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PENGANTAR 

Mundurnya Soeharto dari kekuasaan pada 21 Mei 1998, bukan saja akhir dari 

kekuasaan otoritarian Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun, tetapi juga awal dari 

perbincangan dan kajian akademik yang merdeka tentang isu-isu demokrasi, negara hukurn 

dan hak asasi manusia; tiga isu penting dalam kehidupaxi negara modern yang oleh penguasa 

Orde Baru dilarang untuk diimpikan, dibicarakan apalagi direalisir. 

Dalam kaitan tersebut, kajian disertasi ini yang mengangkat isu "Politik Hukum HAM 

di era Reformasi dengan fokus studi Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu" adalah 

upaya kecil dari besarnya persoalan hak asasi manusia di Indonesia peninggalan rezim Orde 

Baru. 

Respon pemerintah atas desakan kekuatan pro demokrasi dan dunia intemasional 

untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu telah menimbulkan kontroversi politik dan 

hukum yang menarik untuk diteliti. Apakah kegagalan pengadilan HAM ad hoc dan 

terhentinya proses hukum kasus pelanggaran HAM lainnya di tingkat penyidikan 

membenarkan dugaan David Cohen bahwa ha1 itu memang disiapkan untuk gaga1 merupakan 

satu pernyataan dari sekian kemungkinan yang-sekali lagi-menarik diteliti. 

Penulis menyadari bahwa masalah yang dibahas dalam disertasi ini menyangkut isu 

yang relatif luas, kompleks dan rumit secara politik. Karena itu saya memahami benar 

kesulitan-kesulitan yang timbul, teimasuk perbedaan pandangan terhadap masalah tersebut. 

Tetapi perbedaan tidak boleh menghambat kemajuan serta usaha-usaha penyempurnaan. Hal 

ini menjadi istimewa kalau melihat diri kita sendiri yang ingin betul-betul menjadi "seorang 

ilmuan" yang suka dan selalu menghargai pendirian dan pandangan orang lain. 

Baik sekali jika saya mengutif ucapan terkenal dari Voltaire yang menyatakan: "I may 

detest what you say, but I will defend to the death your right to say it" (saya tidak setuju 

dengan setiap kata ucapanrnu, tetapi saya akan membela hakrnu untuk mengemukakan 

pendapatmu walaupun saya harus mati). 

Saya juga menyadari bahwa penulisan disertasi ini harus ditujukan untuk mencapai 

kebenaran dan objektivitas. Tetapi objektivitas it11 sendiri bersifat relatif; lebih-lebih sasaran 

penyelidikan ilmu sosial bersifat dinamis, maka objektivitas menjadi semakin relatif. Karena 

itu bagi saya pembahasan dalam disertasi ini sudah objektif berdasarkan fakta-fakta yang bagi 



saya juga objektif. Mungkin bagi pihak lain belum mencapai kebenaran atau objektivitas, 

namun di atas segalanya, saya berbuat untuk menuju kepada kebenaran semaksimal mungkin 

sesuai dengan kepentingan penulisan ilmiah. 

Atas segala upaya dan hasil yang telah disajikan dalam disertasi ini, saya patut 

memberi penghargaan dan berterimakasih kepada Prof.Dr. Moh. Mahfud MD dan Prof. Dr. 

Satya Arinmto (promotor dan co-promotor). Di tengah kesibukan luar biasa, dan dengan 

caranya masing-masing, kedunya telah mengkoreksi disertasi ini secara cermat. Pertanyaan 

"kecil" yang mereka ajukan, mengharuskan saya membuka kembaii buku, dokumen dan 

menuliskan kembali. Coretan pada satu kata atau kalimat telah membuka ketidakcermatan 

saya pada banyak kata dan banyak kalimat. Di luar itu, tanpa keduanya sadari, saya telah 

diajari bagaimana menempatkan diri sebagai teman diskusi dalam proses pembimbingan. 

Selain kepada kedua pembimbing tersebut, saya juga berterimakasih kepada beberapa 

pihak, pribadi maupun lembaga, antara lain: 

1. Prof. Dr. Gayus Lumbun, SH.MTH; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH. Msi; Prof. Dr. 

Saldi Isra, SH. MPA; dan Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. Yang telah menelaah 

secara kritis kelayakan disertasi ini, sekaligus sebagai penguji. 

2. Prof.Dr. Edy Suandy Hmid  (Rektor UII), Dr. Mustaqiem (Dekan FH. UII), 

Karimatul Umrnah, SH. MH (Ketua Departemen dasar) serta Dr. Ridwan 

Khairandy, SH.MH (Direktur Pr~gram Pasca Sarjana UII) yang telah memberi 

kesempatan kepada saya untuk melmjutkan studi S-3. 

3. Sdr. Ifdhal Kasim, SH (Ketua Komnas HAM) dan Agung Putri, LLM (Direktur 

Elsam) yang memberi akses kepada saya untuk mengambil dokurnen-dokumen 

yang saya butuhkan. 

4. Bpk. Enny Soeprapto, Phd (mantan anggota Komnas HAM) dan mas Yana (staf 

Komnas HAM) yang banyak memberi masukan dan mensuport data dalam 

penyusunan disertasi ini. 

5. Kepada Sdr. Eko Prasetyo dan rekan-rekan di Pusham-UII yang selalu 

menciptakan suasana kolegialitas dan kegembiraan. 

6 .  Sdr. mas Yusri (staf administrasi Program Pasca Sarjana FH. UII) yang "usil" 

menanyakan pencapaian studi. 

7. Kepada rekan-rekan "walisongo" (julukan untuk sembilan mahasiswa peserta 

program S-3 angkatan 2005) yang saling menanyakan dan mendoakan. 
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ABSTRAK 

Tekanan pada pemerintahan era reformasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu telah 
menimbulkan dilema dengan konsekuensinya masing-masing. Apakah adili clan dihukum, adili kemudian 
ampuni, tidak ada pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya, atau tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu 
saja. Indonesia akhirnya mcmilih politik hukum adili dan menyiapakan KKR. Tetapi kedua la~gkah tersebut 
telah gagal, dan mengundang spikulasi hukum dan politik yang menarik diteliti. 

Fokus masalah penelitian ini ialah: Perfama, bagaimana substansi produk hukum HAM untuk 
menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di era reformasi? Kedua, bagaimana hukum HAM ditegakkan 
ur~tuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di era reformasiliKetiga, hukum HAM seperti apakah 
yang semestinya dibuat, dan bagaimana menegakkannya agar terbangun kehidupan kemanusian yang lebih 
baik dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh penguasa? 

Politik hukum HAM pemerintahan era refomasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa 
lalu dilakukan dengan kebijakan memproduk peraturan perundang-undangan dan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan tersebut. 

Pembentukan perahran perundang-undangan diwujudkan dalam dua aspek, yaitu: Pertama, produk 
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum sebagai kondisional politik berupa: (i) mencabut 
peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan HAM bersamaan dengan pembebasan tahanan- 
tahanan politik; (ii) mencabut dan membuat peraturan perundang-undangan b a n  untuk mereformasi 
kekuasaan-kekuasaan politik; (iii) mencabut dan membuat peraturan perundang-undangan untuk 
merefomasi institusi-institusi hukum. Kedua, produk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus 
yang memuat substansi perlindungan HAM, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. 

Proses dan substansi legislasi pelepasan tahanan politik, penguatan hak sipil dan hak poiitik, 
amandemen UUD 1945, pembuatan dan penguatan lembaga perlindungan HAM, reformasi politik, 
reformasi hukum, dan refom~asi sektor keamanan berjalan responsif dalam proses dan substansi. Tetapi 
produk hukum HAM untuk menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, sebalinya mengandung kelemahan 
substansial mendasar yang menirnbuikan konsekuensi serius di level penegakan atau pelaksanannya. 

Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Tirnur cian Tanjung Priok telah gagal. Sedang kasus TSS 
terhenti. Kegagalan tersebut dilengkapi pula dengan gagalnya penyelesaian melalui KKR; selain karena 
telah dibatalkan MK, juga karena paradigma pemerintah tentang KKR adalah instrumen rekonsiliasi; bukan 
untuk mengungkapkan kebenaran demi keadilan. 

Karena itu, politik hukum HAM di era demokratis haruslah bersifat responsif dan progresif d a l m  
proses dan substansi. Responsif pada proses adalah agar pembuatan hukum HAM tidak dilakukan lagi oleh 
pemerintah dan atau DPR, tetapi melalui tim independen. Sedangkan responsif secara substansial adalah 
bahwa agar UU yang dibuat, merupakan konstruksi normatif atas kebutuhan riil masyarakat akan 
penghormatan dan perlindungan HAM dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang dan yang akan datang. 

Responsivitas politik hukurn HAM ke depan diwujudkan dalam bentuk: merubah dan menambah 
aspek substansi, susunan dan pemuatan materi yang tercakup dalam HSP pada UUD 1945 dengan: (a) 
melakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945 dengan fokus pada: (i) Menghapus atau secara tegas 
mengatur perkecualian atas Pasal 28 (I); (ii) Menambahkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; (iii) 
Memasukkan ketentuan Tentang Ratifikasi Konvensi HAM Internasional; (iv) menegaskan ideologi hukum 
UUD 1945 ke arah negara sejahtera; (v) Mencantumkan secara ekspelisit keberadaan Kornnas HAM sebagai 
lembaga negara; (vi) Memperbaiki Susunan Pemuatan Substansi HSP; (vii) Larangan Melakukan Tindakan 
Pembiaran. (b) Merevisi UU No. 39 Tahun 1999; (c) Mengganti UU No. 26 Tahun 2000; (d) Pembuatan UU 
KKR; (e) Merevisi KUHAP; (f) meratifikasi Statuta Roma. 

Penegakan hukum HAM progresif dilaksanakan dengan memperkuat institusi dan manusia- 
manusia penegakan hukum HAM, dengan melakukan: Pertama, memperbaiki landasan konstitusional 
Kornnas HAM dengan UU tersendiri. Kedua, menguatkan institusi kejaksaan. Ketiga, penguatan institusi 
pengadilan dan hakim; Keempat, penguatan MK. Kelima, penerapan hukum HAM dengan paradigma kritis 
(progresiij, dan tidak terpaku pada cara berpikir legal positvistik, karena pelanggaran dan potensi 
pelanggaran HAM ke depan, terutama HESB akan semakin kompleks yang menuntut kemampuan dan 
kemauan institusi serta pelaksana hukum HAM yang progresif. 



ABSTRACT 

Pressure on the government in reform era to complete the past human rights violations have led to 
serious political and legal dilemmas. Indonesia finally selected legal political way of bring to justice and 
preparing the TRC. But the two steps have failed, which then entice legal and political speculation that 
interesting to studied further. With that background, this research problem is: First, how the substance of human 
rights laws to resolve past human rights violations in the reform era? Second, how human rights law enforced to 
resolve past violations of human rights in the era of reform? Third, what kind of ideal human rights law that 
should be made, and how to enforce it in order to promote better humanitarian lives and prevent the recurrence 
of human rights abuses by the authorities? 

Politics of human rights law for settlement of the past violations of human rights adopted two policies: 
produce legislation and implement it. Legal products realized in five steps: (i) revoke :aws that conflicted with 
rights of releasing political prisoners; (ii) remove and create new laws to reform the political power and 
reforming the legal institutions, (iii) create new laws that directly or indirectly protect human rights, and (iv) 
create new laws for finishing gross human rights violations in the past. 

Process and substance of the legislation of the release of political prisoners, strengthening civil an 
political1 rights, the amendment of 1945 Constitution, the making and strengthening human rights protection 
institutions, political reform, legal refcrm, and security sector reform is running quite responsive both in process 
and in substance. But adversely the product of human rights law to deal with past human rigks violations, have 
substantial weaknesses underlying the very serious consequences afterwards. The weakness of human rights 
laws were not refurbish in the era of SBY as commitment and determination of SBY government is declining 
compared to the previous era. 

Weaknesses in substance of legal products, in reality continued in the enforcement or implementat~on 
level. Ad hoc human rights court for case of East Timor, Tanjung Priok, and the TSS has failed to punish 
perpetrators, failed to stop impunity, failed to provide justice for victims, and failed provide lessons for the life 
of law, democracy and humanity into the future. Such failures are also added with the failure of settlement 
efforts by the TRC; except because it has been annulled by Constitution Court, it also because government 
paradigm that puts the TRC as an instrument of reconciliation, and not to reveal the truth by then justice. 

Politics of humail rights law in a democratic era must be responsive and progressive in process and 
responsive in substance. Responsive in process means that human rights law-making is no longer prepared by the 
government and or Parliament, but by an independent team. Meanwhile, a substantially responsive means that 
the Act that are made, is a normative construction of the real needs of the community of human rights respects 
anc! protection in the context of Indonesian society today and in the future. 

Responsiveness of human rights law politics in the future embodied in the form of: alter and add the aspects 
of substance, composition and inclusion of materials of the fiilfillment and protection of HSP in 1945 
Constitution with: (a) Remove or as explicitly set exceptions of Article 28 (I); (b ) Adding up the authority of the 
Constitutional Court; (c) Incorporate provisions about Ratification of International Human Rights Convention; 
(e) Prohibition of Conducting Consent Action; (f)  Set up explicitly the existence of National Human Rights 
Commission; (g)  Improve the Composition and Inclusion of Substances of HSP; (h) Revising the Criminal 
Procedure Code; (i) Revise Law No. 39 of 1999; (i) Changing the Law No. 26 of 2000; (k) Making the TRC Act; 
(1) to ratify the Rome Statute. Then, strengthen protection of Economic, Social And Cultural Rights by: (a) make 
fifth changes to the 1945 Constitution which firmly confirms the 1945 Constitution law ideology is to welfare 
state; (b) revise the Law No. 39 Year 1999 on Human Rights with a focus on strengthening economic rights, 
social and cultural. 

Progressive human rights law enforcement carried out by strengthening institutions and human-rights law 
enforcers by doing: First, improve the Commission's constitutional basis by a separate law. Second, strengthen 
judiciary institutions. Third, institutional building of courts and judges. Fourth, the strengthening of the 
Constitution Court. Fifth, the implementation of human rights law with the critical paradigm (progressive), and 
not fixated on positivistic legal thinking, because the violations and potential human rights violations in the 
future, especially the more complex Economic, Social and Cultural Rights which requires the ability and 
willingness of institutions and progressive human rights law enforcer. 

xxii 



BAB I 
Pendahuluan 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Studi politik hukum', khususnya politik hukum  HAM^ di Indonesia akan 

semakin maju dan berkembang seiring dengan semakin protektif3 dan promotifnya4 

negara terhadap HAM menyusul jatuhnya Orde Baru. Perkembangan positif tersebut 

merupakan titik balik setelah kondisi HAM di Indonesia semenjak demokrasi 

1 Letak politik hukum dalam ranah ilmu sosial masih ierdapat perbedaan pandangan, terutama 
dari kalangan ilmuan hukum sendiri. Ada jrang memasukkannya sebagai bagian dari Ilmu Politik, dan 
ada pula yang meletakkannya bagian Ilmu Hukum. Moh. Mahfud MD dalam Disertasi-nya yang 
berjudul; Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfgurasi Politik Terhadap 
Produk Hukum di Indonesia, FH. UGM, 1993, hlm. 74 menempatkan politik hukum sebagai bagian 
dari kajian Ilmu Hukum, yaitu, bagian dari Eukum Tata Negara (HTN). Pada karya yang lain, Moh. 
Mahfud MD menegaskan bahwa "politik hukum menjadi bagian dari studi Ilmu Hukum, dan jika 
dikaitkan dengan Pohon llmiah llmu Hukum, studi politik hukum berada pada bagian batangtpohon 
Ilmu Hukum". Penjelasar. lebih luas baca juga Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukun~, 
Menegahn Ko~stitusi, LP3ES, Jzkarta, 2006, hlm. 2-4. Satjipto Rahardjo juga dengan tegas 
menyatakan bahwa politik hukum sudah diakui sebagai salah satu disiplin IImu Hukum cii antara 
cabang-cabang lain, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah 
hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum. Lihat Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. Ke- 5, PT. 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 351. Pendapat agak berbeda dikemukakan Bintan Saragili 
yang cenderung menempatkan politik hukum sebagai bagian dari llmu Polit i~,  meskipun diakuinya 
bahwa di fakults-fakultas hukum Strata Satu (Sl) maupun Strata Dua (S2) terdapat mata kuliah politik 
hukum, yang tidak diajarkan di Fakultas Ilmu Politik. Baca Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung, 
2006. Dari ketiga ahli hukum tersebut, penulis sependapat dan mengikuti pandangan Moh. Mahfud 
MD dan Satjipto Rahardjo yang menempatkan politik hukum sebagai salah satu kajian Ilmu Hukum, 
atau bagian dari Ilmu Hukum atau bagian dari Pohon Ilmu Hukum. 

