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PENDAHULUAN 

Sebagai mandat dari MOU Helsinski dan tindak lanjut kesepakatan yang kemudian di-

tuangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006), maka 

perlu  untuk  mempertimbangkan bagaimana  seharusnya  komitmen politik  Pemerintah 

Indonesia merespon perkembangan yang terjadi dalam kerja-kerja rekomendasi Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. 

Ada tiga pertanyaan kunci yang menjadi rujukan untuk kebijakan yang perlu dan men-

dasar diambil oleh pemerintah Indonesia.  

• Kebijakan dan payung hukum apa yang dapat menjadi dukungan Pemerintah Pusat 

terhadap pemberlakuan KKR Aceh? Produk hukum apa yang relevan?

• Apa status kelembagaan? KKR dan Pengadilan HAM? 

• Bagaimana  membangun  relasi  hukum  yang  kuat  antar  lembaga  negara  untuk 

memperkuat rekomendasi KKR terkait reparasi? 

Pendekatan  untuk  menganalisis  kajian  kebijakan  ini  menggunakan  pendekatan  sosio-

legal.  Sebagai  sebuah  pendekatan  multi  atau  interdisipliner,  kajian  normatif,  historis, 

realisme hukum dikombinasikan, dengan menggunakan teori-teori yang relevan untuk 

melihat realitas keberlakuan upaya yang telah dilakukan KKR Aceh dengan melihat, 1. 
Konteks  keadilan  transisional  Aceh,  2.  Politik  hukum  HAM,  3.  Ketatanegaraan  dan 

governancenya.

SUBSTANSI 

Pembahasan difokuskan pada 4 (empat hal), yakni 
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I. KKR ACEH DAN KEADILAN TRANSISIONAL 

Reparasi sebagai Mandat KKR Aceh

Upaya reparasi administratif di Aceh sebelum KKRA

II. KKR DALAM PENDEKATAN KETATANEGARAAN 

KKR sebagai pemangkas impunitas

Ketidakpastian hukum dalam Negara Hukum 

Hak korban dan akses keadilan dalam penegakan hukum 
Ius Cogens dan diskriminasi dalam penegakan hukum 

Prinsip kewajiban negara dalam HAM 

Warisan otoritarianisme dan impunitas 

Komitmen politik hukum dukungan terhadap KKR Aceh 

III. KKR ACEH DAN PENDEKATAN KETATAPEMERINTAHAN 

Konsekuensi berbasis pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan atas Kelembagaan KKRA

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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I. KKR ACEH DAN KEADILAN TRANSISIONAL 

REPARASI SEBAGAI MANDAT KKR ACEH

Dalam  Qanun  No  17  tahun  2013  tentang  Komisi  Kebenaran  dan  Reakonsiliasi  Aceh, 

reparasi merupakan salah satu mandat KKR Aceh yang diatur dengan cukup detil dari 
mulai bentuknya hingga pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 (21) Qanun tersebut, reparasi 

adalah: “hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara 

kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, re-

habilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan dan jaminan atas ketidak 

berulangan”. 

KKR Aceh memberikan reparasi kepada individu dan atau kelompok setelah proses pen-

gungkapan kebenaran. Ini berarti, reparasi bukanlah substitusi dari kebenaran tetapi se-

buah proses dan bentuk keadilan yang hanya bisa dilakukan setelah adanya kebenaran, 

dan karena  itu,  pengakuan terhadap pengalaman korban.  Namun,  reparasi  mendesak 
tetap dapat diberikan selama proses pencarian kebenaran berlangsung dengan melihat 

pada  pertimbangan  pentingnya  pemulihan  korban  baik  fisik  atau  psikis  yang  dapat 

mengganggu proses pengungkapan kebenaran. Pertimbangan untuk reparasi mendesak 

ditentukan oleh KKR Aceh dengan mekanisme khusus. 

Lebih lanjut lagi, Qanun ini menjelaskan bahwa reparasi merupakan kewajiban dan tang-

gung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota Aceh. 

Dalam pelaksanaannya, reparasi untuk tujuan rehabilitasi korban dapat dilakukan ker-

jasama dengan organisasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan upaya rehabili-

tasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan hak-hak dasar korban, baik jangka pendek 
dalam bentuk pelayanan segera pada korban yang paling rentan, maupun jangka panjang 
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dengan pengumpulan informasi untuk merancang program yang wajib dijalankan oleh 
pemerintah berdasarkan rekomendasi dari KKR Aceh. 

UPAYA REPARASI ADMINISTRATIF DI ACEH SEBELUM KKRA

Upaya reparasi paling awal pasca konflik dilakukan di Aceh pada tahun 2000 oleh Wakil 
Gubernur pada saat itu, Abubakar Azwar. Program ini menjadi preseden sebuah bentuk 

reparasi berdasarkan kebijakan tetapi bukan berdasarkan putusan pengadilan, atau dise-

but reparasi administratif . Bentuk reparasinya adalah kompensasi, yang kemudian dirujuk 

sebagai “diyat” yang dilakukan pasca Perjanjian Damai Helsinki 2005. 

Di dalam Perjanjian Helsinki, fokus dari program reintegrasi adalah pemulihan ekonomi, 

khususnya  kesepakatan  untuk  memberi  tanah  pertanian  dan  pekerjaan  bagi  mantan 

kombatan, tahanan politik, dan “rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian” serta 

jaminan  sosial  bagi  mereka  yang  tidak  dapat  bekerja.  Bentuk-bentuk  ini  dapat  dima-
sukkan dalam reparasi  mendesak, yang kemudian menjadi bagian dari  mandat Badan 

Reintegrasi Aceh (BRA), sebuah lembaga yang dibentuk di bawah pemerintahan Aceh 

pasca Perjanjian Damai untuk mengelola dana reintegrasi. Meskipun MoU tidak menye-

butkan istilah ‘korban’ serta kebutuhan khusus kelompok rentan seperti perempuan dan 

anak-anak,  namun  bantuan  BRA dilakukan  terhadap  “masyarakat  sipil  yang  terkena 
dampak konflik” dan menjadi bagian dari program reintegrasi secara umum. BRA men-

gakomodir  usulan beberapa korban konflik untuk membantu secara  ekonomi.  Jumlah 

proposal bantuan yang masuk ke BRA melebihi kemampuan dana yang ada, yakni sejum-

lah 48,500 proposal yang melibatkan 600,000 orang. Besarnya jumlah ini membuat pro-

gram tersebut dibatalkan oleh BRA. 

