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Mekanisme Formal 
Tempo, Jumat, 18 Maret 2016  

• Peradilan  
• Rekonsiliasi  
• Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat  

Basis aturan:  
• UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM  
• UU KKR



Tom Iljas di Sumbar

15 Oktober 2015

Tom Iljas, 77 tahun, yang menjadi eksil selama 18 tahun sejak 1965 sebelum 
menjadi warganegara Swedia, dideportasi dan cekal oleh keimigrasian Sumatera 
Barat setelah berniat mengunjungi kuburan ayahnya di lokasi kuburan massal di 
Salido, Sumatera Barat. 

Sebelumnya, pada tanggal 11-12 Oktober 2015, Tom Iljas telah mengalami intimidasi 
dan penggeledahan paksa selama proses interogasi yang dilakukan oleh kepolisian.





3 Opsi Komnas HAM 
Pertama, segala bentuk pelanggaran HAM, baik yang sudah maupun 
yang belum diselidiki, harus diselesaikan dengan rekonsiliasi.

Kedua, Rekonsiliasi, tapi terbatas pada enam pelanggaran berat. Di 
antaranya tragedi 1965, kasus penembakan misterius (Petrus) 
1982-1985, kasus penghilangan aktivis pada 1997-1998, tragedi 
Trisakti pada 1998, kasus Talangsari 1989, dan pelanggaran HAM di 
Timor-Timur.

Ketiga, Komnas HAM menyarankan rekonsiliasi dipilih dari enam 
kasus tersebut. Dari keenam pelanggaran tersebut, dipilah mana 
yang sudah dapat dibawa ke pengadilan atau yang sudah patut 
direkonsiliasi.



Jokowi, Komnas HAM dan Arah 
Penyelesaian menurut Pemerintah? 



Penolakan KontraS dan Keluarga Korban, 
mengapa?  





Abdul Hakim 
Garuda Nusantara 

Abdul Hakim Garuda Nusantara menilai bahwa selama ini gerakan 
penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak pernah 
memetakan secara jelas apa keinginan Pemerintah.  

Abdul Hakim menganggap bahwa diskursus ini perlu mendapatkan 
legitimasi material dari publik untuk dapat menjadi agenda nasional. 

“Yang pertama adalah legitimasi konstitusional, kedua legitimasi 
sosiologis dan ketiga adalah legitimasi moral. Kalau ketiga legitimasi ini 
tidak dipenuhi, maka apapun keputusan pemerintah soal penyelesaian 
pelanggaran HAM berat di masa lalu akan terus menjadi kontroversi,” 
ujarnya. 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bertajuk  
“Merangkai Peta Jalan Indonesia untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu” pada 18 April 2016 di Jakarta.



Belajar dari 
Palu

Deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM pada 2012, yang didorong 
oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi 
Tengah. 

Rusdi Mastura (Walikota Palu) mengajukan permintaan maaf resmi 
kepada para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966.



Pilar Hukum, HAM dan Peradilan

• Mengadvokasikan penanganan tujuh perkara hasil 
penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung
• Mendorong investigasi HAM di Papua
• Mendukung LPSK dalam pemberian bantuan psiko-sosial 
untuk korban pelanggaran berat HAM
• Mempelajari RUU KKR yang diajukan oleh Kementerian 
Hukum dan HAM



Pilar Politik dan Kebijakan Sosial

• Mendorong pembentukan komite ad hoc di bawah Presiden 
untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
• Memfasilitasi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya bagi korban/penyintas pelanggaran berat HAM melalui 
akses pada Program PNPM Peduli di Aceh, Medan, Lampung, 
Jakarta, Solo dan Palu, termasuk pemberdayaan korban/
penyintas dan pembentukan ‘rumah belajar’
• Mengembangkan kurikulum pendidikan HAM di sekolah 
dasar yang mengintegrasikan sejarah kota dalam konteks ‘Kota 
Sadar HAM’ melalui kerjasama dengan Pemkot Palu



Pilar Budaya dan Dialog Publik

• Melakukan peluncuran laporan ‘Menemukan Kembali Indonesia’ di 
berbagai daerah
• Mengembangkan alat-alat bantu bagi pemahaman isi laporan 
‘Menemukan Kembali Indonesia’
• Menyelenggarakan kompetisi untuk menciptakan alat komunikasi 
untuk laporan
Menyelenggarakan kompetisi untuk menciptakan alat komunikasi 
untuk laporan ‘Menemukan Kembali Indonesia’ untuk generasi muda 
(www.kompetisi.kkpk.org)
Selain itu, kerja pendampingan dan penguatan korban/penyintas terus 
berjalan sebagai pijakan kerja bersama yang berkelanjutan.
Anggota KKPK juga merasa kebutuhan untuk melakukan konsolidasi 
gerakan untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang akan 
muncul dalam beberapa tahun ke depan

http://www.kompetisi.kkpk.org/