Pada beberapa bagian dalam disertasi ini, penulisan HAM dan kepanjangannya, yaitu Hak 
Asasi Manusia akan dipergunakan secara bergantian, sesuai konteks. 

3 Kecenderungan melindungi HAM ditunjukkan (antara lain) dengan adanya tiga kebiiakan 
hukum sekaligus. Pcrtumu, dikeluarkannya TAP MPR No. XVJJ/MPR/1998 tentang HAM; Lrl: 
tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umuni (UU No. 9 Tahun 1998. LN Nomor 18 1 
Tahun 1998, TI,N Nomor 3789); Keputusan Preside11 No. 18 1 Tahun 1998 tentang Komisi Tu'asional 
Anti Kekerasan Terhadap Perenipuan; UU tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 
Tahun 1999, TLN No~nor 3886); diperluas dan diperdalamnya Pasal 28 UUD 1945 pada perubal~an 
kedua UUD 1945 sehingga Pasal ini bertambah menjadi Pasal 28A-285 yang niasuk dalani Rab XA 
tentang HAM; UU tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 7-000, 1,N Nomor 208 Tahun 2000, 
TLN Nomor 4026); UU tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 33 'I'aliun 2002, LN Komor 109 
Tahun 2002, TLN Nomor 4235); UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Runiali Tangga (UU No. 
23 Tahun 2004, LN Nomor 95 Taliun 2004, TLN Nomor 44 19); UU tenlang Pengesahan Jnlernutioncll 
Covenant on Economic, Social cmd Ciiltztrul Riglzts (UU No. 1 1 Tahun 2005, LN Nomor 1 1  8 Tahun 
2005, TLN Nomor 4555 ); UU tentang Pengesahan Internatiorzal Covenant 017 Civil and Politicul 
Rights (UU No. 12 Tahun 2005, 1,N No. 1 19 Tahun 2005, T l A  No. 4556); Kedua, dihapuskannya 
sejunilah undang-unclang yang berle~itangan dengan HAM; antara lain yailu: LJU Subversif (UU No. 
i IlPNPSl1963. yang diliapus dengan UU No. 26 Taliun 1999, LN Wornor 73, TLN Nonior 3849), dan 
Ketiga, digelarnya pengadilan HAM unt~ik mengadili pelalu pelaliggaran HAM di Ti~nor Timur, 
pclanggaran I-IAM di 'I'anjung Priok Jakarta, dan pelanggaran I-IAM di Abepura Papua (Irian Jaya). 

Kecenderungan mempromosikan penghormatan pada HAM dibuktikan dengan pembuatan 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dengan Keppres No. 129 Tahun 1998; 
Keppres No. 61 Tahun 2003; dan Keppres No. 40 Tahun 2004. 



terpimpin tahun 1959 hingga menjelang berakhirnya Orde Baru pada 1998 ditandai 

banyaknya pelanggaran HAM. Hak-hak rakyat (peoples 'rights) dan hak-hak individu 

(individual rights) yang diatur dalam UUD 1 9 4 5 ~  lebih sebagai konstuksi normatif 

yang tidak terwujud dalam real i ta~.~ 

Di masa Republik Indonesia Serikat (RIS), pengakuan dan penghormatan 

HAM sempat mengalami kemajuan setelah dicantumkan secara ekspelisit pada 35 

Pasal dalam Konstitusi RIS (KRIS) 1949'. Kemajuan yang sama juga berlangsung 

sekembali Indonesia menjadi negara kesatuan dan berlakunya UUDS-RI 19508, yang 

menjamin kebebasan menyatakan pendapat, bereksperesi dan berorganisasi. 

Semenjak kembali ke-UUD 1945 pada 5 Juli 1959 sampai runtuhnya rezim 

Orde Baru, bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam perlindungan dan 

penegakan HAM di semua bidang, meskipun--seperti sudah disinggung di muka-- 

telah dijamin di dalam UUD 1945~. Pelanggaran terhadap hak bereksperesi, hak 

berorganisasi, berpendapat, serta penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum 

terhadap aktivis mahasiswa pada tahun 1 9741°, 1978i1 97911, 198311984'~, 

Lihat Pssal 26 (hak kewarganegaraan)); Pasal 27 ayat (1) dan (2) (hak persarnaan di depan 
hukum dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak); Pasal 28 (hak kemerdekaan berkumpul, 
dan mengeluarkan pikiran); dan Pasal3 1 (hak atas pendidikan). 

Tidak sedikit pendapat yang menyatakan bahwa subumya penyalahgunaan kekuasaan 
(pelanggaran HAM) di era Orde Lama dan Orde Baru itu disebabkan oleh ketidaksempumaan UUD 
1945 itu sendiri. Ketidaksempurnaan itulah yang mendorong banyak pihak di era Orde Baru (terutama) 
mewacanakan perubahan terhadap UUD 1945, tetapi wacana tersebut tidak pemah tenvujud akibat 
tidak adanya kemauan politik (political will) dari penguasa Orde Baru untuk mengubah UUD 1945. 
Padahal para perumus UUD 1945 telah mengakomodasikan kemungkinan perubahan UUD 1945 
melalui Pasal37 UUD 1945. 

' Dari 197 pasal yang diatur dalam KRIS 1949, terdapat sekitar 18 persen pasal yang 
mengatur tentang HAM. 

Berlangsung 15 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juli 1959. Jaminafi HAM di dalam UUDS 
1950 terdapat dalam 38 pasal, atau sekitar 26 persen dari keseluruhan pasal. 

S e l m a  32 tahun kekuasaan Orde Baru, Indonesia hanya mengesahkan dua instrumen 
intemasional HAM, yakni: Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan dengan UU No. 7 Tahun 1984 (LN Nomor 29 Tahun 1984, TLN Nomor 3277), dan 
Konvensi tentang Hak Anak (1989). Pada 1993 memang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas) HAM melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 Tahun 1993, tetapi karena 
besarnya kekuasaan Presiden dalam kehidupan negara dan bangsa, maka pembentukan Komnas HAM 
tidak secara signifikan mampu menjadi kekuatan perlindungan HAM bagi rakyat. 

10 Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (MALARI), yaitu demonstrasi (protes) 
mahasiswa terhadap masuknya modal asing, terutama Jepang, yang diwarnai dengan kerusuhan massal 
berupa pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum, sepsrti Pasar Senen dan mobil-mobil buatan 
Jepang di sejumlah tempat di Jakarta. 

" Protes mahasiswa terhadap pembangunan proyek-proyek mercu suar keluarga Soeharto, 
antara lain: pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta protes terhadap depolitisasi 
kampus melalui kebijakan yang dikenal dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). 



199711 99813; termasuk terhadap kelompok masyarakat yang dituduh Komando 

~ i h a d ' ~ ,  Kelompok ~s roh" ,  kasus Tanjung PriokI6, kasus Talang Sari ~ a m ~ u n ~ ' ~ ,  

kasus Timor ~imurl* ,  kasus ~ i ~ a h ' ~ ,  kasus Kedung 0mbo20, kasus ~ c e h ~ ' ,  kasus 

~ a ~ u a ~ ~ ;  pembunuhan massal tanpa proses hukum yang dikenal dengan penembakan 

misterius ( ~ e t r u s ) ~ ~ ,  adalah sebagian dari pelanggaran HAM di era Orde Baru yang 

berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban hukum apapun, sampai akhirnya rezim 

~ t o r i t e r ~ ~  yai~g berkuasa lebih dari 30 tahun itu jatuh pada 21 Mei 1998. 

12. Protes mahasiswa terhadap kebijakan politik pemerintah yang menjadikan Pancasila 
sebagai satu-satunya asas, yang dikenal dengan asas tunggal bagi organisasi sosial, politik, keagamaan, 
dan organisasi ekstra kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Perhimpunan 
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan seterusnya. 

l 3  Protes mahasiswa dan sejumlah intelektual kritis yang menlrntut dilakukannya reformasi 
pemerintahan Orde Baru, yang berujung menuntut mundurnya Presiden Soeharto. 

l 4  Kelompok dari kalangan Islam yang dituduh oleh penguasa Orde Baru anti Pancasila, dan 
hendakmendiri kan negara Islam. 

l 5  Ibid. 
l6 Penahanan, penghilangan orang, dan penembakan yang diduga menewaskan puluhan orang 

di Tanjung Priok rnenyusul pembubzran secara paksa majelis pengajian oleh Komando Distrik Militer 
(Kodim) setempat pada September 1984. Kasus ini pada dasarnya bagian dari tuduhan adanya 
sekelompok ummat Islam yang anti Pancasila dan akan mendirikan negara Islam. 

Pembakaran atau lebih tepat pembumihangusan disertai Penembakan terhadap rakyat sipil 
yang diduga menewaskan lebih dari 200 orang di desa Dukuh Talang Sari 111, Lampung Tengah, 
Lampung. 

l 8  Operasi militer semenjak Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Repubkik 
Indonesia (NKRI) hingga tahun 1998 terhadap sekelompok orang yang anti integrasi dan hendak 
memisahkan diri dari NKRT. 

19 Penggusuran dan penembakan petani yang memprotes rencana pembangunan Waduk Nipah 
di Sampang Madura tahun 1993. Kasus tersebut menyebabkan 4 (empat) warga tewas. 

20 Pada tahun 1985-1989, Pemerintahan Soeharto dengan melibatkan ratusan tentara 
melakukan penggusuran paksa tanah dan rumah terhs-dap sekitar 5268 keluarga yang tersebar di 37 
desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu: Sragen, Boyolali dan Grobokan untuk kepentingan 
pembangunan waduk, yang kemudian dikenal dengan waduk Kedung Ombo. Selain diintimadasi dan 
mendapat perlakuan kasar secara fisik, warga juga tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. 

21 Operasi militer dengan pelbagai nama dan bentuk terhadap kelompok Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM) yang akan memisahkan diri dari Indonesia. 

22 Operasi militer untuk menumpas apa yang disebut pemerintah Orde Baru dengan Gerakan 
Papua Merdeka (OPM). 

23 Operasi pemberantasan sekelompok orang yang dituduh oleh penguasa Orde Baru sebagai 
pelaku pelbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti: perampokan, penjambretan, 
pemerasan, pencopetan, yang populer dengan sebutan "preman". Sepanjang periode 1983-1984, 
ratusan "preman" dibunuh dengsn cara ditembak secara sewenang-wenang tanpa proses hukum di 
hampir seluruh provinsi di Indonesia. 

24 Sejumlah ahli Kukum Tata Negara menyatakan ha1 tersebut secara eksplisit, di antaranya 
Moh. Mahhd MD, Muchsan, dan Bagir Manan. Lihat Mahfud, "Amandemen UUD 1945 Untuk 
Demokratisasi di Indonesia," Makalah disampaikan pada Dialog Amandemen UUD 1945 Menuju 
Indonesia Baru Yang Demokratis, Jakarta, 29 April 1999), hlm. 2.; Muchsan, "Penggantian UUD 1945 
Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis," Makalah disampaikan pada Dialog Amandemen UUD 
1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis, Jakarta, 29 April 1999, hlm. 2; dan Bagir Manan 



Kekuatan pro demokrzsi dalam negeri yang didukung oleh organisasi- 

organisasi HAM internasional, dengan segera menuntut pemerintahan B.J. Habibie 

(Presiden yang menggantikan Soeharto) melakukan tindakan hukum dan politik, 

guna memulai langkah pemulihan dan peningkatan penghormatan, penghargaan dan 

penegakan HAM di Indonesia. Human Rights Watch Asia bahkan meminta kepada 

pemerintah baru untuk membebaskan semua tahanan politik. 

Badan itu juga menuntut pencabutan undang-undang beserta peraturan- 

peraturan lain di bawahnya yang mengekang perbedaan pendapat, pembentukan 

partai-partai politik, penjadwalan pemilihan umum yang adil, dimulainya suaiu 

dialog tentang reformasi dan perlindu~lgan HAM, serta mendesak Indonesia 

menandatangani dan meratifikasi perjanjian internssional utama di bidang HAM, 

khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik dan 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan ~ u d a ~ a . ~ '  

Desakan-desakan tersebut direspon cepat oleh B.J. Habibie dengan 

menguraikan program-program reforrriasi pemerintahannya pada 25 Mei 1998~'. Ia 

mengumumkan prioritas utama pemerintahannya untuk membabat habis korupsi, 

- - - - -- 

dalam wawancara dengan harian Kompas yang berjudul, "Diawali Dengan Pembentukan Komisi 
Negara", Kompas 15 Mei 1999. Secara khusus Muchsan memberikan catatan mengenai sifat 
otoritarian Orde Baru di bawah UUD 1945 dengan menyatakan bahwa selama 32 tahun 
pemerintahannya, rezim Orde Baru memberikan kekuasaan yang "maha dahsyat" kepada Presiden, 
sehingga hasilnya justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa Orde Lama. Hal ini atas dasar 
indikator (1) adanya fusi antar parpol sehingga hanya menjadi dua parpol dan satu Golkar, 
memberangus sistem demokrasi; (2) adanya single majority pada Golkar, sama dengan one party 
system; (3) secara materiil presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas; (4) semua lembaga 
pengawasan terhadap pemerintah dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak berdaya; (5) MPR merupakan 
corong presiden, dan menyatakan tidak akan mengubah UUD; (6) secara materiil masa jabatan 
presiden tidak terbatas; dan (7) lembaga-lembaga tinggi negara yang lain melakukan politik "yes 
man ". 

25 Lihat Human Rights Watch Asia, Positional Paper, Mei, 1998. 
26 Langkah politik yang cepat itu sempat diragukan oleh kekuatan pro demokrasi sebagai 

langkah yang tidak akan banyak pengaruh dan maknanya secara substantif bagi Indonesia ke depan. 
Mereka khawatir model yang pernah dilakukan Soeharto dalam 5 tahun terakhir pemerintahannya akan 
terulang. Bagi kalangan ini, jaminan atas perlindungan (proteksi) dan pemajuan (promosi) HAM tidak 
cukup hanya dalam teks dokumen negara; diperlukan satu mekanisme nasional politik dan hukum yang 
dapat secara efektif menegakkan HAM, dan menghukum mereka yang bertanggungjawab melakukan 
pelanggaran HAM di era Soeharto, termasuk di dalamnya memulihkan hak-hak korban. Meskipun 
demikian, langkah B.J. Habibie itu masih memperoleh apresiasi positif dari kalangan praktisi hukum, 
terutama kebijakannya mencabut UU No. ll/PNPS/Tahun 1963 tentang Subversi dengan UU No. 26 
Tahun 1999, LN Nomor 73 Tahun 1999, TLN Nomor 3849; dan pelepasan sejumlah tahanan politik, 
seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan; termasuk instruksinya melakukan reformasi 
pemilihan umum (Pemilu) yang mengubah secara mendasar sistem rekrutrnent politik di level legislatif 
dengan UU Pemilu No. 3 Tahun 1999, LN Nomor 23 Tahun 1999, TLN Nomor 3810 . 



kolusi dan nepotisme (KKN)'~, menciptakan pemerintahan yang bersih, dan 

mencabut berbagai aturan pembatasan HAM, terutama kebebasan pers, dengan 

mengeluarkan beberapa peraturan baru tentang pers dan penyiaran radio yang 

digambarkannya sebagai bagian dari reformasi di bidang informasiZ8. B.J. Habibie 

juga mengumumkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 25 

Juni 1998 yang ditetapkan dengan Keppres No. 129 Tahun 1998 pada 15 Agustus 

1 9 9 8 ~ ~ .  