BRA kemudian bermitra dengan Bank Dunia untuk merancang dan melaksanakan sebuah 

program  baru  yang  bertujuan  memberi  dukungan  pada  orang-orang  yang  terkena 

dampak konflik. Program ini dikelola di bawah sebuah program nasional Bank Dunia, 

yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menggunakan tenaga fasilitator 

POLICY BRIEF �5



lokal untuk memfasilitasi diskusi di tingkat desa untuk memutuskan bersama program-
program pembangunan seperti apa yang akan didukung oleh pemerintah kecamatan.  1

Penerima manfaat dari program ini dapat ditargetkan pada perorangan, kelompok, atau 

di tingkat desa. BRA menyalurkan dana sebesar US $24 million  dan meliputi 1724 desa.  2 3

Tiap desa menerima dana sebesar Rp 60-170 juta, tergantung pada intensitas konflik di 
masa lalu dan jumlah penduduk.  Dari jumlah dana BRA-KDP (Kecamatan Development 4

Program), 89% digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pembelian bibit dan 

ternak, 10% untuk pembangunan infrastruktur desa, dan 1% untuk kegiatan yang lain 

seperti pendidikan dan kesehatan.5

BRA juga  mengelola  program  kompensasi  diyat.  Dalam  skema  ini,  keluarga  korban 
menerima dana tahunan Rp 3 juta yang ditransfer melalui rekening bank masing-masing. 

Prosedur mendaftar untuk menerima diyat berbeda-beda tergantung lokasi, namun sering 

aparat keamanan dan pemerintahan lokal dilibatkan dalam memutuskan siapa yang akan 

menerima  dana  diyat.  Kurangnya  transparansi  dalam  proses  pengambilan  keputusan 

telah  mengakibatkan  banyaknya  kritik  tentang  prosedur  untuk  mendapatkan  diyat.  6

Menurut BRA, dari  program ini sebanyak 41.710 individu telah menerima dana diyat. 

Dari total penerima dana diyat, sebanyak 52% (21.596) adalah perempuan.7

Dua catatan penting dalam berbagai  upaya reparasi  administratif  ini  dalam kaitannya 

dengan peran KKR Aceh adalah : 

 Indonesia Kecamatan Development Program at http://www.worldbank.org/id/kdp; World Bank, 1

“Aceh Conflict Monitoring Update” (November 2006), 4.

 Menghitung 1 USD sama dengan Rp 9.250, maka 1 million USD sama dengan 9.25 trilyun rupiah. 2

 Sri Lestari Wahyuningrum, ND, “BRA-KDP Program Final Assessment, November 2007”. 3

 Ibid; World Bank, “Aceh Conflict Monitoring Update” (March 2007), 6, n. 10.4

 Ibid. 5

 UNDP, “Access to Justice in Aceh: Making the Transition to Sustainable Peace and Development in 6

Aceh,” (2007), 37, 59.

 Paper Konsep “Reparasi Mendesak bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Kejahatan 7

Berbasis Gender dalam Konflik Aeh” oleh LBH APIK, RPUK, KontraS Aceh, PASKA, Balai Syura, Komnas 
Perempuan, dan ICTJ, n.d.
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1. Program tersebut dilakukan tanpa adanya proses pengungkapan kebenaran dan pen-
gakuan resmi oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Aceh; dan belum terjangkaunya 

program tersebut bagi korban kekerasan seksual. 

2. Program reparasi ini tidak memberi pengakuan terhadap “korban”, melainkan hanya 

mengadopsi  kategori  ‘masyarakat  sipil  yang terkena dampak konflik’  sebagaimana 

dicantumkan di dalam MoU Helsinki. 

Sebagai  konsekuensi  dari  ketiadaan proses  pengungkapan kebenaran dan pengakuan, 

BRA dan Pemerintah Aceh tidak memiliki data-data dan informasi yang jelas tentang sia-

pa yang masuk sebagai kategori korban. Tidak mengherankan jika proposal untuk bantu-

an yang diajukan kepada BRA mencapai angka yang sedemikian tinggi. Sementara itu, 
korban kekerasan seksual justru sama sekali tidak mendapat akses dari program reparasi 

tersebut.  8

Salah satu tantangan yang dirasakan adalah masalah proses pembuktian bahwa sebuah 

tindakan  kejahatan  seksual  benar-benar  telah  terjadi.  Dengan tidak  termasuknya  kek-
erasan seksual dalam kriteria korban yang dapat menerima kompensasi lewat skema rein-

tegrasi,  banyak  korban  yang  merasa  bahwa  pengalamannya  telah  disangkal  dan 

berdampak pada semakin beratnya proses pemulihan para korbanbaik dari sisi medis, 

psikologis, sosial budaya dan ekonomi. 

Selain itu, prosedur pendataan dan kriteria penerima kompensasi serta mekanisme veri-

fikasi  korban  yang  dilakukan  oleh  BRA  belum  mengintegrasikan  kepekaan  tentang 

pelanggaran  HAM  berbasis  gender,  sehingga  korban  kekerasan  seksual  terpinggirkan 

dari program-program bantuan karena pengalaman mereka disamakan dengan korban 

kekerasan lain.  

 Idem8
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II. KKR DALAM PENDEKATAN KETATANEGARAAN 

KKR SEBAGAI PEMANGKAS IMPUNITAS 

"To delay justice is injustice" (William Penn, 1693, dalam Some Fruits of Solitude). Mengapa 

pepatah ini relevan dikemukakan, semata karena terkait dengan terombang-ambingnya 

korban, yang pula ketidakjelasan proses hukum yang pasti atas proses penyelesaian kasu-

kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, hingga hari ini. Baik Komnas HAM dan Kejak-

saan Agung, bersikukuh untuk tak beranjak dari posisi mengembangkan strategi penyele-
saian yang lebih kuat dalam proses hukumnya. Yang terjadi adalah ‘deadlock’,  terkunci 

tanpa kejelasan hukum bagaimana upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM 

berat masa lalu. 

