara
eksplisit menegaskan, "dalam hal DPR mengusulkan dibentuknya Fengadilan HAL{ Atlhoc,
DPR mendasarkan pada dugaan telah terjadinya
pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada lorers dan tempus Celicti tertentu yarig terjadi sebelum diundangkannya UU ini". Oleh karena
itu, setiap pelanggaran HAVI berat yang terjadi
sebelurn t,tLr No. 26 Taliun 2000 tentang Pengadilan IIAIvI terbenfirk, DPR harus merekornendasikan pembentukan Pengadilan HAM Adhoc
kepada presiden berdasarkan dugaan telah terjadi pelanggaran F1AI\4 berat, bukan menilai substansi perkara. Pihak yang benvenang menilainya
hanya Pengadilan HAL{ Adhoc.
i)alam praktik, Keppres No. 53 T"ahun
2001 yang diperbarui dengan Keppres No. 96
Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan
HAM Adhoc atas kasus pelanggaran HAM berat
Tirnor-timur dan Tarrjung Priok diterbitkan oleh
Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarno putri diawali dari hasil investigasilpenyelidikan Komnas HAM ke lokasi Timor-timur
dan Tanjung Priok dengan merneriksa para korban" para saksi kunci, dan barang bukti terkait
dengan dugaan pelanggaran HANI berat tersebut, untuk selanjutnya hasil temuair tersbut dikeinbangkan oleh jaksa agung. DPR kernudian
merekomenr1asikan penrbentukan Pengadilan
HAM Adhoc atas ka.sus pelanggaran I{AM belat
Timor-timur dan Tanjung Priok kepada presiden. [Ial ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43
ayat(2) tIU Pengadilan HAM"
Kasus pelanggaran HAI\{ krerat yang terjadi sebelum UtJ Pengadilan HAM diundangkan.
Pertama, harus terlebih dahulu mendapat reko-
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mendasi pembentukan Fengadilan HAM Adhoc
dari DPR. Keduq, rekomendasi tersebut ditin-

daklanjuti dengan keppres atas peristiwa dimaksud. Ketiga. kasus-kasus tersebut diselesaikan
oleh pengadilan HAM Adhoc. Keempat, pengadilan HAM Adhoc tidak permanen, artinya tergantung dari keppres tentang pembentukan pengadilan HAM Adhoc atas peristiwa-peristiwa
tertentu.

Bcrbeda dari kasus-kasus pelanggaran
HAM berat yang terjadi sesudah terbentuk UU
Pengadilan HAM, karakteristik pertama adalah,
tidak perlu mendapat rekomendasi dari DpR
tentang pembentukan Pengadilan HAM. Kedua,
kasus-kasus tersebut diselesaikan oleh pengadi-

ian HAM (bukan Pengadilan HAM Adhoc). Kerlga, Pengadilan HAM bersifat permanen (vide
Pasal 45 UU Pengadilan HAM, yakni pengadiian HAM di Jakarta, Medan, Surabaya, Medan,
dan Makasar).
Karena tiIJ No. 27 Tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) te.ah diamputasi oleh MK berdasarkan putusan:r'a No. 006/PUU-MAA6 tanggal 7 Desernber
1006, satu:satunya untuk ilenyelesaikan kasus
:elanggaran HAM berat masa lalu dan masa seiarang hanyalah Pengadilan HAM Adhoc atau,
?engadilan fiA\4 trerdasarkan UtJ No" 26 Ta:un 2000. Namun, uU ini telah memiliki kele:rahan seperri adanya rekomendasi dari DpR, ti:ak mengenal kadaluasa. dan bersifat retroaktif.
-:i mengakibatkan proses hurkumnya panjang
-:an berbtrlit-ir*lit, schingga penyelesaiaunya di
?engadilan FIAM Adhot,tidak optimal, karcna
r::tiadaan burkti-bukti yang akurat.
Berdasarkan fakta tersebut, demi pencga,.:.an hukum dibidang HAM, maka tidak ada ala..:r bagi jaksa agung untuk tidak menindaklan-ir hasil temuan Komnas HAM terhadap kasus:.:sus dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan
:ng sudah selesai diselidiki Komnas HAM,
.:akah lewat jalur hukum atau rekonsiliasi" Ka::na UU Pengadilan HAIvI telah rnemberi man:3t dan kepercayaan penuh kepada kedua insti:-si tersebut untuk memproses hukum setiap kapelanggaran [{AM yang terjadi di Indonesia
' -s
3ri at Pengadilan IIAM Aclhoc atau Pengadilan
:1.{M.