Ketetapan MPR No. IVlMPRl1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN), khususnya Bab !V tentang kebijakan, subbab A tentang hukum, terdapat 

sekurang-kurangnya 4 (empat) butir yang mengatur tentang HAM, yaitu30: Pertama, 

menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, 

keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai  HAM^'. Kedua, 

melanjutkan ratifikasi konvensi HAM internasional sesuai kebutuhan dan 

kepentingan bangsa dalam bentuk UU~'. Ketiga, meningkatkan pemahaman, 

penyadaran, perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek 

k e h i d ~ ~ a n ~ ~ ,  dan Keempat, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap 

pelanggaran HAM yang belum ditangani secara t ~ n t a s ~ ~ .  

27 Dibuktikan dengan disyahkannya UU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebes dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999, LN. Nomor 74 Tahun 1999, TLN. 
Nomor 385 1). 

28 Bilveer Singh, Succesion Politics in Indonesia, St Martin's Press, Inc., New York, 2000, 
hlm. 167-168. 

29 Dalam Keppres tersebut antara lain ditegaskan bahwa RAN HAM akan dilakukan secara 
bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahun yang akan ditinjau dan 
disempumakan setiap 5 (lima) tahun. Agenda utama RAN HAM yaitu: melakukan persiapan 
pengesahan perangkat internasional di bidang HAM; diseminasi informasi dan pendidikan di bidang 
HAM; penentuan prioritas pelaksanaan HAM; dan pelaksanaan isi perangkat intemasional di bidang 
HAM yang telah disahkan. Lihat Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Rencana Ak i  
Nasional HAM (Keppres No. 129 Tahun 1998). 

30 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, Jakarta, 
Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 1999, hlm. 64. Lihat juga Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia 
dalam Tramisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, 2003, Cet. I, hlm. 19. 

3' Ibid., butir 3. 
32 Ibid., butir 4. 
33 Ibid., butir 5. 
34 Ibid., butir 6. 



Politik hukum HAM terus berlanjut dengan diberlakukannya UU No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM sebagai implementasi TAP XVIIlMPW1998. UU ini 

memberikan kewenangan subpoena3' kepada Komnas HAM sehingga memperkuat 

kewenangan lembaga ini dalam melakukan penyelidikan. 

Beberapa waktu kemudian, pemerintahan Gus Dur mengeluarkan UU No. 26 

Tahun 2 0 0 0 ~ ~  tentang Pengadilan  HAM^', yang di dalamnya mencantumkan 

ketentuan untuk penerapan hukum secara retroaktif. Berdasar UU ini, pemerintahan 

Gus Dur mendirikan pengadilan HAM di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makasar 

melalui Keppres No. 3 1 Tahun 200 1. 

Kebijakan hukum HAM pemerintahan era reformasi itu memperlihatkan 

perkembangan penting dalam rangka perlindungan, penghormatan dan penegakan 

 HAM^', khususnya kebijakan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM rnasa 

lalu, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. 1 ~ / ~ ~ ~ 1 9 9 9 ~ ~ ,  Keppres 

No. 53 Tahun 2 0 0 l ~ ~ ,  dan UU No. 26 Tahun 2000~'.  Meskipun agenda tersebut 

35 Raca UU No. 39 Tahun 1999 (LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886) Pasal 95. 
Disana disebutkan, bahwa apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak 
memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk 
pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

36 Cikal bakal UU ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 
Tahun 1999 yang dikeluarkan Pemerintah pada 8 Oktober 1999, tetapi karena Perpu ini tidak disetujui 
oleh DPR, maka Perpu tersebut akhirnya dicabut. 

37 Secara garis besar, UU No. 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 Tahun 2000, TLN Nomor 
4026 tentang Pengadilan HAM menyediakan dasar teknis pendirian pengadilan HAM, sedangkan UU 
No 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886 tentang HAM mengemukakan 
prinsip-prinsip dan bentuk HAM yang diakui oleh hukum Indonesia. 

38 Realitas pelaksanaan HAM di era reformasi mencuatkan keraguan, sinisme dan bahkar. 
ketidakpercayaan, menyusul terjadinya serangkaian pelanggaran hak-hak sipil. Dalam catatan 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) selama tahun 2003, 2004, 2005, 2006 dan awal 
2007; penegakan HAM menghadapi tantangan baru. Apabila dahulu aparatus represif negara 
merupakan satu-satunya ancaman terberat dalam penegakan hak asasi, kini, pola kekerasan yang sama 
telah mereproduksi diri dalam satuan-satuan kecil kelompok masyarakat. Tidak melulu pada kelompok 
sipil terorganisir, kekerasan juga menjadi bahasa kekecewaan dan ketidaksepahaman. Sayangnya 
masyarakat juga mengafimasi dan mentolelir penggunaan kekerasan. Situasi ini mendudukkan posisi 
hak asasi dalam titik yang rawan. Berbagai catatan praktik penyerangan dan kekerasan pada 
masyarakat, baik yang berkaitan dengan isu keagamaan, maupun yang berkaitan dengan kebebasan 
menjalankan profesi, seperti kekerasan pada pekerja pers, baik media massa cetak ataupun elektronik. 
Selanjutnya baca Laporan Tahunan Elsam tentang HAM tahun 2003,2004 dan 2005. 

39 Terdapat 10 arahan reformasi hukum yang termuat dalam GBHN, salah satunya adalah, 
menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum 
ditangani secara tuntas. 

40 Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. 



menjadi isu hukum dan poiitik yang sangat problematis bagi pemerintahan paska 

~ o e h a r t o ~ ~ ;  sebagaimana pernah diaiami sejumlah negara di Eropa ~ i m u ? ~ ,  Amerika 

  at in^^, ~ f i i k a ~ ~ ,  dan ~ s i a ~ ~ .  

Pilihan model penyelesaian dengan memaafkan (to pardon) dan melupakan 

@o forged apa yang terjadi, lalu melanjutkan hidup dan kehidupan begitu saja47, atau 

menghukum pelaku ((to punish), atau mendirikan Komisi Kebenaran, lalu menuntut 

pelaku utama ke pengadilan48, adalah pilihan-pilihan untuk menyelesaikan 

pelanggaran HAM masa lalu yang muncul di awal reformasi. 

Eagi aktivis pro demoksasi4', pilihan penyelesaian melzlui mekanisme hukum 

dinilai sangat penting untuk menghilangkan praktik kekebalan hukum (impunity150, 

4 '  Pemerintah secara resmi mengemukakan priilsip yang dikenal dalam hukum internasional 
yakni national remedies, guna menolak usaha-usaha kalangan internasional membentuk pengadilan 
internasional untuk Timor Timur. Kecuali telah terdapat kondisi exhausted remedies, barulah 
pengadilan internasional dapat dipertimbangkan. Inilah alasan nasional formal yang kuat, yang 
membuat PBB mempersilahkan Indonesia mengadili kasus Timor Timur di pengadilan Indonesia. 

42 Penyelesaian pelanggaran oleh rezim sebelumnya, tidak saja bermaha yuridis sebagai 
pertanggungjawaban hukum dan mengakhiri impunity, tetapi juga bermakna sebagai konsolidasi 
demokrasi. Kekuatan-kekuatan pro demokrasi menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah bangsa dapat 
hidup bersatu padu dalam damai di atas sejarah penuh luka dan kekerasan. Proses transisi menuju 
demokrasi harus berjalan di atas proses sejarah yang jujur dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang 
baru hams menemukan jalan keluar untuk meneruskan detak nadi kehidupan, menciptakan ulang ruang 
nasional yang damai dan layak dihuni, membangun semangat dan upaya rekonsiliasi dengan para 
musuh masa lampau, dan mengurung kekejaman masa lampau dalam sangkar masa lampaunya sendiri, 
Lihat Ifdal Kasim, dkk (ed), Setelah Otoritarianisme BerIalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi, 
Elsam, Jakarta, 2001, hlm. vi. 

43 Antara lain Republik Ceko, Yugoslavia, Hungaria dan Polandia. 
44 Antara lain Equador, Bolivia, Argentina, Chili. 
45 Antara lain Afiika Selatan, Uganda, Rwanda. 
46 Antara lain Philifina, Kamboja. 
47 Politisi-politisi atau aktor-aktor rezim otoriter yang terlibat atau bertanggungjawab atas 

pelanggaran HAM di masa lalu akan menyukai pendekatan pertama ini. 
4s Di Prancis pernah terjadi "peradilan rakyat" terhadap keluarga kerajaan Louis ke XIV 

setelah kematiannya pada tanggal 1 September 1715. Akhir abad ke 20 terjadi kembali "pengadilan 
rakyat" atas keluarga Presiden Nicola Ceausecu di Rumania, dan yang terakhir "pengadilan rakyat" 
atas rezim Kabul dimana rakyat membunuh dan menggantung jasad Mohammad Najibullah di tiang 
lampu jalan di sebuah jalan utama di kota Kabul Afganistan. Para demokrat Spanyol setelah kematian 
Franco memilih untuk tidak melakukan apa-apa; tanpa pengadilan dan penyelesaian lainnya. Di 
Republik Ceko dikeluarkan undang-undang "lustrasi". Di Hungaria, undang-undang serupa 
dikeluarkan, namun cakupannya dibatasi dan tidak dijalankan dengan konsisten. Di Argentina, setelah 
jatuhnya rezim militer, pemerintah baru mengadili sembilan petinggi militer yang dianggap paling 
bertanggungjawab. Di Chili, lebih dari seperempat abad setelah kudeta terjadi, hanya satu komandan 
tinggi rezim Pinochet yang diadili. Untuk keterangan lebih lanjut dari contoh-contoh ini, lihat Martin 
Meredith, Coming to Terms, Public Affairs, New York, 1999. 

49 Kekuatan pro demokrasi dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin membiarkan 
kejahatan terhadap kemanusian rezim masa lalu berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban. 
Mengungkap dan meminta pertanggungjawaban kekejaman rezim masa lalu adalah mengungkap 
kebenaran dan pertanggungjawaban sejarah, karena sejarah bukanlah masa lalu, tetapi proses 



atau "perlakuan istimewa" terhadap para pemimpin negara dan aparat negara tingkat 

tinggi yang melanggar HAM di masa lalusl. 

Pengadilan juga penting untuk menunjukkan supremasi nilai-nilai, asas-asas 

dan norma-norma demokrasi, agar kepercayaan rakyat dapat diraih.52 Kegagalan 

mengadili, dapat menyebabkan sinisme dan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem 

politik yang sedang dibangun, dan karena itu tidak akan ada konsolidasi demokrasi 

yang s e s ~ n ~ ~ u h n ~ a . ~ ~  

Kebijakan hukum menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui 

pengadilan telah menjadi pilihan pertama politik penegakail hukum pemerintah- an era 

reformasi, meskipun disadari adanya kesulitan menangani masa lalu yang penuh 

ketidakadilsn itu dengan tandas. Pemerintahan transisi menghadapi dilema yang 

disebut Dianne 0rentlicherS4 sebagai Hobson's choice, yaitu dilema memilih antara 

kelangsungan hidup pemerintahan bsru itu, dengan prinsip-prinsip yang melandasi 

eksistensi dirinya yang harus pula ditegakkan55. 

pemikiran yang menjadi rangkaian tidak terputus bagi masa depan. Tidak mungkin meabangun hari 
depan yang lebih baik di atas pondasi kebohongan yang disadari. 

50 Komisi Tinggi HAM PBB mendefenisikan Impunity sebagai berikut: "means the 
impossibility, dejure or de facto, of bringing the perpetrators of human rights violations to account 
whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings since they are not subject to any 
inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and; if found guilty, convicted, and to 
reparations being made theit- victims. Baca, Commission on Human Rights: The Administration of 
justice and the Human Rights of Detainess, Question of the impunity of the Perpetrators of Human 
Rghts Violation (Civil and Political), Final Report Prepared by Mr Joinet Pursuant to Sub Commission 
Decision, 1996, hlm. 1 19. 

5' Banyaknya kekejaman di masa lalu yang dibiarkan berlalu tanpa kelanjutan proses hukum, 
telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan mengancam sistem 
sosial masyarakat. 

52 Samuel P Huntington, Third 'wave: Democratization in the late Twentieth Century, 
University of Oklahoma Press, 1991, hlm. 114-124. 

53 Lihat Laurence Whitehead, "The Consolidation of Fragile Democracies" dalam Robert 
Pastor (ed), Democracies in the Americas: Stopping the Pendulum, Holmes and Meier, New York, 
1989, hlm. 84. 

54 Baca Dianne F. Orentlicher, "Setting Accounts: the Duty to Prosecute Human Rights 
Violation of A Prior Regime", The Yale Law Journal, Vo1.100, 1991. 

55 Dilema itu merupakan gambaran rapuhnya rezim-rezim transisional, terutama. rezim-rezim 
baru yang lahir dari proses politik yang dinegosiasikan. Agak berbeda dengan rezim baru yang lahir 
dari perlawanan rakyat. Di Yunani misalnya, pemerintahan yang lahir melalui mekanisme pemilihan 
umum (bukan negosiasi politik) yang demokratis, telah membuat Perdana mentri Constantine 
Karamanlis yang didukung penuh rakyatnya melakukan langkah-langkah hukum yang cepat dan 
berani. Dalam sembilan bulan kekuasaannya, Karamanlis berhasil menyeret dan menghukum para 
tentara melalui proses peradilan, dan menyatakan mereka bersalah melakukan penghianatan tingkat 
tinggi, dan hasilnya sangat positif, karena isu ketidakadilan masa lalu tidak lagi menjadi perbincangan 



Masalah utama yang menghantui gagasan mengungkap pelanggaran HAM 

masa lalu adalah bayang-bayang kegagalan56. Dapatkah ia diselesaikan melalui 

prosedur hukum formal, prosedural, birokratis dan normatif, yang menuntut 

ketersediaan bukti-bukti formal dan Dapatkah hakim "berdiri tegak" 

bekerja dalam tekanan rezim atau agen-agen rezim masa lalu, demi hukum dan 

keadilan, mengingat tingginya resistensi rezim masa lalu terhadap setiap upaya 

pengungkapan kejahatan yang pernah mereka lakukan. Para pemimpin militer yang 

merasa terancam oleh pengadilan dikhawatirkan berusaha merubah keadaan dengan 

melakukan kudeta, pemberontakan, atau konfrontasi lain yang akan melemahkan 

kekuasaan pemerintahan ~ i ~ i l . ~ '  Dalam kondisi ini, pengadilan dikhawatirkan jutsru 

bisa memperkuat kecenderungan militer menantang institusi d e m ~ k r a s i . ~ ~  

dan tuntutan dalam dinamika politik Yunani. Tetapi apa yang terjadi di Yunani itu hanyalah salah satu 
contoh kasus model pilihan penyelesaian yang relatif berhasil, karena di negara transisional yang lain, 
upaya serupa justru dihindari. Itu artinya bahwa pilihan-pilihan kebijakan, tidak bisa dilepaskan dari 
konteks transisi politik yang dihadapi masing-masing negara transisional tersebut. Lihat laporan 
Amnesty International," Torture in Greece: The First Torture's Trial, 1975, Amnesty International, 
London, 1977. 