Sepanjang  tahun  2002  sampai  saat  ini,  Komnas  HAM  sudah  menyerahkan  7  berkas 
perkara  pelanggaran HAM berat  kepada Jaksa  Agung untuk ditindaklanjuti  ke  tahap 

penyidikan. Ketujuh berkas perkara tersebut ialah:  Peristiwa Trisakti,  Semanggi I  1998 

dan II  1999;  Peristiwa Mei 1998;  Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998; 

Peristiwa Talangsari Lampung 1989; Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; Peristi-

wa 1965-1966; serta Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2002 Papua (non-retroaktif). 

Jaksa Agung terus mengembalikan 7 berkas hasil  penyelidikan Komnas HAM. Alasan 

Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM, yakni dikare-

nakan  sejumlah  alasan,  syarat  materiil  dan  formil.  Syarat  materiil  antara  lain,  bahwa 

berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dianggap belum cukup bukti; dan syarat formil 
antara lain bahwa penyelidik Komnas HAM tidak disumpah dan belum terbentuk Pen-

gadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa tersebut (vide: Nota Dinas Kepala Pusat Peneran-

gan Hukum Selaku PPID Kejaksaan Agung RI).   

Sementara di sisi lain, Komnas HAM tetap menyatakan telah menyerahkan berkas hasil 
penyelidikannya  kembali  kepada  Jaksa  Agung  karena  menganggap  tugasnya  sebagai 
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penyelidik telah selesai. “Bolak-balik berkas” disebabkan silang pendapat antara Komnas 
HAM dan Kejaksaan Agung terkait frasa Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Pen-

jelasan Pasalnya. Pasal tersebut berbunyi, 

Pasal 20 (3): Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimak-
sud  dalam  ayat  (2)  masih  KURANG  LENGKAP,  penyidik  segera  mengembalikan  hasil 
penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 
3)  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  diterimanya  hasil  penyelidikan,  penyelidik  wajib  me-
lengkapi kekurangan tersebut.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (3): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" 
adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk di-
lanjutkan ke tahap penyidikan.

Peristiwa 'bolak-balik berkas' Komnas HAM dan Jaksa Agung ini diibaratkan semacam 
permainan tenis meja (atau dikenal pula dengan suatu merek dagang, Pingpong). Kasus 

penyelesaian  pelanggaraan  HAM  berat  ibaratnya  bola,  “dipingpong”  secara  terus 

menerus,  sehingga bukannya bisa dinikmati  layaknya penonton menyimak suatu per-

tandingan  pingpong  sesungguhnya,  melainkan  pingpong  Komnas  HAM  dan  Jaksa 

Agung bisa dan bahkan telah terus menyayat hati para korban, keluarga korban dan pub-
lik.9

Ada satu hal  yang membedakan,  selain  soal  rasa  sakit  yang ditimbulkan “pingpong” 

tersebut. Yakni, tatkala pertandingan pingpong, jelas dimana posisi bola berada, semen-

tara dalam pingpong kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat ini, justru sebaliknya, 
tidak diketahui dimana sesungguhnya “bola” (baca: upaya penyelesaian kasus) berada, 

alias tidak jelas nan membingungkan.  

Jelas bahwa peristiwa 'bolak-balik berkas' yang demikian telah memperkuat mata rantai 

impunitas, yang sekaligus mengakibatkan hilangnya atau terlanggarnya hak-hak konsti-
tusional  korban maupun keluarganya untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan 

dan perlindungan dari diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia (UUD RI 1945) menjadi terabaikan.

 Wiratraman, Herlambang P. 2015. “Menunda Keadilan Sama Halnya Ketidakadilan”. Keterangan 9

dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi,  Perkara No. 075/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang No. 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
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KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM NEGARA HUKUM

Bahwa dalam berkas permohonan, Para Pemohon mendalilkan Pasal 20 ayat (3) UU Pen-

gadilan HAM dan Penjelasan Pasalnya telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon 

yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 
1945: 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama di 

hadapan hukum.” 

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemuda-

han dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan.” 

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 

Ada banyak definisi dan pendekatan untuk mengemukakan konsep Negara Hukum (atau 
acapkali disetarakan atau dimaknakan dengan Rechstaat, Rule of Law dan sejumlah konsep 

lainnya). Definisi-definisi dan pendekatan-pendekatan itu, dari elemennya bisa dipetakan 

dari kontinum tebal-tipisnya, formal-substantifnya, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. 

Dr. Adriaan Bedner melalui artikelnya, “An Elementary Approach to the Rule of Law”.10

Ada tiga elemen Rule of Law, yakni: Elemen prosedural, elemen substantive dan elemen 

mekanisme pengawasan. 

1st Category: Procedural elements 
– Rule by law 
– State actions are subject to law 

 Bedner, Adriaan W. 2010. An Elementary Approach to the Rule of Law, Hague Journal on the Rule of 10

Law, 2 : 48–74. 
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– Formal legality (law must be clear and certain in its content, accessible and pre-
dictable for the subject, and general in its application) 
– Democracy (consent determines or influences the content of the law and legal ac-
tions) 

2nd Category: Substantive Elements 
– Subordination of all law and its interpretations to fundamental principles of jus-
tice 
– Protection of individual rights and liberties 
– Furtherance of social human rights 
– Protection of group rights 

3rd Category: Controlling Mechanisms (Guardian Institutions) 
– An independent judiciary (sometimes broadened to trias politica) 
– Other institutions charged with safeguarding elements of the rule of law 

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, peristiwa 'bolak-balik berkas' ini menjadi persoalan 

mendasar bagi bangunan Negara Hukum yang kuat. Ini terkait dengan lemahnya atau 

bahkan mungkin ketiadaan komitmen mendorong bangunan itu terkait dengan,  

• Legalitas formal (Formal legality),  bahwa hukum harusnya lebih jelas ditafsirkan 
dan dipastikan substansinya, dapat diakses secara lebih jelas, terprediksi atas sub-

yek atau kasus yang dihadapinya, sekaligus berlaku umum. Jelaslah, penafsiran 

berbeda antara Komnas HAM dan Jaksa Agung terkait Pasal 20 ayat (3) Undang-

Undang Pengadilan HAM berikut penjelasannya tidaklah mencerminkan elemen 

prosedural ini. 