Nur Antin

HAM
Penrveiesaien kasiis pelanggaran

HAM

be-

rat masa lalu dan sekar*ng berdasarkan UU No.
26 Tahun 2000 kuraiig e fektif untuk menangani
kasus pelanggaran f{AIvl dalam keadaan darurat, khususnya terhaciap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum terbentuk UU
tersebut. Alasannya, {it.i Nr:. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan IIAI\4 memiliki prinsip retroaktif tidak mengenal kadaluarsa dan adanya
rekomendasi DPR. Adanya prinsip-prinsip yang
dianut oleh UtJ No. 26 Tahun 2000 tersebut
membuat proses penyclesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi panjang dan penuh
ketidakpastian, karena barang bukti dan saksi
korban yang diajukan kc, persidangan pada umumnya telah rusalcrhilang atau rneninggal dunia. Akibatnya hampir dapat diprediksikan semua kasus pelanggaran FIAM berat masa lalu
"dibebaskan" oleh Fengadilan HAN{ Adhoc.
N4aka elnri itu ncnulis mongusulkan, terhadap kasus-kasr.is riitg;ian pcianqgaran HAM berat vang tcrjadi scl:cium tcrbentuknya UU pengadilan HAN,I se'baiknya diselesaikan dengan
cara politis dar: e ara i,uridis.

a"

Cara Folitis
Dengan c;rra l?cl<oiisiliasi (ilamai) secara nasir:ual, naniun, dalarr proses rekonsiliasi itu harlis terungkap siapa yairg bertanggurigljarvnb iiteu siapu pclakunya. pada saat
itr"ria]r ne!i[,riii ;.lln pr:lircrirrtirlr irt;iii pelalcu pe-

langgarari tIAM bcrtr tcrscl.ruf Lrcrtanggung
jawab scgct'r iilitrik n:t:mberihan kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi )rang menjadi
hak-hak koi'bari atar-i ai:li waris pelanggaran
HAL4.'B D*ngar, <lcmikian, tidak terJadi lagi
istilah Tusll ce del a1,s1/ i,s .j t,ts ti c e denied (keadilan yang datangnya terlambat sama dengan tidak ada keadiian).
Jika kasus-kasus peianggaran HAM
inasa lalu ini rlis*lesaikan lewat jalur politis
dengan eara rckousiliasasi, diharapkan negara dan pemerintah lndonesia akarr bisa membangun clirinya railpa hams n:engungkitungkit kesalalian masa lalu,te
18
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Cara Yuridis
Penyelesaian secara yuridis terhadap
kasus pelanggaran HAM berat yang terladi
setelah berlakunya UU No. 26 Taliun 2000
dapat secara khusus melalui Pengadilan Militer. Peradilan khusus militer yang difungsikan khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM dalam keadaan darurat rniliter
atau perang selain bisa rnengadili anggr:ta
Tl;iVPOLRI juga warga sipil. Eksistensi peradilan khusus rniliter ini hanya bersifat sententara. Artinya hanya berfungsi selama
status keadaan darurat berlangsung dan penyelesaian kasusnya pun harus ditangani secara tepat.

Penanganan kasus pelanggaran HAN,{
daiarn keadaan darurat oleh pengadilan khusus militer ini telah diplaktikan di Amerika
Serikat, Inggris, Perancis dan cukup berjalan
bagus. Khusus di Indonesia proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bisa saja
tetap ditangani Komnas HAM dan kejaksaan
agung. Dengan begitu jaksa agung selaku
penyidik/penuntut clapat secara langsung
melirnpahkan dugaan kasris pelanggaran
HAM keadaan darurat ke pengadilan khusus
militer tanpa harus mendapat rekoniendasi
dari DPR.20 Jiku, UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM tetap akan dipakai
sebagai rujukan penyelesaian kasus-kasus
pelanggaran HAM setelah berlakunya Ul-I
tersebut tidak ada masalah, asalkan UU tersebut discrnpurnakan terlebih clahulu. Dan
perlu penambahan tentang kejahatan perang,
karena didalam IJU No. 26 Tahun 2000 hanya mengatur tentang kejahatan kemanusiaan dan genosida, unruk itu perlu diatumya
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tentang kejahatan iierang untuk menjerat pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
pemerintah.

E.

Penutup

l.

Kesimpulan
Bahwa sebenamya didalarn UU No. 26
'l-ahirn
2{}ii0 terirar:g Fengadiian FiAh{ telah tegas rnengatur proses pengusutan tentang pelaku

pelanggaran IIAM di Indoncsia, tinggal komitrnen dari Peineriniah rintuk mengusrit pelanggaran HA&{, kareua tJU Pengadilan }{AM sendiri
telah memberikan kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran HAM,
baik secara politis dengan melakukan rekonsiliasi secara nasional dengan memberikan restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi kepada keluarga koban. dan secara yuridis dengan menjerat
pelaku pelanggaran HAM dengan menggunakan
pengadilan militer, sehingga generasi yang akan
datang akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau.
Karena HAM merupakan hak kodrati manusia,
oleh karena itu, pemerintah liar-irs melirrdungi
warganya dari pelaku pelanggaran HAM.

2.

Saran
Bahura perlu penambahan didalam UU
t"Jo. 26 tahun 2C100 tcntang Pengadilan HAM.
Dengan menambahkan kejahatan perang didaiam UU itu, karena ULi HAM hanya rnengatur
tentang kejahatan kernanusiaan clan genosia
tidak mengatur tentang kejahatan perang, untuk
itu perlu dilakukan penambahan, untuk menjerat
pelaku pelanggaran IIAIVI yang dilakukan oleh
pernerintahrmiIiter.
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