56 Pengalaman gagalnya penyelesaian kejahatan HAM masa lalu oleh rezim otoriter di 
Uganda, Filipina dan seterusnya menjadi bayangan yang menakutkan kekuatan pro demokrasi di 
Indonesia. 

" i\.lekar.isrne hukum sebagai alternatif penyelesaian ternyata nlemiliki sejumlah 
ke~erbatasan. Pertama, persyaratar. bukti-bukti hukum untuk suatu proses hukum sulit dipenuhi, karena 
pada umumnya alat-alat bukti sudah lenyap atau sengaja dilenyapkan. Kedua, para korban atau saksi 
takut mengambil risiko memberikan kesaksian. Ketiga, lembaga peradilan pada umumnya lemah dan 
tidak dipercaya, terutama lembaga peradilan yang pernah menjadi instrumen rezim otoritarian 
sebelumnya. Keempat, instrumen hukum yang tersedia tidak cukup mampu menjaring kejahatan 
negara terorganisir, karena konstruksi pasal-pasal dalam hukum publik lebih pada kejahatan-kejahatan 
individual, dan Kelima, anggota militer, sisa-sisa kekuatan orde otoritarian, termasuk birokrasi sipil 
yang pernah menjadi bagian dari kejahatan kemanusian masa lalu, secara terbuka atau rahasia 
menentang dan mengancam setiap proses hukum yang akan mengungkap kejahatan rezim masa lalu 
itu. Pengadilan Nurenberg dan Tokyo yang mengadili tentara Nazi Jerman dan pelaku kejahatan 
Perang Dunia (PD. 11) dikatakan sebagai pengadilan penyelesaian secara tuntas pertanggungjawaban 
kejahatan kemanusian, tetapi tetap dikritik tidak memenuhi rasa keadilan korban. Begitu pula dengan 
peradilan terhadap pemerintahan Vichy France atau Vichy Regime di Prancis yang memakan waktu 
puluhan tahun, telah menimbulkan antipati rakyat Prancis yang didera kebosanan . 

" Banyak orang Indonesia menganggap bahwa konflik yang tejadi di Aceh, Papua, Maluku, 
Kalimantan dan bagian-bagian Indonesia lainnya diciptakan oleh aktor-aktor tertentu, terutama dari 
militer, yang merupakan bagian dari rezim otoriter Soeharto yang ditujukan untuk melemahkan rezim 
baru, atau setidak-tidaknya untuk mengalihkan fokus untuk tidak membicarakan Pelanggaran HAM 
yang berat di masa lalu. 

" Lihat penjelasan Tina Rosenberg mengenai keadaan Argentina, catatan penutup dalam 
Martin Xeredith, op. cit. hlm 329: "...Besides trying the top junta members, Argentina sought to 
prosecute lower-ranking military officers responsible for crimes. But when the military began to 
grumble in a country that had already seen eleven military coups in this century, President Raul 
Alfonsin blinked. He proposed a law setting a date for an end to indictments, and another law that 
gave amnesty to middle andjunior officers on the grounds that they were following orders." 



Kekhawatiran tersebut beralasan; selain karena telah terbukti di sejumlah 

negara, juga secara objektif, mengoperasikan "mesin" hukum menyelidiki dan 

mengadili kejahatan HAM masa lalu yang pelakunya kebanyakan dari kalangan 

militer memang tidak mudah60. Itu sebabnya, TAP MPR No. V/MPR/2000 Bab V 

angka 361, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 4762 beserta 

penjelasannya sudah menyediakan alternatif, berupa mekanisme Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi ( K K R ) ~ ~  yang kemudian diatur dalam UU No. 27 Tahun 2004. 

Tetapi seperti telah diketahui, alternatif ini pun tidak sempat dijalankan, dan bahkan 

berujung pembatalan UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK)@. 

Tidak memuaskannya proses dan putusan pengadilan HAM kasus Timor 

Timur, kasus Tanjung Priok, kasus Abepura, penanganan kasus Semanggi I dan 

Semanggi 11, serta pembatalan UU KKR, telah mengundang spikulasi hukum dan 

politik yang tajam, dan memunculkan pertanyaan umum yang menarik diteliti. 

60 Telah diketahui bersama bahwa proses dan putusati Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor 
Timur, Kasus Tanjung Priok, dan Pengadilan HAM Pennanen Abepura berakhir mengecewakan. 
Semua terdakwa dari kalangan Tentara dan Polisi serta pejabat sipil dibebaskan, sementara rakyat sipil 
biasa (Eurico Guterres), dipidana 10 tahlm, sekalipun pada akhimya dibebaskan di tingkat Peninjauan 
Kembali (PK). 

Berbunyi, "Membentuk Komisi Kebznaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga 
ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kreterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini 
bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgilnaan kekuasaan dan 
pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai 
bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, 
permintaan maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesty, rehabilitasi, atau altematif lain yang 
bermanfaat untuk menega'kkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa 
keadilan dalam masyarakat". 

62 Berbunyi, "Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang 
ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi". 

63 Tina Rosenberg menyebut jalan altematif (KKR) itu sebagai "the dragon on the pation 
should not be awakened" (jalan menghindar) Tina Rosenberg, op.cit. 329. 

Awal Desember 2006, MK membuat dua putusan terkait UU KKR. Pertama, putusan 
nomor 006lPUU-IVl2006 yang mengabulkan permohonan para pemohon, dengan menyatakan UU 
KKR bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945, dan karena itu UU KKR tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, putusan Nomor Perkara 020/PUU-IVl2006 yang 
menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, karena UU yang menjadi permohonan 
pemohon sudah dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Keputusan MK membatalkan UU KKR 
tersebut, tidak saja mengubur politik hukum HAM altematif guna menyelesaikan pelanggaran HAM 
masa lalu, tetapi juga memunculkan kecemasan akan inasa depan penegakan hukum HAM di 
Indonesia, khususnya terhadap akhir dari pelanggaran HAM masa lalu, yang dikhawatirkan akan 
lenyap begitu saja; tanpa pengungkapan, tanpa pengadilan dan pertanggungjawaban apapun. Padahal 
salah satu arti penting penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, adalah agar ha1 serupa tidak terulang 
di masa depan. 



Apakah benar tekanan kekuatan politik pendukung Orde Baru sesuatu yang faktual, 

dan telah menyebabkan lemahnya kemauan politik penguasa baru untuk 

menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu? Ataukah sebenarnya penegakan hukum 

untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu telah gaga1 semenjak pelbagai 

undang-undang HAM yang mengarah pada penyelesaian pelanggaran HAM masa 

lalu dibuat? 

Dari pertanyaan-pertanyaan umum yang problematis tersebut, secara hipotetis 

dapat dinyatakan bahwa tidak bekerjanya hukum HAM beserta institusinya dalam 

menyelesaikan pelanggarail HAM masa lalu, tidak saja karena problem substansi 

hukum (legal substantive), prosedural huku~m (legal procedural) HAM itu sendiri, 

dan ketidakrnandirian aparatur penegak hukum HAM, tetapi juga karena pengaruh 

kekuatan politik Orde Baru yang masih kuat. Oleh sebab itu, studi politik hukum 

HAM di era reformasi, khususnya dalam koilteks penyelesaian pelanggaran HAM 

masa lalu merupakan studi yang problematis, penting dan menarik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus 

permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana dan seperti apa substansi 

produk hukum HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di era 

reformasi? 65 Kedua, bagaimana hukum HAM ditegakkan untuk menyelesaikan 

pelanggaran HAM masa lalu di era r e f ~ r m a s i ? ~ ~  Ketiga, hukum HAM seperti apa 

yang semestinya dibuat, dan bagaimana menegakkannya untuk mencegah terulangnya 

pelanggaran HAM oleh penguasa?67. 

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengungkap seperti apa substansi peraturan perundang- 
undangan yang menjadi dasar hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, bagaimana proses 
dan konfigurasi politik saat penmdang-undangan tersebut dibuat, dan bagaimana respon pemerintah, 
DPR, TNI/Polri serta kelompok penekan. 

66 Pertanyaan ini ditujukan untuk mengungkap bagaimana pengadilan HAM ad hoc bekerja; 
bagaimana eksistensi, kewenangan dan realisasi kewenangan lembaga penegakan hukum HAM; 
seperti apa konstruksi lembaga-lembaga penegakan hukum HAM terhadap kasus yang dihadapi; 
bagaimana respon pemerintah, DPR, TNI/Polri, dan kelompok penekan terhadap 1;enyelesaian 
pelanggaran HAM masa lalu; adakah dan seperti apakah tekanan kekuasaan yang terjadi, serta 
bagaimana dengan mekanisme KKR dan KKP. 

67 Pertanyaan ini ditujukan untuk mengungkap arah politik hukum HAM di era demokratis 
berdasarkan kecenderungan persoalan HAM di Indonesia ke depan, sehingga jelas, substansi hukum 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan sasaran kajian hukum HAM dari perspektif politik hukum 

tergolong baru dan langka. Studi bidang ini baru menjadi perhatian kalangan 

intelektual dan praktisi hukum awal 1980-an setelah kaj ian-kaj ian sosiologi hukum 

dan politik hukum memberi perspektif bahwa mengasingkan hukum dari kenyataan 

sosial dimana hukum itu hidup merupakan pandangan yang tidak kontributif 

terhadap dinamika ilmu hukum dan praktik hukum di Indonesia. 

Hukum HAM sebagai mata kuliah yang baru diberikan secara resmi dan 

intensif di perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum setelah Orde Baru jatuh, 

membutuhkan pengkayaan data, konsep dan teori agar hukum HAM semakin maju 

dan berkembang. 

Studi ini juga secara praktis bertujuan untuk menemukan data-data atau fakta- 

fakta hukum dan fakta-fakta politik yang menyebabkan hukum HAM tidak berjalan 

sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Untuk mengetahui tolak tarik 

politik pembuatan dan penegakan hukum (UU) HAM. Tujuan lebih jauh, adalah 

mencari dan menemukan politik hukun~ HAM yang semestinya dibuat dan 

dilaksanakan untuk membangun kehidupan kemai~usian yailg lebih baik, termasuk 

mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh penguasa. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna meningkatkan kajian-kajian akademis 

bidang hukum HAM yang dipastikan akan semakin berkembang seiring dengan 

dinamika masyarakat yang terus berubah, terutama di negara-negara berkembang. 

Dua perkembangan sosial dan politik yang sangat mendasar paska Orde Baru, 

adalah kebijakan otonomi luas atau desentralisasi yang memberikan keleluasaan 

kepada daerah (provinsi dan kabupaten) untuk mengelola dan mengembangkan 

daerahnya masing-masing di luar lima aspek yang tetap menjadi urusan pemerintah 

HAM seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana dibuat, dan bagaimana ia ditegakkan untuk mencegah 
terulangnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara atau agen-agen negara. 



pusat68, serta persoalan lama berkaitan dengan perdebatan konsep HAM universal cian 

partikular, yang diperkirakan akan semakin meruncing sejalan dengan menguatnya 

posisi tawar negara-negara di Asia dan Afrika terhadap Barat (Eropa dan Amerika). 

Kegunaan teoritis lainnya, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan 

hukum HAM teoritis yang baru mendapat tempat di perguruan tinggi, khususnya 

fakultas hukum dan fakultas ilmu politik setelah berakhinyra Orde Baru; kontribusi 

terhadap perkembangan teori-teori hukum positif, seperti hukum pidana; terutama 

menyangkut perlindungan pelaku, korban dan prinsip-prinsip pemidanaan; hukum 

tata negara, dan hulcum-hukum publik lainnya yang mengatur hubungan masyarakat 

dan negara. 

Kegunaan praktis mencakup kemanfaatan dari segi penvujudan hukum HAM 

dalam kenyataan kehidupan yang konkrit (pengembangan hukum HAM praktis); 

herguna juga bagi para pembentuk hukum, terutama DPR dan DPRD, untuk mengisi 

kebutuhan dasar pada saat suatu produk hukum dikonsiderasikan secara ekspelisit 

dalam kerangka fiiosofis dan sosiologis, serta inpiisit dalam pelbagai perspektif. 

Setiap produk hukum membutuhkan pertimbangan yang k0m~rehensif6~, sehingga 

peraturan perundang-undangan itu tidak sekadar berlaku secara yuridis (juristische 

Geltung), dan filosofis (f?losoJische  elt tun^)^', melainkan juga secara sosiologis 

(soziologische Geltung) karena undang-undang itu akan diberlzkukan dalam 

masyarakat. 

Kegunaan praktis lainnya, yaitu sebagai masukan bagi politik pembangunan 

hukum HAM dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, serta dapat menjadi peta 

Lihat pelnbagian urusan pemerintahan dalam UU No. 32 Tahun 2004, LN Nomor 125 
Tahun 2004, TLN Nomor 4437 Bab 111, Pasal 10 ayat (3). Kewenangan pusat meliputi: politik luar 
negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Memberikan 
kewenangan pada daerah mengelola hasil-hasil ekonomi daerah hingga 70% secara positif bisa 
mendorong pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, tetapi sebaliknya bisa membuat kesenjangan 
sosial, ekonmi dan budaya semakin mengangga apabila 70% pendapatan daerah itu tidak 
diperuntukkan untuk memenuhi hak-hak ekonomi sosial dan budaya (HESB) masyarakat. 

69 Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini betapa keringnya wacana komprehensif di ruang- 
ruang parlemen kita sebagaimana terlihat dari dangkalnya uraian pandangan yang disampaikan fraksi- 
fraksi saat mengantarkan suatu rancangan undang-undang, yang pada gilirannya juga terlihat pada 
formulasi minimalis dalam konsideran "menimbang" dan penjelasan undang-undang yang 
bersangkutan. 

' O  J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum , terjemahan B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1996, hlm. 148-157 menyebutkan sembilan keberlakuan hukum, yaitu: (1) yuridis; (2) etis; 
(3) ideal; (4) riil; (5) ontologis; (6) sosio-relatif; (7) dekoratif; (8) estetis; dan (9) logikal. 



atau kompas tentang bagaimana merumuskan kebijakan hukum HAM yang protektif 

dan emansipatif di dalam negara hukum Indonesia yang demokratis. 

E. Keaslian Penelitian 

Langkanya kajian kritis terhadap negara hukum, demokrasi, dan HAhl di 

Indonesia merupakan "dosa besar" Orde Baru yang telah mengekang para ilmuan 

dan praktisi hukum melakukan perbincangan, penelitian dan penulisan buku atas tiga 

konsep besar tersebut7'. Kalaupun ada karya tulis ilmiah yang lahir di era tersebut, 

dipastikan tidak bisa diakses oleh publik secara bebas karena adanya tekman 

kekuasaan untuk tidak menerbitkan karya-karya ilmiah, terutama yang secara kritis 

mengkaitkannya dengan sistem kekuasaan yang sedang berlangsung. Meskipun 

demikian, masih ada beberapa studi kritis yang dibuat oleh sedikit ilmuan hukum, 

yang langsung atau tidak langsung mengkaji hukum dan HAM, yang harus 

diketengahkan sebagai referensi untuk mclihat dimana letak perbedaan studi penulis 

dengan studi-studi terdahulu. Untuk itu berturut-turut akan dijelaskan hasil studi 

Todung Mulya ~ u b i s ~ ~ ,  Moh. Mahfud M D ~ ~ ,  Marsilam ~ i m a n j u n t a k ~ ~ ,  dan Satya 

~ r i n a n t o ~ ~ .  

Disertasi yang dibuat T. Mulya Lubis di era Orde Baru (1990) fokus pada 

upaya menjelaskan implementasi hak-hak sipil, yaitu: hak berorganisasi, berekspresi 

dan berpendapat dalam dilema politik dan hukum di era Orde Baru (1966-1990). 