• Subordinasi  seluruh  hukum  dan  penafsiran-penafsirannya  berdasarkan  prinsip-

prinsip dasar keadilan (subordination of all law and its interpretations to fundamental 

principles  of  justice).  Elemen substantif  ini  mengajarkan pada kita  semua bahwa 

tidaklah pantas dan membolehkan dalam suatu Negara Hukum membiarkan keti-
dakadilan  bagi  korban  dan  keluarganya  atas  dasar  persoalan-persoalan  hukum 

dan tafsir. Hukum berikut penafsirannya (terutama dalam memaknai pasal 20 ayat 

3 UU Pengadilan HAM) haruslah mengutamakan kepentingan akses keadilan bagi 

korban dan keluarganya. Oleh sebab itu, dalam sidang terhormat ini, Mahkamah 

Konstitusi melalui putusannya diharapkan memulihkan dan memperbaiki bangu-
nan Negara Hukum Indonesia, khususnya menafsirkan secara lebih protektif atas 

pasal 20 ayat 3 berikut penjelasannya. 
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• Perlindungan hak-hak dan kebebasan individual (protection of individual rights and 
liberties) serta memajukan hak-hak sosial (furtherance of social human rights) menjadi 

dasar mempertimbangkan setiap tindakan penyelenggara negara. Ketidakpastian 

hukum,  lahirnya  ketidakadilan  bagi  korban  dan  keluarganya,  serta  bentuk 

diskriminasi dalam penegakan hukum, sesungguhnya mengesampingkan elemen 

substantif ini, yang secara konstitusional diatur. Sehingga, tepatlah kiranya bahwa 
'bolak-balik  berkas'  itu  bukan  semata  soal  atau  problem  teknis  proses  hukum, 

melainkan telah berdampak pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk 

melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi (constitu-

tional rights). 

• Kelembagaan  yang  dibebankan  untuk  menjaga  elemen-elemen  rule  of  law  (in-

stitutions charged with safeguarding elements of the rule of law).  Baik Komnas HAM 

maupun Jaksa Agung telah diberi mandat dalam UU Pengadilan HAM untuk men-

jalankan fungsinya dalam penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat. Apala-

gi  sejak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  18/PUU-V/2007  yang  menyatakan 
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pen-

gadilan  Hak  Asasi  Manusia  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor  4026),  sepanjang  mengenai  kata  ”dugaan”  tidak  mempunyai  kekuatan 

hukum mengikat karena dinilai bertentangan dengan UUD RI 1945, maka posisi 

Komnas HAM dan Jaksa Agung menjadi lebih besar peran dan tanggung jawabnya 
untuk  menjalankan  mandat  penyelesaian  pelanggaran  HAM  berat  sebagai 

mekanisme perlindungan hukum (dalam suatu criminal justice system)  dan men-

jauhkan dari kepentingan politik. Adalah tidak tepat dalam rangka Negara Hukum 

Indonesia, bila kedua lembaga ini (Komnas HAM dan Jaksa Agung) bersilang pan-

dang dan pendapat secara berlarut-larut terkait bagaimana mengupayakan penye-
lamatan dan menjaga elemen-elemen prosedural maupun substantif rule of law. Ser-

ta,  tidak  tepat  pula  Jaksa  Agung  mengembalikan  berkas  penyelidikan  kasus 

pelanggaran HAM berat dengan alasan “belum ada pengadilan HAM ad hoc” atau 

menyandarkan  alasan  “...  karena  DPR  merekomendasikan  bahwa  peristiwa 

disidang dalam Peradilan Militer” (vide: kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi 
II). 
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HAK KORBAN DAN AKSES KEADILAN DALAM KONSEP HAM 

Hak atas pemulihan (remedy) bagi korban adalah merupakan bagian dari HAM. Maka ne-

gara merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memulihkan hak korban pelang-

garan HAM. Pada level internasional hak pemulihan bagi korban pelanggaran HAM ini-

didasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No 60/147 yang menggariskan prinsip dan pe-
doman tentang hak atas pemulihan korban pelanggaran berat HAM .11

Hak  korban  pelanggaran  HAM  berat  dijamin  melalui  sejumlah  perundang-undangan 

maupun hukum HAM internasional. Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemer-

intah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada 
Saksi dan Korban, yakni sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

lurus ke atas atau ke bawah dan garis  menyamping sampai derajat  ketiga,  atau yang 

mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau 

korban.

Korban pelanggaran HAM berat memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dise-

butkan dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power (Deklarasi 

Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), 

melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985. Dalam kerangka hukum 

nasional, hak ini pula diatur dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, yang menyebutkan 
pemberian hak korban atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan adanya pu-

tusan Pengadilan HAM yang mencantumkan amar demikian. 

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU tentang Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi, pintu masuk keadilan sebagai hak korban untuk memperoleh restitusi, 
kompensasi dan rehabilitasi harus kembali menyandarkan Putusan Pengadilan HAM Ad 

Hoc. 

 Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2005 [on the report of the Third Committee 11

(A/60/509/Add.1)] 60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims 
of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 
para. 16.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, yang dibuat Senin, 4 Desember 
2006,  dan  diucapkan  dalam  Sidang  Pleno  Mahkamah  Konstitusi  yang  terbuka  untuk 

umum  pada  hari  ini  Kamis,  7  Desember  2006,  amar  putusannya  justru  ultra-petita, 

melampaui apa yang dimohonkan oleh para pemohon.  Amar itu antara lain, 12

• Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Ke-

benaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Ta-
hun 1945. 

• Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebe-

naran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Ini berarti, bagi para korban yang kasus atau peristiwanya belum diadili di Pengadilan 
HAM, maka jelaslah tidak akan pernah mendapatkan haknya sebagai korban. 'Bolak-balik 

berkas'  serta  bekerjanya  Pengadilan  HAM  yang  menempuh  rute  berliku,  kian  mem-

berikan dampak besar bagi para korban dan keluarganya (vide: Putusan Mahkamah Kon-

stitusi Nomor 006/PUU-IV/2006; dan Wiratraman, H.P. et all. 2007. Dampak dan Implemen-

tasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memutuskan Pembatalan UU No. 27 Tahun 2004 ten-
tang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Mekanisme Hukum dan Akses Keadilan Korban 

bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Surabaya: Lembaga Kajian Konsti-

tusi Universitas Airlangga). 

Persoalan mendasar terkait 'bolak-balik berkas' dan pasal/tafsir atas Pasal 20 ayat 3 UU 
Pengadilan HAM, bertentangan dengan Pasal  5  dan 6 Deklarasi  Prinsip-prinsip Dasar 

Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang menyatakan hak 

atas mekanisme/proses peradilan yang cepat dan sederhana serta tidak adanya penun-

daan, sekaligus bertentangan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang 

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 

 Sekalipun demikian, putusan tak bulat karena ada dissenting opinion yang diambil Hakim Kon12 -
stitusi, I Dewa Gede Palguna. “…tanpa melihat konteks UU KKR secara keseluruhan, justru berakibat meniadakan 
kemungkinan para Pemohon a quo memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, yang berarti para Pemohon a quo menjadi 
lebih dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mengikuti jalan pikiran para Pemohon a 
quo, pemohonan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena, setidak-tidaknya dengan menyatakan permo-
honan ini tidak dapat diterima, masih lebih besar kemungkinannya bagi Pemohon untuk mendapatkan kompensasi.”
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IUS COGENS DAN DISKRIMINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM 

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat  diskriminatif  itu.”  Perlakuan  diskriminatif  atas  suatu  penegakan  hukum  jelas 

bertentangan dengan UUD RI 1945, dan itu sebabnya penyelenggara negara wajib dan 
harus hadir dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Apalagi, jenis kejahatan 

yang diatur dalam UU Pengadilan HAM (kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan 

genosida)  merupakan  bagian  yang  ditentukan  dan  terkait  dengan  prinsip  Ius  Cogens, 

yakni prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional seba-

gai norma yang tidak boleh dilanggar. Kedua kejahatan itu, musuh semua ummat manu-
sia di muka bumi. 

Hilang sandal dihukum, hilang nyawa dibiarkan? Tentu, perhatian komunitas internasional 

akan terus tertuju atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi bagian dari 

prinsip Ius Cogens, dan hingga kapanpun dan dimanapun, Pemerintah Indonesia akan 
terus ditagih pertanggungjawabannya berkaitan dengan penegakan hukum atas kasus-

kasus  tersebut.  Dalam konteks  hubungan luar  negeri,  tertundanya,  atau tidak tersele-

saikannya bahkan terbengkalainya kasus, akan senantiasa menyulitkan posisi Pemerintah 

Indonesia dalam mengembangkan kebijakan politik luar negerinya, terutama Indonesia 

yang mempromosikan dirinya sebagai negara yang beradab dan menaruh perhatian besar 
dalam urusan kemanusiaan (vide: Wiratraman, H.P. 2015. Human Rights Constitutional-

ism, Constitutional Review, May 2015, Vol. 1 Number 1, pp. 130-158).  

PRINSIP KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAM 

Bahwa berdasarkan pasal  28I  ayat  4  dan 5  UUD RI  1945,  Pemerintah Indonesia  telah 

dilekati suatu kewajiban bagi penyelenggara negara. Atas dasar pasal tersebut, Pemerin-

tah Indonesia sesungguhnya telah membentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan 

UU No. 26 Tahun 2000, dan ini merupakan bagian yang harus dibaca tak terpisah dengan 

pasal-pasal dalam konstitusi. Termasuk, sejumlah ratifikasi perjanjian internasional HAM 
baik itu hak ekonomi sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik. 
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Ketentuan perundang-undangan itu melengkapi apa yang disebut dalam Hukum HAM 
Internasional sebagai State Obligation (Kewajiban Negara), baik itu dalam bentuknya ke-

wajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. 

Dalam pasal (20 ayat 3 UU Pengadilan HAM) yang dimohonkan tafsirnya oleh pemohon 

kepada Mahkamah Konstitusi, sangat berkaitan erat dengan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Pen-

gadilan HAM beserta Penjelasan kedua pasal tersebut mendefinisikan unsur-unsur tindak 
pidana kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Keduanya,  dianggap 

sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam UU Pengadilan HAM. Oleh se-

bab itu, tak hanya bagaimana Komnas HAM dan Jaksa Agung memperlakukan upaya 

penyelesaian yang memperlihatkan 'bolak-balik berkas',  putusan Mahkamah Konstitusi 

pun layak ditempatkan posisinya dalam kerangka kewajiban tersebut untuk memberikan 
tafsir yang lebih memberikan penghormatan, jaminan perlindungan dan pemenuhan ak-

ses keadilan bagi korban dan keluarganya. 

WARISAN OTORITARIANISME DAN IMPUNITAS

Bagi publik, tidak terselesaikannya, tertundanya, atau terbengkalainya penyelesaian ka-

sus  pelanggaran  HAM  berat,  mengindikasikan  persoalan  besar  yang  telah  merasuki 

penyelenggara negara selama masa otoritarianisme Orde Baru, dan yang sedang dihada-

pan kita ini adalah bagian dari warisan otoritarianisme. Paparan dampaknya, jelas masih 

kita rasakan hingga kini, hampir dua windu pasca jatuhnya Soeharto. 

Oleh sebab begitu menguatnya daya merasuk impunitas ini, maka diperlukan tak sebatas 

memangkas mata rantai impunitas, melainkan pula kemampuan penyelenggara negara 

untuk berani membongkar sekaligus meneguhkan pertanggungjawaban hukum bagi sia-

papun pelaku kejahatan, termasuk in casu, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosi-
da, tanpa diskriminasi, dengan mengedepankan keadilan bagi korban dan keluarganya, 

serta tidak mengulang kejahatan-kejahatan tersebut di masa mendatang. 