Hasil penelitian T. Mulya Lubis itu menunjukkan bahwa kekuslsaan telah bersikap 

dan bertindak ambigu dalam implementasi hak berorganisasi, berekspresi dan 

berpendapat. Di satu sisi selalu menyatakan dengan tegas bahwa negara ini negara 

71 Tidak sedikit diantara intelektual yang dipenjara atau minimal diisolasi dari lingkungan 
akademik akibat pandangan dan sikap kritis mereka terhadap tiga konsep besar itu dalam konteks 
kekuasaan Orde Baru, antara lain: Adnan Buyung Nasution, Nurcholis Majid (alrn), Kuntowidjoyo 
(alrn), M. Amin Rais, Gus Dur, Arif Budiman, Deliar Noer, E. Syaifudin Anshari, Affan Gafar (alm), 
Fran Magnis Suseno, Romo Mangun Wijaya (alrn), Siritua Arif (alm), Adi Sasono, M. Dawam 
Rahardjo, dst. 

72 Baca disertasi Todung Mulya Lubis yang telah diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan 
judul; In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990, 
Gramedia, Jakarta, 1993. 

73 Baca, Moh. Mahfud MD, Disertasi ,..... loc. cit. 
74 Baca Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dun 

Riwawatnya dalam Persiapan UUD 1945, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997. 
75 Satya Arinanto, 1oc.cit. 



berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan negara demokrasi Pancasila, tetapi di sisi 

lain tidak memberikan kebebasan atau membelenggu hak-hak sipil dan politik 

warganegara, yang secara substantif menjadi nilai utama negara hukum, demokrasi 

dan Pancasila itu sendiri. 

Pada era tersebut, menurut Mulya, tidak ada kebebasan berpolitik karena ada 

larangan mendirikan Partai Politik (Parpol) di luar dua (2) Parpol dan satu Golongan 

Karya yang ada76. Pers (media massa) cetak atau elektronik dibelenggu dengan 

pelbagai aturan hukum; dan bahkan dibre~le l~~.  Pada era tersebut tidak ada kebebasan 

berpendapat, tennasuk kebebasan mimbar akademik7'. 

Paradigma Orde Baru yang berorientasi pada stabilitas politik untuk 

menyangga orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan alasan utama 

pengekangan HAM. Ada anggapan kuat dikalangan penguasa Orde Baru bahwa 

memberikan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi dapat mengancam 

stabilitas politik dan keamanan bagi kelangsungan pernbangunan ekonomi, karena ha1 

itu berarti membuka ruang bagi kekuatan anti pertumbuhan ekonomi jmodernisasi), 

dan model kekuasaan yang berjalan, melakukan kritik terbuka, yang kalau dibiarkan 

dapat menjadi bola salju perubahan politik79. 

76 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI). 

77 Pembredelan Koran Prioritas, Sinar Harapan, Majalah Mingguan Tempo, Tabloid Detik, 
majalah Editor, dst adalah contoh-contoh pembredelan media massa di era Orde Baru. 

78~enangkapan dan pengadilan tanpa dasar hukum terhadap para aktivis mahasiswa dan 
tokoh-tokoh intelektual sepanjang tahun1971-1998, pencekalan dan larangan dakwah terhadap 
sejumlah tokoh agama (ulama) di kalangan Islam (al. Deliar Noer, Syaifullah Mahyudin, Imaduddin 
Abduraf~im, Anwar Haryono, KH. Abdulullah Sunkar, Abdul Kadir Zailani); larangan, pencekalan 
bahkan kematian perdata sejumlah pensiunan Jendral yang tergabung dalam Petisi 50 untuk bicara di 
muka umum, antara lain: (alm). HR. Darsono, Hoegeng Iman Santoso, Ali Sadikin), dan penyitaan 
terhadap buku-buku bacaan yang dinilai Orde Baru tidak sejalan dengan politik stabilitas Orde Baru; 
termasuk buku-buku bacaan yang dikatagorikan beraliran Kiri maupun Kanan, seperti: buku Militer 
dan Politik di Indonesia karangan Harold Crouch; Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan, 
karangan Siritua Arief dan Adi Sasono; Kapitalisme Semu Asia Tenggara, karangan Yoshihara Kunio; 
Novel-novel karya Pramoedya Anantatoer (Anak Semua Bangsa, Bumi Manusia, Jejak Langkah, A m  
Balik, dst); Tanmalaka, Madilog (Materialisme Dialektika Logika); dan karya-karya Sayyid Qutb, 
Hasan A1 Bana, Ishak Mussa Al Husaini, dst. 

79 Ada banyak analisis yang mengkaitkan pembelengguan HAM dan Demokrasi dengan 
ideologi pembangunan psda masa Orde Baru, antara lain Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia 
Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995; Siritua Arief, Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, 
Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal, LSP, Jakarta, 1979; Boer Fauzi, Politik Agraria Orde 
Baru: Penindasan dan Perlawanan, dalam demokrasi: Antara Represi dan Resistensi: Catatan Keadaan 
Hak Asasi Manusia di Indonesia 1993, YLBHI, Jakarta; Heru Nugroho, Negara, Pasar dan Keadilan 
Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001; A.E. Priyono, Stanley Adi Prasetyo dan Olle Tornquist (ed), 



Studi kedua di era Orde Bar9 (1993), adalah studi Po!itik Hukum yang 

dilakukan oleh Moh. Mahfbd MD. Studi yang mengkaji pengaruh politik terhadap 

produk hukum di Indonesia ini berhasil membuktikan asumsi dan hipotesis kalangan 

ilmuan politik dan hukum aliran kritis, termasuk sosiologis selama bertahun-tahun, 

bahwa hukum modern atau hukum positif sebagai produk politik sangat dipengaruhi 

oleh konfigurasi politik yang sedang berjalan. 

Salah satu UU yang dijadikan Moh. Mahfbd sebagai kasus adalah hukum 

(UU) Pemilu, yang notabene mengatur HAM di bidang hak sipil dan hak politik. Dari 

penelitian itu terbukti bahwa konfigurasi politik otoriter (otoritarian) di era Orde 

Lama dan Orde Baru secara siqnifikan menghasilkan produk-produk hukum (UU 

pemilu) represif, sementara konfigurasi politik demokratis menghasilkan hukum- 

hukum (UU) responsif. 

Studi ketiga adalah studi yang dilakukan oleh Marsilam Simanjuntak. Studi 

hukum tata negara dengan fokus masalah pada upaya melacak kerangka filosofis teori 

negara integralistik-nya Soepomo menunjukkan, bahwa paham negara kekeiuargaan 

Soepomo ternyata dipengaruhi oleh paham negarsl integralistiknya Hegel, Adam 

Muller dan Benedict de Spinoza. Xarena itu menurut studi ini, penolakan keras 

Soepomo dan Soekarno terhadap usul M. Yamin dan Moh. Hatta agar jaminan HAM 

dimasukkan dalam konstitusi 1945 karena keduanya menilai bahwa HAM tidak 

seja!an dengan paham negara kekeluaragaangO, yang sesungguhnya menurut Marsilam 

adalah negara integralistik. 

loc. cit; dan Nunung Prajarto, Human Rights International Communicatiorz Approach, Fisipol UGM, 
2006. 

80 Buat Soepomo, negara tidak perlu menjamin HAM, karena menurutnya: (i) hak asasi 
manusia dianggap berlebihan; (ii) dibayangkan berdampak negatif; dan (iii) sebagai hak-hak 
perorangan, selalu berada di bawah kepentingan bersama. HAM, kata Soepomo tidak membutuhkan 
jaminan Grund-und Freiheitsrechthe dari individu contra staat, oieh karena individu tidak lain ialah 
bagian organik dari staat yang menyelenggarakan kemuliaan staat, dan sebaliknya oleh politik yang 
berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang. Negara kata Soepomo adalah susunan 
masyarakat yang integral, anggota-anggota dan bagian-bagiannya merupakan persatuan masyarakat 
yang organis, persatuan yang tidak mementingkan perseorangan dan mengatasi semua golongan, 
persatuan hidup berdasarkan kekeluargaan. Soekarno juga menganggap hak-hak asasi akan berdampak 
negatif karena memiliki kaitan dengan individualisme. Memberikan hak-hak kepada warga negara 
bertentangan dengan kebebasan negara yang berdaulat. Soekarno bahkan dengan meyakinkan 

menyatakan bahwa jika negara ini dibangun dengan filsafat individualisme-liberalisme, maka yakinlah 
bahwa kita akan penuh dengan konflik. Baca juga, Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan 
Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959, Grafiti, Jakarta, 1995. 



Studi keempat dilakukan oleh Satya Arinanto. Studi ini terfokus pada 

pencarian konsep keadilan transisional di Indonesia dalam era reformasi, dengan 

menjadikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai objek studi, sekaligus tolak ukur 

melihat apakah kekuasaan di era reformasi dapat menegakkan keadilan HAM, dan 

karena itu menyumbang bagi lahirnya konsep keadilan transisional di Indonesia. 

Hasil penelitian Satya menyatakan bahwa walaupun telah ada upaya-upaya untuk 

mencari dan merumuskan suatu konsepsi keadilan transisional, namun dalam 

implementasinya masih sangat lemah, sehingga diperlukan pencarian konsepsi baru 

untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, guna menemukan 

model konsep keadilan transisional (khas) Indonesia. 

Tiga penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu: studi Todung Mulya 

Lubis, Marsilam Simanjuntak dan Moh. Mahfud MD, adalah Studi yang dilakukan di 

era otoritarian Orde Baru, yang lebih ditujukan pada upaya menjelaskan bagaimana 

kekuasaan otoritarian melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. 

Kekuasaan dalam konteks penelitian ketiga ilmuan di atas, diletakkan sebagai 

variabel bebas atau variabel independen yang menentukan corak, warna, karakter atau 

tipologi hukum, demokrasi atau HAM. 

Sumbangan penting studi T. Mdya Lubis, kontribusi pada perluasan 

pemahaman tentang konsepsi dan kebijakan politik Orde Baru terhadap hak 

berorganisslsi, berekspresi dan berpendapat. Studi Moh. Mahfud MD. koiltribusi 

terhadap teori dan data pengaruh politik terhadap produk hukum di Indonesia. Studi 

Marsilam Simanjuntak, kontribusi dalam menyibak misteri filosofis perdebatan M. 

Yamin dan Moh. Hatta di satu sisi serta Soepomo dan Soekarno di sisi lain 

menyangkut pengaturan HAM dalain UUD 1945. Sedangkan studi Satya Arinanto 

dengan fokus pencarian konsep keadilan transisional di Indonesia menyumbang bagi 

studi HAM di era transisi politik, meskipun studi ini pada akhirnya belum berhasil 

menguak konsep keadilan transisional khas Indonesia yang ia harapkan. 

Dimana letak perbedaan studi penulis dibafidingkan dengan keempat studi 

yang telah disebutkan di atas? Pertama, dari sudut waktu. Studi Todung Mulya Lubis, 

Moh. Mahfud MD, dan Marsilam Simanjuntak dilakukan dalam konteks waktu Orde 



Lama dan Orde Baru atau era otoritarian yang justru banyak melakukan pelznggaran 

HAM. Kekuasaan dalam kontek studi ketiganya diletakkan sebagai kekuatan status 

quo; variabel yang menentukan hukum (UU) dan HAM. Sedang penulis 

melakukannya di era paska Orde Baru (era ~eformasi )~ ' ,  atau era transisi dimana 

hukum dan politik berada dalam situasi tarik menarik pengaruhg2. Kedua, dari sudut 

objek studi. Hak Asasi Manusia yang meiljadi objek studi penulis adalah pelanggaran 

HAM masa lalu yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan era reformasi untuk 

diselesaikan. Sementara objek studi Todung Mulya Lubis adalah HAM yang sedang 

dikungkung, dikebiri dan dilanggar oleh kekuasaan, dan iebih ditujukan untuk 

memperjelas pengaruh kekuasaan terhadap hukum dan HAM, khususnya hak-hak 

sipil dan hak-hak politik di era Orde Baru). 

Dalam konteks studi Moh. Mahfud MD; studi penulis dapat dikatakan sebagai 

studi pengembangan politik hukum yang fokus pada politik penegakan hukum HAM 

dengan melihat penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai kasus; aspek yang 

dalarr~ studi Moh. Mahfud hanya disinggung secara inplisit dalam skala makro hukum 

Pemilu (hak sipil dan hak politik), di dalam kerangka kekuasaan Orde Lama dan Orde 

Baru, dan lebih ditujukan kepada upaya menjelaskan pengaruh kekuasaan terhadap 

pembuatan (produk) UU, atau dalam studi Marsilam Simanjuntak; diletakkan sebagai 

sesuatu yang given (apa adanya) dalam kerangka menjslaskan latar belakang 

pandangan Soepomo tentang Negara. 

Terhadap studi Satya Arinanto; studi penulis dan Satya sama-sama dilakukan 

di era reformasi (era transisional istilah Satya), tetapi perbedaannya adalah bahwa 

studi penulis memiliki cakupan lebih luas menyangkut politik hukum HAM jangka 

pendek83, dengan menjadikan penyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai 

" Waktu atau saat dilakukannya penelitian dalam konteks ini penulis nilai sangat penting 
karena menyangkut masa waktu berlangsungnya kekuasaan reformatif paska kekuasaan otoritarian 
dengan seluruh dinamika politik yang ada di dalamnya. 

'' Penulis berasumsi bahwa kekuasaan paska Orde Baru (era reformasi) memiliki diiiamika 
politik tersendiri dalam konteks studi apapun, termasuk studi politik hukum HAM yang sangat berbeda 
dengan konteks politik era Orde Lama dan Orde Baru. Dengan kata lain, kekuasaan di era reformasi 
bukan atau setidaknya belum menjadi variabel yang menentukan, tetapi justru sedang menjadi bagian 
dari perubahan itu sendiri 

83 Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum HAM di Indonesia" Pidato Pengukuhan dalam Jabatan 
Guru Besar Madya dalam Ilmu Politik Hukum (Hukum Tata Negara) yang disampaikan di depan 



fokus kajian, dan politik hukum EAM jangka panjang di era d e m ~ k r a t i s ~ ~ .  Sementara 

studi Satya fokus pada upaya menemukan atau menggali konsep keadilan transisional 

di Indonesia melalui kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dari hasil studi Satya 

dinyatakan belum ditemukan, atau dalam proses pencarian85. Di samping itu, setelah 

tahun 2003 atau setelah studi Satya Arinanto selesai dilakukan, telah terjadi 

perkembangan hukum HAM yang cukup penting, antara lain adanya pengadilan 

HAM Tanjung Priok dan Abepura, gagalnya pembentukan KKR, serta bekerjanya 

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan kasus Timor 

Timur. 

Dengan mengetengahkan empat studi tersebut, beserta cakupan dan temuan 

dalam penelitiannya, dzpat ditegaskan bahwa studi penulis adalah studi orisinal. 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Pengantar 

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan 

memanfaatkan tiga tataran teori. Teori-teori tersebut menyajikan suatu kerangka 

pemikiran tersendiri yang terkait satu sama lain dalam mendiskripsikan masalah 

penelitian. Tataran grand theoly86 memberi dasar pemahaman tentang kerangka 

makro politik hukum HAM dalam bangunan negara. Dalam ha1 ini, dipilih teori 

negara hukum dan demokrasi. Asusmi yang mendasari penggunaan teori negara 

hukum dan demokrasi, adalah bahwa jaminan perlindungan HAM hanya terdapat 

pada negara hukum yang demokratis, karena pada sistem kekuasaan demikian 

itulah, perangkat-perangkat negara hukum dan demokrasi bekerja secara mandiri 

dan profesional. 

- - - 

Sidang Terbuka Senat Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 23 September 2000, 
hlm 40. 

84 Dalam konsep Moh. Mahfud disebut Politik Hukum HAM Jangka Panjang, ... op.cit, 
hlm. 36. 

85 Temuan studi penulis diharapkan dapat membantu menjelaskan mengapa konsep 
keadilan transisional di Indonesia yang menjzdi f o k ~ s  studi Satya Arinanto belum terwujud. 

86 Teori utama yang dipergunakan untuk menjelaskan keseluruhan masalah penelitian 
dalam kerangka makro politik dan hukum sehingga seluruh fenomena yang tercakup dalam setiap 
masalah penelitian dapat didiskripsikan dan memiliki cantolan teoritik. 



Pada tataran middle-range theory87 dipilih dan dipergunakan teori yang 

dapat menjelaskan fenomena tolak tarik hukum dan politik di dalam pembuatan 

pelbagai produk paraturan perundang-undangan di era reformasi. Untuk 

kepentingan tersebut dipilih dan dipergunakan teori konfigurasi politik dan teori 

keadilan transisional. Asumsi yang mendasari penggunaan teori konfigurasi 

politik adalah bahwa regulasi dan deregulasi hukum HAM di era reformasi 

sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang sedang berlangsung. Oleh sebab 

itu, format dan konfigurasi politik akan diketengahkan guna memotret format dan 

konfigurasi politik pemerintahan era reformasi sehingga diharapkan dapat 

diidentifikasi dan didiskripsikan. Sementara asumsi dasar penggunaan teori 

keadilan transisional adalah bahwa pembuatan hukum HAM untuk menyelesaikan 

pelanggaran HAM masa lalu mengandung dimensi-dimensi politik yang khas 

transisional, sebagaimana dialami negara-negara yang mengalami transisi dari 

otoritarian ke demokrasi. 

Tataran applied theory," dipilih teori Penegakan Hukum. Asumsi yang 

mendasari penggunaan teori ini adalah bahwa penegakan hukum dilakukan dalam 

realitas kongkrit yang pelaksanaannya dapat ditengara melalui dua pendekatan, 

yaitu; pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan 

yuridis normatif untuk menjelaskan bagaimana hukum HAM ditegakkan oleh 

aparat penegak hukum HAM dalam proses yudisial. Sedangkan pendekatan 

sosiologi hukum dipergunakan sebagai kritik terhadap pendekatan yuridis 

normatif sehingga masalah-masalah yang muncul dalam proses yudisial 

penegakan hukum HAM dapat dikonstruksikan. 

Perlu dijelaskan bahwa dijadikannya teori penegakan hukum sebagai 

applied-theory karena memang paling tepat untuk studi ini dalam menjelaskan ke- 

bagaimanaan dan ke-mengapaan produk hukum HAM saat dipergunakan untuk 

menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. 

'' Teori menenzah yang terkait dan sejalan dengan grand theory untuk menjelaskan 
fenomena tertentu (spesifik), dalam ha1 ini fenomena pembuatan peraturm perundang-undangan 
modem yang dilakukan dalarn proses dan mekanisme politik. 

" Teori pelaksanaan yang terkait dan sejalan dengan grand theory dan middle range 
theory yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu (spesifik), dalam ha1 ini 
pelaksanaan atau penegakan hukum HAM. 



2. Negara Hukum Demokratis. 

Konsep Rule of Law dan Rechtsstaat, merupakan dua istilah yang sering 

dipertukarkan begitu saja untuk menyebut negara hukum, dan setiap kali 

penyebutan itu dilakukan, dikesankan kedua istilah itu tidak mengandung 

perbedaan, meskipun kedua konsep tersebut sebenarnya mengandung konotasi 

yang berbeda. Rule of Law menunjuk kepada suatu susunan konstitusional dimana 

keabsahzn tindakan-tindak~n otoritas politik pemerintah, termasuk tindakan- 

tindakan legislatif, dapat diperiksa oleh peradilan yang bebas dan mandiri. 

Susunan ini didassrkan atas pembedaan antara ~turan-aturan hukum konkret, 

sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengadilan, 

serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi dan lebih umum; atas dasar mana 

aturan-aturan hukum konkret dapat dikritik dan diverifikasis9. Tetapi apapun 

sebutannya atau konsep yang dipakai, keduanya menjamin perlindungan HAM. 

Demikian pula dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara 

~ u k u m ~ ' ,  setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik 

terhadap kata "negara" maupun terhadap kata "h~kum"~'; baik mereka yang 

mendasarkan kepada tradisi Eropa Kontinental (rechtsstaat) maupun tradisi Anglo 

Saxon (rule of law)92. 

89 Penjelasan menarik tentang ini dapat dibaca dalam Daniel S. Lev, Hukum dun Politikdi 
Indonesia Kesenimbangan dun Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990, bab. 8. 

Baik konsep Rule of law maupun Rechtsstaat selalu mengalami perkembangan dari 
waktu ke waktu, sehingga pengertian keduanya pada masa kini mempunyai beberapa perbedaan 
dengan pengertian keduanya pada masa lalu. Tentang ha1 ini lihat misalnya Jimly, Teori dun 
Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, cet. I, Ind Hill-Co., Jakarta, 1997., hlm. 4. 

91 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Erlangga, 1985, hlm.11. 
92 Menurut Wolfgang Friedmann, gagasan negara hukum tidak selalu identik dengan rule 

of law. Sedangkan istilah rechtsstaat mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan 
negara oleh hukum. Selengkapnya baca Wolfgang Friedmann, Legal Theory, Steven & Son 
Limited, London, 1960., hlm. 456. Sementara itu, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 
di Inggris sebutan untuk istilah negara hukum adalah Rule of law, sedangkan di Amerika Serikat 
Government of Law, But Not of Man. Baca Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum 
Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 
1988, hlrn. 8. 



Ragi kalangan yang rilerujuk pada tradisi Eropa Kontinental menyatakan 

bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam re~htss taa t~~  adalah: Pertama, 

pengakuan hak-hak asasi manusia (grondrechten); Kedua, pemisahan kekuasaan 

(scheiding van machten); Ketiga, pemerintahan berdasar atas undang-undang 

(wetmatigheid van het bestuur); dan Kecmpat, peradilan administrasi 

(administratieve r e c h t ~ ~ r a a k ) ~ ~ .  Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat 

dalam rule of law95 adalah: Pertama, supremasi hukum (supremacy of law); 

Kedua, persamaan di depan hukum (equality before the law); dan Ketiga, 

konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (constitution based on 

human rights)96. 

93 Gagasan mengenai rechtsstaat ini berkembang dalam suasana liberalisme dan 
kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa pada sekitar abad ke-18 yang dipelopori oleh 
Immanuel Kant yang niengidealkzn paham laissez faire laissez aller dan gagasan negara jaga 
malam (nachwachtersstaat). Dalam gagasan ini setiap warga negara dibiarkan menyelenggarakan 
sendiri usaha-usaha kemakrnuramya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang 
dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berhngsi sebagai penjaga pada malam hari 
yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram. Baca Jimly, Agenda 
Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalismi, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 
90. Tentang wawasan-wawasan yang terkandung di dalam rechts-at, lihat A. Hamid S. 
Attamimi, Peranan Keputusan Presidec Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden yang Berfungsi Pecgaturan dalam 
Kurun Waktu Pelita I-Pelits IV", Disertmi, Jakarta: Fakultas Paskasarjana Universitas Indonesia, 
1990, hlm. 139. 

94 Lihat misalnya dalam Robert Mohl, Two Two Concepts of the Rule of Law, Liberty 
Fund Inc., Indianapolis, 1973., hlm. 22. Pada titik ini, biasanya negara hukum dikaitkan dengan 
paham konstitusionalisme yang mengidealkan hukum sebagai alat yang membatasi kekuasaan dan 
pertanggungjawaban politik pemerintah kepada yang diperintah. Baca C.H. McIlwain, 
Constifutionalism: Ancient and Modern, Cornell University Press, Ithaca, New York , 1974, hlm. 
146. 

95 Menurut Richard H. Fallon, Jr., sebenamya tidak ada pengertian yang pasti tentang 
rule of law ini. Selanjutnya baca Richard H. Fallon, Jr., "The Rule of Law as a Concept in 
Constitutional Discourse", dalam Columbia Law Review, Volume 97, No. 1, 1997, hlm. 1-2. 

96 A.V. Dicey, An Introduction to Study of the Law of the Constitution, 10th edition, 
English Language Book Society and MacMillan, London, 1971, hlm. 223-224. 



Gagasan negara hukumg7 sebagai terjemahan dari rechtsstaat maupun rule 

of  law, merupakan penamaan yang diberikan para ahli hukum pada permulaan 

abad ke-20 terhadap gagasan konstitusionalismeg8. Konsep negara hukum di 

Indonesia dalam konteks kedua konsep besar itu, acapkali dipergunakan secara 

eklektik sejalan dengan perkembangan sistem hukum di dunia sekarang yang 

tidak lagi secara ekstrim (ketat) terpaku dalam dua tradisi besar sistem hukum, 

yaitu: Civil Law dan Common Law. Oleh sebab itu, konsep negara hukum yang 

dianut studi ini juga akan bersifat eklektik; apalagi teori negara hukum yang 

dipergunakan dalarn studi ini akan dikaitkan dengan sistem politik demokratis, 

sebagai kerangka pemikiran yang terkait satu sama lain. Lebih-lebih pemerintahan 

dengan corak otoriter clan otokritik juga mengklaim dirinya sebagai negara 

h u l ~ u r n ~ ~ ,  sehingga penting menambahkan kata "demokratis" pada terminologi 

negara hukum, karena secara ideal, negara hukum hanya dapat dioperasionalkan 

pada negara yang demokratis, atau dengan kata lain sistem poiitik yang 

demokratis-lah yang memberi kesempatan tumbuhnya sistem hukum yang 

97 Padmo Wahjono dengan mengutip pemyataan Oemar Seno Adji dalam Indonesia 
Negara Hukum menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum Iiegara yang berdasar atas 
hukum terletak pada dua hai, yaitu (1) teori Rechtsstaat yang dicirikan dengan adanya pengakuan 
HAM, adanya Trias Politika, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya 
peradilan administratif; dan (2) teori rule of law yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang 
bersumber pada HAM, adanya persamaan menumt hukum bagi semua orang dan adanya prinsip 
bahwa hukum mengatasi segala-galanya. Lihat Padmo Wahjono, "Indonesia ialah Negara yang 
Berdasarkan atas Hukum", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979. 

98 Moh. Mahfud MD, Dernokrusi ... ... op.cit., hlm. 27. Lihat juga Bab 11. Berbeda dengan 
Mahfud, dari segi sosiologi hukum Satjipto Rahardjo mengemukakan konsep yang berbeda 
mengenai rule of law atau rechtsstaat. Menurutnya rule of law (ROL) adalah suatu konsep sosial 
(bukan hanya yuridis) yang muncul sebagai suatu kehamsan sosial yang didesakkan oleh 
terjadinya keberantakan sosial di wilayah Eropa, sehingga ia sangat terikat kepada kondisi dan 
struktur Eropa. Sementara Indonesia disebutnya sebagai Negara Berdasarkan Hukum (NE3H) 
sebagaimana tertulis dalam Penjelasan ULTD 1945. Konsep ROL memang fungsional di Eropa, 
akan tetapi konsep hukum di tiap negara, termasuk Indonesia, haruslah dibangun berdasarkan 
muatannya sendiri, atau dengan kata lain konsep hukum bersifat kontekstual dan sosiologis, 
karenanya konsep ROL tidak dapat dengan serta merta didudukkan pada konteks hukum 
Indonesia. Lihat Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum Nasional dan Sosial" dalam Artidjo 
Alkostar, ed., Identitus Hukum Nasional, cet. 1, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, him. 
166-183. Namun demikian, pembsrhasan dari segi sosiologi hukum tidak dijadikan acuan dalam 
studi ini. Konstitusionalisrne, rule of law, atau rechtsstaat dalarn studi ini dipandang dari sudut 
Hukum Tata Negara semata. 

99 Indonesia di era Orde Barn juga mengkalim sebagai negara hukum dan negara 
demokrasi, rneskipun realitasnya tidak demikian. 



demokratisioO. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena 

demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum, dan negara hukum tidak 

akan tegak tanpa demokrasiiO'. 

Pada situasi politik dan hukum yang demokratis itu, dimungkinkan 

munculnya produk-produk hukum responsif, serta penerapan atau penegakan 

hukum yang adil, fair dan transparan. Lembaga-lembaga penegakan hukum, 

dipastikan independen dan imparsialio2, yaitu tidak adanya pengaruh pihak ketiga 

atau lembaga lain di luar kekuasaan yudikatif dalam proses peradilan. 

Dalam negara hukum yang demokratis itu pula, akan terdapat sistem 

pembagian kekuasaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam 

konstitusi. Bahkan dalam konstitusi itu menurut Miriam Budiardjo, ditentukan 

secara tegas pembatasan kekuasaan pemerintah, serta jaminan hak-hak asasi 

warga negara, karena Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi 

oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil "Government by 

laws, not by men"lo3. 

Perlindungan HAM, tidak saja bermakna jaminan negara pro aktif 

rnemproteksi HAM dalanl pelbagai kebijakail regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi 

cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM, karena ha1 

tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suaiu negara, HAM 

terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya 

tidak dapat diatasi secars, adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai 

negara hukum dalam arti sesungguhnya. 

loo A. Muhammad Asnm, Krisis Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, 
Elsam, Jakarta, 2004., hlm. 36. 

'O' Moh. Mahfud, MD, Membangun ........... op.cit, hlm 145. 
Io2 Menurut A.W. Bradley, pengadilan mempunyai peran penting dalam tradisi Rule of 

Law, karena penafsiran-penafsirannya terhadap peraturan perundang-undangan akan sangat 
menentukan bagi keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu negara. Baca A.W. 
Bradley, "The Sovereignty of Parliament - Form or Substance?', dalam Jeffrey Jowell dan Dawn 
Oliver, eds., The Changing Constitution, 4th edition, Oxford University Press, Oxford, 20b0, hlm. 
34. 

'03 Miriam Budiardjo, Dasar Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. 18, Gramedia, Jakarta, 1997., 
hlm. 52. 



Ketika Orde Baru jatuh pada 1998, muncul optimisme yang kuat akan 

datangnya proses penegakan hukum yang adil, fair dan transparan; jauh dari 

pengaruh dan intervensi kekuasaan. Penghapusan pelbagai undang-undang yang 

bertentangan dengan HAM, negara hukum dan demokrasi, serta perubahan 

terhadap UUD 1945 dengan merubah substansi dan susunan pasal-pasal, antara 

lain yang penting yaitu menegaskan Indonesia sebagai negara hukum di dalam 

batang tubuh, dan tidak lagi dalam penjelasan, serta penambahan dan perluasan 

pasal-pasal tentang HAM, merupakan politik hukum baru pemerintahan reformasi 

untuk meletakkan pondasi yang kgkoh bagi bangunan negara hukum dan 

demokrasi. Di atas bangunan yang kokoh itu diasumsikan akan dapat dilakukan 

penyelesaian hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde 

Baru, sekaligus dari sana dirancang politik hukum HAM baru yang protektif bagi 

kemungkinan terulangnya pelanggaran HAM yang dilakukan kekuasaan. 

Koufigurasi Poiitik 

Kajian-kajian sosial mengenai hukum maupun pemikiran kritis mengenai 

hukum sama-sama berasumsi bahwa hukum tidak terletak di dalam ruang harnpa. 

Hukum tidak dapat eksis, dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari dalam ruang 

yang vakum'04. Hukum terletak dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh 

kekuatan-kekuatan di luar hukum. Bagi kalangan instrumentalis, hukum bahkan 

dianggap melulu sebagai instrumen yang mengabdi kepada kepentingan 

kelompok berkuasa. 