Upaya  pemohon  dalam  persidangan  Mahkamah  Konstitusi  ini  dinilai  sebagai  bentuk 

memutus mata rantai impunitas dan mematahkan pewarisan otorianisme Orde Baru pada 
generasi  bangsa  kita  saat  ini  dan  masa  mendatang.  Dalam  konteks  demikian 

dikhawatirkan,  tujuan  mulia  ini  terkalahkan  oleh  upaya-upaya  yang  mensubordinasi 

prinsip keadilan, dengan dalih-dalih yang berlindung di balik frasa “kurang lengkap”.  
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Tatkala “pingpong” penyelesaian kasus terjadi antara Komnas HAM dan Jaksa Agung ter-

jadi,  sementara  para  pelanggar  hak  asasi  manusa  dan  penjahat  kemanusiaan  justru 

bertepuk tangan merayakan permainan bolak-balik berkas itu,  selama kurang lebih 15 

tahun, sehingga mengutip pepatah bagian lain dari William Penn, 1693, dalam buku yang 

sama, Some Fruits of Solitude, “delays have been more injurious than direct injustice” (menun-
da-nunda lebih melukai/menyakiti dibandingkan ketidakadilan langsung). 

KOMITMEN POLITIK HUKUM DUKUNGAN TERHADAP KKR ACEH 

Bahwa mandat pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR Aceh), dilandasi 
melalui terutama: Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Ger-

akan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of 

Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik In-

donesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan 

konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

MOU tersebut, memiliki derajat konstitusionalitas yang tinggi dalam pembentukan pe-

merintahan Aceh, mengingat sejarah politik dan hukumnya berbeda dengan daerah atau 

wilayah lain di  Indonesia.  Itu sebabnya,  1.  MOU secara hukum tata negara,  terutama 

dalam mengaitkan relasi peraturan perundang-undangan, tidak dapat disubordinasi oleh 
aturan perundang-undangan apapun; 2. acuan politik hukum negara harus mendasarkan 

pada MOU tersebut, tak terkecuali menguji komitmen politik hukum negaranya. Mandat 

MOU terkait bidang HAM ditegaskan dalam poin (2), yakni: 

2. Hak Asasi Manusia 
2.1.  Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-

bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak- hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. 

2.2.  Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh. 

2.3.  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebe-
naran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan 

upaya rekonsiliasi. 
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Sebagaimana  tindak  lanjut  operasionalisasi  kelembagaan  khusus  untuk  pertanggung-
jawaban atas pelaksanaan MOU, maka dibuatlah dua produk hukum yang terkait, yakni: 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia Nomor 4633); (2) Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.  

Khusus terbentuknya KKR Aceh, sebagai rekomendasi MOU Helsinski, kerap timbul per-

tanyaan:  Apakah  kerja  pro-justitia  Komnas  HAM  akan  tereduksi  atau  bahkan  terne-

gasikan dengan adanya penyelenggaraan KKR Aceh yang telah mendorong strategi pen-

gungkapan kebenaran para korban? Hal ini menjadi pijakan penting dalam menegaskan 
hubungan antar lembaga negara yang ada dalam sistem hukum Indonesia. 

Menjawab pertanyaan tersebut, kerja pro-justitia Komnas HAM tidak ternegasikan den-

gan adanya penyelenggaraan KKR Aceh, karena tiga hal:

 
(1) Landasan hukum yang berbeda, antara pro-justitia Komnas HAM yang mengacu pada 

Undang-Undang  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM,  sedangkan  KKR  Aceh 

berdasarkan rekomendasi MOU Helsinski. 

(2) Pendekatan dalam proses  penyelesaian pelanggaraan HAM adalah upaya keadilan 
berbasis korban (victim based justice, victim based approach!), sehingga tidak tepat keter-

batasan  atau  ketiadaan  pengaturan  aturan  perundang-undangan  justru  menghi-

langkan hak-hak asasi manusia, karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia sebagai 

hak fundamental  yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik In-

donesia 1945; 

(3) Sesuai  dengan  komitmen  Dewan  HAM  PBB,  yang  membentuk  Pelapor  Khusus , 13

terkait,   “Menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang menggabungkan 

serangkaian penuh tindakan yudisial dan non-yudisial, termasuk, antara lain, penun-

 Human Rights Council, Eighteenth session, Agenda item 3, Promotion and protection of all hu13 -
man rights,  civil,  political,  economic,  social  and cultural  rights,  including the right to development,  A/
HRC/RES/18/7, Distr.: General 13 October 2011, Resolution adopted by the Human Rights Council, 18/7, 
Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence.
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tutan individu, reparasi,  pencarian kebenaran, reformasi kelembagaan, pemeriksaan 
pegawai/aparat dan pejabat publik, atau kombinasi yang disusun dengan tepat dari-

padanya,  untuk,  antara  lain,  memastikan  akuntabilitas,  melayani  keadilan,  mem-

berikan pemulihan kepada para korban, mempromosikan penyembuhan dan rekonsil-

iasi, membangun pengawasan independen terhadap sistem keamanan dan mengem-

balikan kepercayaan pada lembaga-lembaga Negara dan mempromosikan supremasi 
hukum sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Dengan  konteks  demikian,  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  bagaimana 

yang  lebih  tepat  dalam  rangka  menegaskan  kebijakan  politik  hukum  tersebut  tidak 

bertentangan dan menjadi pondasi kuat dalam sistem ketatanegaraan. 

Ada tiga  produk hukum yang dapat  dipertimbangkan dalam mendorong upaya pen-

gakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi 

korban pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Aceh. 

Pertama, produk hukum yang menegaskan posisi penting untuk mengakomodasi perlin-

dungan hak korban melalui Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perp-

pu). Hal ini disebabkan tiga hal, 

(1) Pijakan hukum nasional untuk mengakui proses Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
yang  dihapus  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga  Pemerintah  dapat 

menjalankan mandat putusannya untuk membentuk aturan baru yang memayungi 

bekerjanya  KKRA,  sebagaimana  dimandatkan  dalam  MOU  Helsinski,  Undang-un-

dang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun No 17 tahun 2013 

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
(2) Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 

tidak mengatur dengan tegas mekanisme tersebut, termasuk kelembagaan terkait be-

serta pembiayaan yang menyertainya. Keterbatasan aturan atau kekosongan hukum 

demikian dapat menjadikan pijakan untuk menyegerakan upaya legislasi yang lebih 

memberikan proteksi bagi korban pelanggaran HAM berat. 
(3) Presiden  dapat  menggunakan  wewenang  konstitusionalnya  sebagai  penyelenggara 

kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menegaskan komitmen politik perundang-

undangan  yang  mendukung  upaya  memenuhi  hak  korban  dengan  segera,  seba-
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gaimana diatur dalam pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia. 