Pembuatan dan penegakan hukum merupakan instrumentasi dari putusan 

dan keinginan politik, yang dalam pandangan David Trubeck desebutnya sebagai 

suatu "purposive human action "'05. Dengan kata lain, pembuatan undang-undang 

tidak pernah bersifat otonom dan steril, melainkan sarat dengan kepentingan- 

kepentingan kelompok, atau kekuatan-kekuatan potensial dalam suatu negara 

'04 Kalimat ini dikutip oleh Alan Hunt. dalam menjelaskan pemikiran aliran sociological 
jurisprudence. Pernyataan tesebut dimuat dalam bukunya yang berjudul, "Explorationsin Law and 
Society Toward Constitutive Theory of Law", Routhledge, New York, 1993, hlm. 37. 

105 rr . . . . . .modern law has three principal characteristics: it is primarily a sistem of rules; 
it is a form of purposive human action; and it is simultaneously part oJ yet autonomous from, the 
nationstate" David M .  Trubeck, "Toward a Social Theory o f  Law: An Essay in the Study of Law 
and Develpoment", dalam The Yale Law Journal, 1972, Vol. 82, hlm. 4. 



yang menginginkan kegentingan-kepentingannya di!egalisasi atau diproteksi 

dalam undang-undang, karena undang-undang menurut Schuyt sebagaimana 

dikutip Duverger, merupakan "een neerlag van politieke machtsverhoudingen " 

(suatu endapan dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam 

masyarakat)lo6, atau dalam pandangan Karl Marx disebutnya sebagai representasi 

dari kekuatan-kekuatan kapitalis107. 

Menganggap undang-undang steril dari pengaruh politik, sama artinya 

dengan mengingkari kenyataan bahwa undang-undang dibuat melalui proses 

politik, berada dalain realitas dan dimaksudkan untuk mengatur realitas. Dalam 

fungsinya mengatur realitas itu, pembuatan dan pelaksanaan undang-undang 

beserta segenap institusi dan manusia pelaksalia dari undang-undang itu tidak bisa 

melepaskan diri dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial politik dalam 

masyarakat. 

Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya kukum ini 

berjalan secara simultan dan dialektis semenjak pembuatan undang-undang, 

penegakan hukum dan pemegang peran. Kekuatan-kekuatan sosial itu menurut 

Robert B. Seidman, akan terus berusaha masuk dan mempengaruhi setiap proses 

legislasi dan penegakannya108. 

Pengaruh politik dalam produksi dan penegakan hukum telah lama 

menjadi perhatian kalangan penganut aliran ilmu-ilmu sosial kritis'Og; salah 

Io6 Baca Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan 
Masalah, Muhamdiyah University Press, Surakart., 2004, hlrn. 127. 

'07 Baca A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dun Perkembangan Sosial 
Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku I ) ,  Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 141-200. 

108 William J. Chambliss and Robert B Seidman, Law and Development, Reading, Mass, 
Addition Wesley, 1972. hlrn. 12. 

log Aliran yang dipengaruhi oleh pandangan Karl Marx ini berkembang pesat di tangan 
Mazhab Frankfurt dengan tokoh-tokoh utarnanya seperti: Friedrich Pollock (ahli ekonomi), 
Theodor W. Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Franz Neurnann dan Otto 
Kircheimer (ahli hukum), Max Horkheirner (filsuf), Jurgen Habermas (filsuf). Aliran ini kemudian 
rnempengaruhi analisis terhadap hukurn, terutama kritik terhadap positivisme hukum; antara lain 
dapat disimak pada karya-karya Roberto Mangabera Unger, law and Modern Sociely: Toward a 
Criticism of Social Theory, The Free Press, 1976; Harold J. Berrnan, Law and Revohtion: The 
Formation of The Western Legal Tradition, Harvard University Press, 1983; Herman Mannheim, 
Criminal Justice and Social Reconstruction, Kegan Paul, London, 1946; David M Trubek and 
Marc Galanter, Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and 
Development studies in the United States, Wisconsin Law Review, 1974; Daniel S Lev, Hukum 
dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990. Di Indonesia, 
sejurnlah ilmuan seperti Soetandyo Wignjosebroto, Satjipto Rahardjo, Moh. Mahfud MD, adalah 



satunya William J.   ham bliss"^. Dia membuktikan betapa konflik-konflik dalam 

kepentingan ekonomi khususnya, ikut melibatkan diri dalam proses pembuatan 

aturan-aturan hukum pidana. Chambliss mengambil contoh yang terjadi disekitar 

proses pembuatan RUU Pencegahan dan Pengawasan Obat Bius di Amerika 

Serikat tahun 1970. 

RUU itu disusun untuk mengendalikan distribusi dan penggunaan obat- 

obat bius yang berbahaya, termasuk pula kemungkinan bagi alat-alat penegak 

hukum untuk memasuki pekarangan pribadi tanpa ij in dalam rangka menggeledah 

dan mencari adanya obat-obat bius yang berbahaya. Dari pembicaraan- 

pembicaraan dalam lembaga legislatif, tampak bahwa pembuatan RUU untuk 

mengawasi penggunam d m  distribusi obat bius di Amerika Serikat diliputi oleh 

kenyataan bahwa para anggota legislatif tidak mau menandatangani suatu RUU 

yang berlawanan dengan kepentingan-kepentingan industri farmasi, kendatipun 

dihadaykan pada bukti-bukti bahwa industri inilah yang sesungguhnya harus 

bertanggung jawab atas penyebaran obat-obat bius. 

Peranan mereka yang berkepentingan dengan industri farmasi dalam 

pembuatan RUU itu terlihat jelas melalui lobi-lobi mereka kepada anggota 

parlemen. Akhirnya yang memperoleh penekanan dalam RUU itu adalah heroin, 

dan marijuana, yang tidak merupakan bagian dari sistem keuntungan perusahaan- 

perusahaan farmasi. Karena itu menurut Charnb!iss, RUU ini merupakan 

perlindungan bagi industri-industri farmasi tertentu dari saingan-saingan mereka, 

yaitu pengusaha-pengusaha tidak terorganisir yang memperjualbelikan jenis 

barang dagangan yang sama; obat bius. 

Pandangan Chambliss ini dibangun berdasarkan perspektif dialektika Karl 

Marx yang memandang konflik-konflik, atau kontradiksi-kontradiksi dalarn 

hubungan-hubungan ekonomi merupakan akibat dari adanya kesenjangan dalam 

pemilikan sumber daya-sumber daya ekonomi sehingga kesempatan untuk 

survival secara ekonomis, serta kemampuan mengendalikan produksi akan jatuh 

mereka yang dapat dikatagorikan penganut aliran kritis dalam ilmu hukum, karena mereka keluar 
dari kerangka berpikir legalistik dengan melihat hukum sebagai sesuatu yang bersifat variabel. 

110 William .... Ibid. hlm. 12. 



ke tangan pemilik modal, termasuk dalam menentukan proses produksi dan 

penentuan pola konsumsi. 

Kritik-kritik tajam Marx terhadap hukum positif, atau dalam istilah lain 

sering disebut dengan hukum modern, terkait dengan dominannya peran negara di 

dalam perumusan dan pelaksanaan penegakan hukum positif; sesuatu yang 

menurut Marx pasti menyembunyikan anasir-masir kepentingan kekuasaan atau 

kepentingan kapital, baik di level konstruksi hipotetis pasal-pasal dalam undang- 

undang maupun di dalam pelaksanaannya. Apaiagi kata Marx, kebangkitan 

negara modern itu sebenarnya merupakan kemenangan kaum bangsawan atas 

kekuasaan yang dckaden"'. Dengan demikian, apakah ide atau gagasan-gagasan 

tentang kepentingan-kepentingan pelbagai pihak terhadap substansi dari undang- 

undang akan diatur dalam suatu undang-undang atau tidak, akan sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan non hukum; terutama kepentingan politik 

kekuasaan, dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi pemerintah. Melalui 

undang-undang, politik kekuasaan dapat dijalankan kareila undang-undang 

merupakan salah satu alat yang penting untuk menyalurkan dan mewujudkan 

tujuan-tujuan kebijakan pemerintah' 12. 

Dalam perspektif politik, perjumpaan kepentingan politik dan hukum 

positif yang makin kuat pada negara-negara modern, terutama negara-negara yang 

merdeka setelah perang dunia ke-11, telah melahirkan apa yang disebut Roberto 

Mangabeira Unger dengan bureaucratic yaitu model hukum yang 

menempatkan hukum tersubordinasi di bawah kepentingan birokrasi kekuasaan, 

serta kepentingan dan institusi kapital. Kepentingan-kepentingan birokrasi untuk 

mewujudkan modernisasi secara cepat, telah mendorong kekuasaan menjadi 

superordinan di atas hukum. 

"I Pandangan-Pandangan Marx tentang hukum dalarn konteks politik ekonomi dalam 
diskripsi yang berbeda dapat dibaca dalam, Dragan Milovanovic, A Primer in the Sociolog~ of 
Law (second edition), Harrow and Heston Published, New York, 1994. 

Esmi Warasiih, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologi, PT. Suryandaru Utama, 
2005, hlm. 48. 

113 Roberto Mangabeira Unger, Law ... .op.cit, him. 49. 



Dalam konteks Indonesia, Soetandyo Wignjosoebroto juga menilai, bahwa 

konsep berpikir kita tentang hukum tidak pernah mengalami kemajuan yang 

berarti, kecuali mengubah pola "politik sebagai panglima" pada era Orde Lama, 

menjadi lebih Kelsenian pada era Orde Baru. Dampak dari ha1 tersebut tidaklah 

terlalu signifikan karena keduanya tetap menjadikan hukum mengabdi pada 

kepentingan-kepentingan politikl 14. 

Dalam kerja operasionalisasi hukum, peran eksekutif justru lebih dominan 

dibanding legislatif. Resultante yang demikian itu menurut Soetandyo tidak hanya 

terjadi karena terlanjur besarnya kekuatan dan kekuasaan riil eksekutif dalam era 

Orde Baru dihadapan badan penvakilan, akan tetapi juga karena dua alasan 

lain' 15, yaitu: 

Pertama, selalu didayagunakannya wewenang konstitusional badan-badan 

eksekutif untuk terlibat dan melibatkan diri ke dalarn perancangan dan pembuatan 

undang-undang yang dalam praktik karena dikuasainya sumber-sumber daya yang 

relatif berlebih, menyebabkan eksekutif mampu lebih banyak berprakarsa. 

Ide dan kebijakan yang diprakarsai lembaga-lembaga perwakilan yang 

seharusnya didahulukan, dalam banyak peristiwa justru ide-ide dan prakarsa 

eksekutif itulah yang lebih banyak merintis dan mengkontrol perkembangan. 

Kontrol elcsekutif di dunia perundang-undangan pun menjadi tampak lebih besar 

lagi manakala orang juga mau memperhatikan keleluasaan eksekutif dalam ha1 

regulatov laws, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi 

Presiden, Keputusan Menteri, dan sebagainya. Regulatov Laws ini kendati 

sebenarnya hanya bertaraf peraturan pelaksanaan, akan tetapi dalam praktik dapat 

menerbitkan efek-efek pola kehidupan yang jauh. 

Kedua, kenyataan bahwa dalam perkembangan politik yang terjadi pada 

zamzn Orde Baru, kekuatan politik yang berkuasa di seluruh jajaran eksekutif 

ternyata juga mampu bermanuver dan mendominasi Dewan Penvakilan Rakyat 

Soetandyo ~ignjosoebroto, Dari Hukiim Ko!onial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian 
tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di 
Indonesia (1 840-1990), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 247. 

Ibid, hlm. 247. Baca juga Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang 
Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhamadiyah University Press, 
Surakarta, Cet. 4,2005, hlm. 26-27. 



(DPR) dan Majelis Penvakilar, Rakyat (MPR). Dalam konstelasi dan konstruksi 

seperti itu, hukum di Indonesia dalam perkembangannya di akhir abad 20 ini 

benar-benar secara sempuma menjadi "government social control" dan berfungsi 

sebagai "tool of social engineering". 

Hukum perucdang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru, 

telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi secara 

formal yuridis dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas 

moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya, sebagaimana yang sesungguhnya 

hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam. Itu semua karena kekuasaan 

Politik memiliki akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis 

identik dengan negara, dan hukum di subordinasi pada "rasson d'etat'"l6. Oleh 

sebab itu, pengaruh politik, terutama kekuasaan otoritarian terhadap hukum dan 

penegakan hukum telah menjadi problem serius di era modem sekarang ini karena 

tidak saja institusi penegakan hukum gaga1 menjadi kekuatan mandiri 

menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi 

perpanjangan tangan pemerintah yang memberikan arahan-arahan politis dan 

ideologis bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan.'I7 Intervensi kekuasaan 

terhadap penegakan hukum bahkan akan semakin keras dan intensif pada kasus- 

kasus yang menyinggung langsung atau tidak langsung kepentingan penguasa 

seperti kasus pelanggaran HAM. 

Apa yang dikemukakan di atas telah menunjukkan bahwa konfigurasi 

politik yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan para pelaku politik, juga 

berpengaruh terhadap produk hukum suatu negara. Bahkan Mahfud dalam 

studinya menyatakan bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas 

antara hukum dan politik, atau pertanyaan tentang apakah hukum yang 

mempengaruhi politik atau sebaliknya, maka paling tidak ada tiga macam 

jawaban dapat menjela~kannya."~: Pertama, hukum determinan atas politik 

dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk kepada 

116 Philippe Nonet & Philip Selnick, Law and Society in Transition, Toward Responsive 
Law, Harper Colophon Books, 1978. hlm 33. 

117 A Muhammad Asrun, op.cit, hlm. 21. 
 oh. Mahfbd MD., Politik .... op.cit. hlm. 8. 
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hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil 

atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan 

(bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem 

kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat, determinasinya seimbang antara 

yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk 

keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus 

tunduk pada aturan-aturan hukum." 

Dalam studinya tersebut, Mahfud mengambil perspektif yang kedua. 

Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yafig 

terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi 

yang lebih besar daripada h u k ~ m " ~ .  Dengan demikian, pembuatan dan 

pelaksanaan undang-undang HAM di era apapun; apakah era demokratis, era 

otoritarian maupun era reformasi atau transisi tetap relevan dan siqnifikan 

menggunakan teori konfigurasi politik karena pembuatan undang-undang 

memang berlangsung di dalam dan dengan proses politik. 

4. Keadilan Transisional 

Dalam negera hukum demokratis transisional (reformasi), atau lebih 

populer dengan istilah era transisil2', isu penyelesaian pelanggaran HAM masa 

lalu memiliki problematika hukum dan politik yang lebih koinpleks karena di 

dalamnya mencuat isu keadilan transisonal terutama menyangkut perlakuan 

hukum terhadap kejahatan rezim masa ~a lu '~ ' .  

Isu keadilan di era transisi menuju demokrasi tidak hinya dipersoalkan 

dalam pengertiannya yang ideal dan umum, melainkan terutama dalam 

pengertiannya yang kontektual dan partikular. Pertanyaan tentang keadilan dalam 

konsep idealnya diajukan sebagai titik berangkat menuju kristal pemikirail tentang 

'Ig lbid, hlm. 13. 
Dalam ilmu politik, terdapat perbedaan substansal tentang istilah transisi. Dalam satu 

paradigma transisi dibatasi oleh kreteria politik yang objektif, terutama yang bersifat prosedural. 
Paradigma kontemporer memaknai transisi sebagai ke arah lebih liberal. Untuk kepentingan studi 
ini, transisi diartikan sebagai menuju demokrasi yang difokuskan pada pemilhan umum dan 
prosedur lain yang terkait dengan transisi menuju demokratis tersebut. 