Kedua,  produk  hukum  Peraturan  Presiden  (Perpres)  pula  diperlukan  dalam  rangka 

memastikan kelembagaan KKR di Aceh sebagai Satuan Kerja Khusus yang bersifat inde-

penden yang berada di lingkungan Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 
Manusia,  yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75  Tahun 2015 seba-

gaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018. Perpres untuk men-

jembatani  hambatan  administrasi  pemerintahan  yang  secara  teknis  berkaitan  dengan 

nomenklatur,  keuangan,  dan  administrasi  dalam  ketatapemerintahan  (hal  ini  dibahas 

ringkas dalam bagian berikutnya).  

Ketiga,  perlu  mempertimbangkan  menindaklanjuti  kerangka  hukum nasional  tersebut 

melalui Instruksi Presiden (Inpres). Pertimbangan ini didasarkan pada upaya mengopera-

sionalisasikan atau menerapkan pendekatan keadilan restoratif dan mengutamakan per-

lindungan hak korban di Aceh. Inpres demikian menjadi penting untuk tak hanya opera-
sionalisasi  atas  kebijakan  nasionalnya,  melainkan  pula  menindaklanjuti  dan  menyin-

ergikan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, baik kepada ke-

menterian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan; serta Kepala Daerah, baik Gubernur dan Bupati/Walikota. 

Dalam perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan,  wewenang  untuk  mengembangkan  kebijakan  yang  disebutkan 

ketiganya di atas, berada dalam wewenang Presiden. Kecuali, Perppu yang tetap memer-

lukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, namun urgensi dari pembentukan peratu-

ran perundang-undangan tersebut diperlukan dalam mendorong upaya maju pengakuan, 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. 
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III. KKR ACEH DAN 
PENDEKATAN KETATAPEMERINTAHAN 

Pada bagian ini akan menguraikan bagaimana keberlakuan KKR Aceh ditinjau dari sistem 

administrasi pemerintahan, atau dengan menggunakan pendekatan governance system. 

Pada 7 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 
menyatakan batal  dan tidak mengikat  hukum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 

Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU Nomor 27 Tahun 2004). Putusan terse-

but,   berselang 4 (empat) bulan sebelumnya, Presiden telah mengesahkan Undang-un-

dang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006), 

yang mengatur formula komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) sebagai formula untuk 
mencari  kebenaran  dan rekonsiliasi  sebagaimana diatur  dalam Pasal  229  ayat  (1)  UU 

Nomor 11 Tahun 2006. 

KONSEKUENSI BERBASIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi  dalam pertimbangan Putusan  Nomor  006/PUU-IV/2006  meny-

atakan, idealnya KKR diarahkan untuk mengatur proses pengungkapan kebenaran, pem-
berian restitusi, dan/atau rehabilitasi, serta memberikan pertimbangan amnesti sebagai 

bagian dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Mahkamah Konstitusi, 

perlu ada kebijakan hukum dan kebijakan politik  dalam mewujudkan proses tersebut 

yang sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan instru-

men hak asasi manusia secara umum.

Konsep KKR di Aceh berdasarkan Pasal 229 UU Nomor 11 Tahun 2006 merupakan kebi-

jakan hukum karena pembentukannya dengan undang-undang tersebut. Pasal 229 ayat 
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(1) UU Nomor 11 Tahun 2006 mengatur, “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, den-
gan Undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.” Hal ini 

berarti, keberadaan dan kelembagaan KKR di Aceh berdasarkan undang-undang. 

Pembentukan KKR di Aceh dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 disebabkan Pasal 47 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 
Nomor 26 Tahun 2000) mengatur KKR harus dibentuk dengan undang-undang. Hal ini 

berarti, KKR di Aceh secara kelembagaan merupakan lembaga yang dibentuk undang-

undang.

Dalam hal ketentuan Pasal 229 ayat (2) dan (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 mengatur KKR 
di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan 

bekerja berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2004 yang telah dibatalkan Mahkamah Konsti-

tusi, Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar dengan menyerahkan kepada kebi-

jakan politik sepanjang KKR dibentuk bukan dengan UU Nomor 27 Tahun 2004 yang 

telah dicabut.

KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN ATAS KELEMBAGAAN KKRA

KKR  di  Aceh  yang  dibentuk  dengan  UU  Nomor  11  Tahun  2006  memenuhi  syarat 

Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan tugas dan fungsinya karena dibentuk dengan 
kebijakan hukum melalui undang-undang, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006. Akan tetapi, 

KKR di Aceh tidak dapat lagi bekerja dengan mekanisme KKR berdasarkan UU Nomor 27 

Tahun 2004, tetapi menggunakan bekerja dengan menggunakan kebijakan politik pemer-

intah melalui rehabilitasi dan amnesti sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan jalan keluar mekanisme kebijakan 

politik, kelembagaan KKR di Aceh perlu dirumuskan dengan Peraturan Presiden. Alasan 

rasional kelembagaan KKR di Aceh perlu dimuat dalam suatu peraturan presiden dise-

babkan:

1. Pembentukan KKR di Aceh adalah dengan undang-undang, berdasarkan Pasal 229 

ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006;
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2. Pembentukan KKR di Aceh adalah kebijakan hukum negara melalui undang-undang, 
sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 

26 Tahun 2000;

3. Karena pembentukannya diatur  dengan UU Nomor 11 Tahun 2006,  KKR di  Aceh 

tidak terpengaruh secara hukum dengan dibatalkannya UU Nomor 27 Tahun 2004, 

tetapi kemudian harus didukung kebijakan politik untuk membuat KKR di Aceh da-
pat bekerja;

4. Kebiasaan administrasi pemerintahan, dalam hal pelaksanaan undang-undang terjadi 

hambatan, kendala, dan masalah, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan 

tertinggi yang harus mengambil keputusan dan tindakan, sehingga dalam hal terjadi 

kendala dalam pelaksanaan kerja KKR di Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 
2006, dapat kembali dilaksanakan;

5. Dengan mempertimbangkan persoalan kelembagaan adalah persoalan administrasi 

pemerintahan, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dapat 

memutuskan skema pembentukan kelembagaan KKR di Aceh sebagai Satuan Kerja 

Khusus yang bersifat  independen yang berada di  lingkungan Sekretariat  Bersama 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi  Manusia,  yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden  Nomor  75  Tahun  2015  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Presiden 

Nomor 33 Tahun 2018.

Dengan demikian, secara normatif perlu ada perubahan kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 75 Tahun 2015, dengan menambahkan 2 (dua) pasal, yaitu di antara Pasal 5 dan 6, 

sebagai berikut usulan rumusannya. 

Pasal 5A

(1) Dalam Sekretariat Bersama RANHAM dibentuk Satuan Kerja Khusus yang mempunyai 
tugas dan fungsi  mendukung penghormatan,  pelindungan,  pemenuhan,  penegakan,  dan 
pemajuan HAM melalui  alternatif  penyelesaian pelanggaran HAM dalam bentuk kebe-
naran dan rekonsiliasi.

(2) Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi 
komisi  yang dibentuk undang-undang untuk mencari  kebenaran dan rekonsiliasi  dalam 
rangka proses pengungkapan kebenaran, pemberian restitusi,  dan/atau rehabilitasi,  serta 
memberikan pertimbangan amnesti.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Khusus bersifat independen. 
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(4) Susunan  keanggotaan,  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian,  dan  administrasi 
keuangan Satuan Kerja Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang Hukum dan HAM sebagai pimpinan Sekretariat Bersama RAN-
HAM.  

Pasal 5B

(1) Pendanaan pelaksanaan Satuan Kerja Khusus bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara, 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan;
c. hibah dalam dan/atau luar negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pertangungjawaban pendanaan pelak-
sanaan Satuan Kerja Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang Hukum dan HAM sebagai pimpinan Sekretariat Bersama RAN-
HAM setelah mendengarkan pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan 
di  bidang  dalam  negeri  dan  Menteri  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  di  bidang 
keuangan.  

Ketentuan demikian, menjadi relevan untuk menimbang produk hukum Peraturan Presi-

den sebagai jembatan dan sekaligus pondasi bekerjanya lembaga negara untuk bisa lebih 

memastikan KKRA lebih optimal bekerja dan didukung oleh politik hukum pemerintah 

nasional.  
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IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi korban pelanggaran 
ham berat masa lalu, dapat ditempuh melalui mekanisme Judicial  maupun non Judicial.  

Berkaitan dengan mekanisme hukum non-Judicial, maka secara nasional pendekatannya 

dilakukan  dengan  paradigma  ‘Human  Rights  Based  Constitutionalism’,  yakni  mengan-

dalkan hak-hak konstitusional warga negara dan menjelajahi perundang-undangan untuk 

memperkuat posisi kelembagaan negara terkait (Komnas HAM, LPSK (SKK KP HAM - 
PBM),  Komnas  Perempuan,  dll.,  termasuk  memperkuat  komitmen  politik  Pemerintah 

Pusat maupun Daerah).

Bekerjanya  KKR  Aceh  saat  ini  memang  menjadi  tidak  mudah  karena  ada  sejumlah 

kendala kelembagan dan instrumen yang memperkuat upaya reparasi  secara adminis-
tratif, sebagaimana kita ketahui proses pengungkapan kebenaran dan pengakuan resmi 

oleh negara tidak dilakukan, dalam hal ini baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerin-

tah Aceh. Dalam implementasinya pun masih belum terjangkaunya program perlindun-

gan, sebagaimana terjadi bagi korban kekerasan seksual. 

Program reparasi  demikian,  tidak  memberi  pengakuan terhadap “korban”,  melainkan 

hanya mengadopsi kategori ‘masyarakat sipil yang terkena dampak konflik’ sebagaimana 

dicantumkan di dalam MoU Helsinki. 

Saat ini kerja pro-justitia Komnas HAM sesungguhnya bisa saling menguatkan dengan 
inisiatif  yang  dilakukan  KKR  Aceh,  terutama  dalam  rangka  mendorong  strategi  pen-

gungkapan kebenaran yang sangat penting dan mendasar bagi para korban. Tidak ada 

istilah ternegasikan peran-peran diantara kedua lembaga tersebut, karena memiliki lan-

dasan hukum yang berbeda, dan yang jauh lebih penting adalah pendekatan dalam pros-

es penyelesaian pelanggaraan HAM adalah upaya keadilan berbasis korban (victim based 
justice, victim based approach!). Jelas tidak tepat keterbatasan atau ketiadaan pengaturan at-

uran perundang-undangan justru menghilangkan hak-hak asasi  manusia,  karena pada 
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dasarnya hak-hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Apalagi komitmen Dewan HAM PBB, melalui Pelapor Khusus, “Menekankan pentingnya 

pendekatan komprehensif  yang menggabungkan serangkaian penuh tindakan yudisial 

dan non-yudisial, termasuk, antara lain, penuntutan individu, reparasi, pencarian kebe-
naran,  reformasi  kelembagaan,  pemeriksaan  pegawai/aparat  dan  pejabat  publik,  atau 

kombinasi  yang  disusun  dengan  tepat  daripadanya,  untuk,  antara  lain,  memastikan 

akuntabilitas, melayani keadilan, memberikan pemulihan kepada para korban, mempro-

mosikan penyembuhan dan rekonsiliasi, membangun pengawasan independen terhadap 

sistem keamanan dan mengembalikan kepercayaan pada lembaga-lembaga Negara dan 
mempromosikan supremasi hukum sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasion-

al.” 

Itu sebab, sebagaimana komitmen yang telah dituangkan dalam MOU Helsinski, menjadi 

pijakan  penting,  di  tengah  keterbatasan  jalan  keluar  Mahkamah  Konstitusi,  kendala 
mekanisme pembiayaan, dan terlebih soal pengakuan kelembagaan dan ketatapemerinta-

han. Penegasan komitmen politik hukum, khususnya melalui perundang-undangan seba-

gaimana dijelaskan dalam policy brief ini (Perppu, Perpres dan Inpres), berkaitan dengan 

upaya  memajukan  “kelembagaan  negara  menjalankan  mandat  konstitusionalisme  hak 

asasi manusia”, khususnya Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia 1945.* 
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