1 2 '  Muatan keadilan yang dimaksudkan dalam transisi menyangkut penyelesaian hukum 
atas kasus-kasus kejahatan kemanusian rezim masa lalu. 



keadilzn yang applicable di masa transisi. Dengan kata lain, pertanyaan yang 

diajukan bersifat distingtif-dekonstruktif. Dikatakan distingtif karena pertanyaan 

itu implisit menawarkan konsep keadilan non-konvensional, yaitu teori keadilan 

khas transisional. Dikatakan dekonstruktif, karena pertanyaan itu bermakna 

sebagai gugatan epistimologis yang hendak mendekonstruksi teori keadilan 

konvensional untuk melahirkan konsep keadilan yang baru, yang khas 

transisional. 

Keadilan di era transisional bukan sekadar isu politik, sebab dikhawatirkan 

akan terjebak kedalam kontroversi "keadilan ala pemenang" (victor justice) atau 

"keadilan kompromistis" (compromise justice), sementara para korban terabaikan; 

dan bukan juga sekadar sebagai isu hukum, karena dicemaskan apa yang "adil" 

menurut putusan pengadilan belum tentu adil bagi para korban; belum lagi 

kecurigaan hukum itu sendiri mengandung ketidakadilan. Oleh sebab itu 

pertanyaan tentang konsepsi keadilan dalarn masz transisi politik belum terjawab 

dengan memuaskan. Perdebatan tentang keadilan transisional biasanya berada 

dalarn kerangka proporsi normatif bahwa berbagai respon hukum yang dilakukan 

perlu dinilai berdasarkan prospeknya untuk demokrasi. 

Dalam perdebatan yang sedaiig berlangsung tentang kaitan hukum, 

penegakan hukum, kepastian dan keadilan dengan demokrasi, terdapat dua kubu 

pemikiran, yaitu kubu realis dan kubu idealis. Kubu realis menganggap bahwa 

politik menjadi syarat untuk terciptanya kepastian hukum, sementara kubu idealis 

justru meyakini bahwa langkah-langkah hukum tertentu dijalankan terlebih 

dahulu sebelum transisi politik dilakukan. 

Bagi kubu realis, usaha mencapai keadilan dalam masa transisi tergantung 

pada konteks yang ada dan dapat dijelaskan dengan melihat perimbangan 

kekuasaan yang berperan dalam mengarahkan langkah-langkah transisi. Hukum 

dalam konteks demikian produk dari politik. Pada sisi lain, dari perspektif idealis, 

persoalan keadilan di era transisi dijelaskan melalui konsepsi keadilan universal, 

yang digunakan dalam situasi normal. Pemikiran-pemikiran mengenai keadilan 

retributif atau keadilan korektf tentang ketidakadilan pada masa lalu diangap 

menjadi syarat tercapainya transisi demokrasi. 



Kedua kubu (realis dan idealis) memang mampu menjelaskan dengan baik 

sifat dan peran hukum dalam masa biasa (demokrasi atau otoritarian), tetapi 

keduanya tidak dapat menjelaskan sifat dan peran hukum dalam masa transisi 

politik. Keduanya gaga1 menjelaskan kaitan antara respon-respon hukum terhadap 

ketidakadilan di masa lalu dengan prospek suatu negara untuk transformasi 

demokratik. Keduanya mengabaikan hal-ha1 yang spesifik dalam masa transisi. 

Belajar dari pengalaman banyak negara di Eropa Timur, Amerika Latin, 

Afkika dan Asia, tekanan politik, batasan waktu dan tidak tersedianya sumber 

daya di bidang hu!<um yang cukup, dzpat membuat elite pada rezim otoriter 

menciptakan mekanisme hukum (pengadilan) ad hoc di mana hakim yang 

memegang peranan utama rentan terhadap intervensi kekuahn-kekuatan masa 

l a l ~  dalam pelbagai casa dan bentuk, sehingga sangat muiigkin akhir dari proses 

hukum itu para hakim justru terlibat langsung atau tidak langsung dalam 

melegalisasi kekejaman masa l a l ~ ' ~ ~ .  Kemungkinan lebih jauh adalah beberapa 

dari elite baru, termasuk aparatur penegak hukum HAM sebenarnya adalah- orang- 

orang dari rezim sebelumnya. Akses mereka ke kukuasaan dapat digunskan untuk 

menekan hakim-hakim pengadilan ad hoc agar berpihak kepada mereka. Belum 

lagi kekhawatiran terhadap kemungkinan resistensi dari masyarakat sendiri, 

sebagaimana pengecualian terhadap Hirohito dalam pengadilan HAM ~ o k ~ o ' * ~ .  

Pemerintahan transisional yang lahir paska kekuasaan otoritarian hampir 

selalu dihadapkan pada situasi dilematis untuk menyelesaikan pelanggaran HAM 

masa l a l ~ ' ~ ~ .  Pilihan-pilihan itu menurut Huntington sangat tergantung pada apa 

yang disebut "sifat dasar dari proses demokratisasi" dan "distribusi dari kekuatan 

122 Lihat Richard L. Abel dan Philip S.C. Lewis, "Putting Law Back Into the Sociology of 
Lawyers", dalam Abel and Lewis (eds), Lawyers in Society, Comparative Theories. Vol 3, 
University of California Press, Berkley, 1989, him. 478-482. 

123 Kaisar Hirohoto oleh McArthur secara sengaja dikecualikan dari daftar tersangka 
Tokyo Tribunal karena McArthur takut bahwa membawa seorang kaisar ke persidangan akan 
menyebabkan masyarakat Jepang melakukan "perlawanan terbuka dan perang grilya" dan 
menolak untuk "bekerja sama", sebagaimana menguapnya ketertarikan untuk menuntut kaki 
tangan Jerman dan Nazi paska Perang Dunia I1 karena adanya kebutuhan konsolidasi antar sekutu 
dalam perang dingin. Lebih lanjut, lihat antara lain Mark J. Osiel, "Ever Again: Legal 
Rememberance of Administrative Massacre", University of Pennsylvania Legal Review, vol. 144, 
1995, hlm. 463,546-547. 

1 24 Samuel P Huntington, op. cit, hlm. 2 1 1 .  



politik selama dan setelah proses transisiI2'. Menghadapi dilema ini, 

pemerintahan dzmokratik yang baru biasanya selalu harus memilih, sebagaimana 

diu~ulkan oleh 0,Donnel dan ~ c h m i t t e r ' ~ ~ ,  strategi yang "terbaik dari terburuk" 

dengan mengkombinasikan elemen-elemen penuntutan, penghukuman, pemaafan, 

dan rehabilitasi baik untuk pelaku maupun korban. 

5. Penegakan Hukum HAM 

Menjelaskan dan memahami penegakan h u k ~ m , ' ~ ~  termasuk penegakan 

hukum HAM dapat menggunakan dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif 

yuridis normatif, atau dikenal juga dengan pendekatan doktrinal, atau perspektif 

sosiologis yang dikenal juga pendekatan non doktrinal. 

Dalam perspektif normatif atau doictrinal, hukum dilihat dari dalam sistem 

hukum itu sendiri atau dalam istilah Lawrence M. Friedman bahwa hukum oleh 

para sarjana, hukum dilihat, digunakan dan menjadi ukuran terhadap prilaku. 

Selengkapnya Friedman menulis: 

"The lawyers looks at it mostly from the inside. He judges law in its own 
terms; he has learned certain standards against which he measures legul 
practices and rules, or he writes about practical affairs; how to use the 

91 128 law, how to work with it . 
Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan 

norm-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (ius constitutum) terhadap suatu 

peristiwa kongkrit. Penegakan hukum bekerja seperti model mesin otomatis, 

dimana pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. 

Hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti yang harus diterapkan pada 

peristiwa yang juga jelas dan pasti.'29 Penegakan hukum dikonstruksikan sebagai 

ha1 yang rasional logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum. Logika 

menjadi kredo dalam penegakan hukum. 

Iz5Ibid, hlm.215. 
0. Donnel: dan P.C. Schmitter, Transition from Authoritarian Rule, Tentavie 

Conclusion about Uncertain Democracies, The John Hopkins University Press, Baltimore and 
London, 1996, hlm. 30. 

''' Istilah Penegakan Hukum merupakan kata Indonesia untuk law enforcement, atau 
dalam bahasa Belanda dikenal rechtsoepassing dan rechtshandhaving. 

''* Baca Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Sciene Perspective, Russell 
Sage Foundation, New York, 1975, hlm.vii. 

' 29  Lihat Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 173. 



Dimensi-dimensi moral, politik, budaya, lembaga dan manusia sebagai 

pelaksana penegakan hukum bukanlah variabel yang diperhitungkan dalam 

penegakan hukum, karena hukum (UU) memiliki logika dan cara kerjanya sendiri 

sesuai dengan logika syoligisme, yaitu premis mayor, premis minor dan 

kongklusi. 

Logika sylogisme dalam hukum positif mengharuskan adanya dokumen 

tertulis atau bukti-bukti tertr~lis untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses 

atau transaksi hukum sebagaimana tuntutan prinsip rasionalitas pada hukum 

materiil dan hukum formil. Selain itu di'naruskan pula ditempuhnya prosedur dan 

mekanisme130 dalam penegakannya. Tanpa itu penegakan hukum tidak bisa 

dijalankan. Begitulah cara pandang dan keyakinan hukum para penegak hukum 

(Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menegakkan atau menerapkan hukum terhadap 

suatu kasus. 

Keharusan adanya hukum positif, sesuai azas legalitas, serta tersedianya 

bukti-bukti tertulis, prosedur dan mekanisme yang tetap dalam perwujudannya 

acapkali dirasakan menjadi tidak adil bagi pihak tertentu yang dirugikan atau 

pihak korban (dalam hukum publik) yang tidak memiliki cukup bukti. Kasus- 

kasus Pelanggaran HAM yang berat yang notabene merupakan jenis perbuatan 

baru yang diruniuskan sebagai kejahatan oleh undang-undang, dipastikan akan 

menghadapi kendala pada level hukun~ materiil, formil, prosedur, mekanisme dan 

kemampuan manusia pelaksana hukum itu. Ada kemungkinan hukum materiil dan 

forrnil tidak cukup jelas atau tidak tepat dalam mengatur, prosedur dan 

mekanismenya berbelit, serta aparatur penegak hukumnya tidak terlatih, atau 

terbiasa dengan cara berpikir sylogisme sehingga penegakan hukum HAM 

berjalan tidak sebagaimana diharapkan, atau bahkan mengecewakan. 

Penegakan hukum HAM untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM yang 

berat masa lalu melalui pengadilan dalam pengalaman banyak negara pada 

umumnya terkendala oleh sulitnya mencari alat bukti, dan saksi karena kasusnya 

Marc Galanter menyebut adanya sebelas ciri hukum modern, yaitu: uniform, 
transaksional, universal, hirarki, birokratis, rasional, profesionalisme, perantara, dapat diralat, 
adanya pengawasan politik, dan adanya pembedaan. Lihat Marc Galanter, "Hukum Hindu dan 
Perkembangan Sistem Hukum India Modemy', dalam A.A.G. Peters dan Koesriani, op.cit.,hlm. 
147-149. 



telah melampaui waktu yang relatif lama, tidak bisa menjangkau kasus dalarn 

jumlah besar, memakan waktu lama, terkadang berlarut-larut; berpotensi gaga1 

akibat kegagalan mernenuhi syarat-sayrat hukum formil dari proses hukum itu 

sendiri, serta tidak objektif akibat cara berpikir dan menilai dari aparatur penegak 

hukum terhadap kasus terkontamanisi oleh rezim sebelumnya. 

Fenomena penegakan hukum dalam kerangka perspektif normatif itu telah 

dikritik sebagai penegakan hukum yang buta atas realitas dimana hukum itu 

dibuat, hidup dan bekerja. Keadilan formal flormal justice) yang mengacu 

sepenuhnya kepada terpenuhinya unsur materiil dari tindakan serta prosedur dan 

mekanisme dari pelaksanaan hukum, tanpa menghiraukan adanya aspek-aspek 

sosial, moral, politik, kultural, dan manusia pelaksana hukum akan menjadi 

halangan utama penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Tepat apa 

yang dikatakan oleh Francis Fukuyama bahwa penegakan hukum di Indonesia 

mengalami "moral miniaturi~ation"'~' atau pengkerdilan moral; suatu ungkapan 

kritis dalam mengapresiasi penegakan hukum yang menafikan aspek-aspek 

keadilan dalam tataran praksis. 

Sebaliknya dari pendekatan normatif adalah pendekatan sosiologis. 

Pendekatan ini memandang hukum dan penegakan hukum dari luar hukum karena 

hukum berada dan menjadi bagian dari sistem sosial, dan sistem sosial itulah yang 

memberi arti dan pengaruh terhadap hukum dan penegakan hukum. Friedman 

mengatakan bahwa asumsi dasar yang mendasari pandangan sosiologi hukum 

adalah: 

"The people who make, apply, or use the law are human beings. Their 
behmior is social behavior: Yet, the study of law has roceeded in relative 
isolation from other studies in the social sciences".13 ? 
Faktor manusia dalam perspektif sosiologi hukum sangat penting karena 

manusia sangat terlibat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukan suatu 

proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia. Penegakan 

hukum tidak dapat dilihat sebagai proses logis linier, melainkan sesuatu yang 

kompleks. Penegakan hukum bukan lagi hasil dedukasi logis, melainkan lebih 

"' Lihat Francis Fukuyama, The Great Disntption: Human Nature and the 
Reconstruction of Social Order, Profile Books, 1999, hlm. 28 1-282. 

'32 Friedman, 1oc.cit. 



merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Penegakan hukum tidak berada di ruang 

hampa, tetapi berada dan menjadi bagian dari realitas sosial dimana hukum itu 

dibuat dan dilaksanakan. Karena itu, penegakan hukum bukan sekadar fenomena 

yuridis semata, tetapi juga fenomena sosial yang harus dilihat sebagai bagian dari 

sistem sosial dimana hukum itu ditegakkan, dan bahkan terhadap kasus apa 

hukum tersebut diterapkan. 

Hukum dan penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum tidak 

bisa hanya dilihat sebagai lembaga otonom dalam masyarakat, melainkan sebagai 

suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Dalam bahasa 

Sinzheimer, hukum tidak bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan 

hal-ha1 yang abstrak, melainkan selalu berada da!am suatu tatanan sosial tertentu 

dan matlusia-manusia yang  hid^^'^^. Bahkan hukum kata Northop seperti dikutip 

oleh Bodenheimer, tidak dapat dimengei-ti secara baik jika ia terpisah dari norma- 

norma sosial sebagai "hukum yang  hid^^"'^^, dan hukum yang hiduv menurut 

Eugen Ehrlich dimaknakan sebagai hukum yang menguasasi hidup itu sendiri, 

sekalipun ia tidak dicantumkan dalam paraturan-peraturan h ~ k u m ' ~ ~ .  

Penegakan hukum HAM untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM yang 

berat masa lalu di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum hams dilihat 

dalam konteks sosial yang luas, tidak saja faktor hukumnya, faktor aparatur 

penegak hukumnya, faktor kultural atau budaya masyarakat, sarana pram aarana 

pendukung penegakan hukum itu, faktor manusia penegak hukum, tetapi juga 

konteks politik (hukum) dimana dan kapan aturar. hukum positif itu dibuat dan 

dilaksanakan. 

Dengan memadukan analisis penegakan hukum HAM dari perspektif 

normatif dan sosiologi hukum akan diperoleh gambaran yang komprehensif 

mengenai kompleksitas masalah penegakan hukum HAM bagi penyelesaian 

Pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Indonesia pada era reformasi. 

'33 Satjipto Rahardjo, "Hukum Dalam Kerangkz Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya", dalam 
Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 tahun 1972, hlm. 23. 

'34 Edger Bodenheimer, Yurisprudence: The Philosophy and Method of the Law; 
Cambridge, Massachesetts, 1962, hlm. 106. 

'35 Ibid, hlm. 106. 
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