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situasi hak asasi manusia.
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seluruh statistik pelanggaran HAM sepanjang tahun 2005. Secara metodologis sulit memantau secara
utuh situasi HAM dari sumber-sumber primer. Tapi mungkin laporan ini dapat melengkapi sejumlah
laporan pemantauan yang dibuat oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah lainnya. Itupun
nampaknya, kuantitas pelanggaran HAM yang terjadi melampaui apa yang bisa dilaporkan. Meski
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maupun masyarakat luas untuk lebih “awas” terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai
manusia. Tidak terkecuali kepada masyarakat korban dalam memperjuangkan keadilan.
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BAB
I

PENDAHULUAN

Laporan ini merupakan catatan sekaligus evaluasi atas situasi dan kondisi hak asasi
manusia di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2005. Catatan ini merujuk pada proses
serta hasil pemantauan yang terbatas dari segi cakupan wilayah maupun informasi.
Khususnya seputar masalah-masalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia
yang ditangani oleh Kontras bersama dengan organisasi-organisasi non pemerintah
lainnya termasuk yang bergerak di bidang lingkungan, bantuan hukum, serta aktifis
pergerakan mahasiswa. Apa yang tergambar sebagai keadaan hak asasi manusia dalam
cakupan laporan tersebut merupakan gambaran umum dari dinamika dan perkembangan
kehidupan sosial dan politik sepanjang tahun 2005. Laporan ini diharapkan dapat
melengkapi catatan sekaligus evaluasi dari berbagai kalangan masyarakat lainnya dan
juga pemerintah terhadap perkembangan kondisi hak asasi manusia, sehingga selanjutnya
dapat digunakan sebagai patokan kita untuk mendorong perbaikan kondisi HAM pada
masa selanjutnya yang memang terbuka.
Laporan ini memperlihatkan kepada kita bahwa penegakan hukum dan hak asasi manusia
di Indonesia masih gelap. Seiring berjalannya transisi Indonesia, bayangan masa lalu yang
gelap, penuh teror, kekerasan dan pelanggaran HAM masih tetap dirasakan rakyat dalam
kehidupan sehari-hari di tahun 2005. Petani, nelayan, jurnalis, aktifis, kaum miskin kota,
bahkan warga sipil biasa yang punya keyakinan berbeda dengan masyarakat mayoritas
masih kerap menjadi korban kekerasan atas tuduhan aliran sesat dan penghinaan agama.
Padahal, mundurnya Presiden Suharto pada 21 Mei 1998 dinilai sebagai tonggak penting
perubahan karena pada momen itulah titik awal dimulainya proses transisi politik
Indonesia, dari negara otoritarian menuju demokrasi. Sebuah momen harapan rakyat
akan tumbuhnya kehidupan baru yang bebas dari rasa takut, kekerasan, diskriminasi
dan segala bentuk penindasan. Kehidupan yang juga mensyaratkan pemerintahan
yang bersih dari praktek KKN, mampu menegakkan hukum yang adil dan membangun
kesejahteraan rakyat.
Meski produk hukum tentang perlindungan rakyat terus bertambah dengan ratifikasi
kovenan induk HAM PBB di bidang hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan
budaya, realitas praktik di lapangan masih jauh dari harapan. Jujur kita akui, banyak
aturan main baru tentang bernegara telah memperbaiki mekanisme formal bagaimana
menata dan mengelola sebuah pemerintahan yang baik, mulai dari sektor politik,
keamanan, hukum hingga peradilan. Namun praktiknya, paradigma lama masih terlihat
kental dalam dinamika dan perkembangan reformasi berbagai bidang tersebut.
Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap



Pendahuluan

Di sektor reformasi politik elektoral, adanya proses pemilihan langsung menjadi tradisi
baru rakyat Indonesia sejak tahun 2004 hingga pemilihan di tingkat lokal pada tahun 2005.
Proses pemilihan yang berlangsung mulai tingkat lokal hingga nasional ini dapat berjalan
dengan tingkat partisipasi rakyat yang lumayan. Meskipun kekerasan terjadi di sejumlah
tempat akibat ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilihan yang berlangsung.
Bahkan dugaan praktik KKN muncul pada akhir proses pemilihan yang berlangsung
seperti yang terlihat menonjol di tingkat pusat dengan adanya proses peradilan sejumlah
anggota KPU hingga ketua KPU. Dua kondisi ini menunjukan, reformasi pada sektor politik
pemilihan umum belum mampu menghapus budaya korup dan kekerasan sehingga ke depan
memerlukan upaya perbaikan yang salah satunya ditempuh lewat penegakan hukum atas
dugaan praktik KKN dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
Proses pelembagaan reformasi sektor keamanan masih berjalan di tempat. Undang-Undang
No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian hingga kini belum sepenuhnya berlaku efektif. Kritik
terhadap konsep Komisi Kepolisian Nasional yang ada dalam UU terlihat diabaikan, bahkan
hingga akhir tahun 2005 ketika ada desakan publik terhadap proses nominasi calon anggota
Komisi juga belum terpenuhi. Begitu pula UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara yang hingga akhir tahun 2005 belum juga terbentuk Dewan Pertahanan Nasional.
Dan juga undang-undang yang baru disahkan pada tahun sebelumnya, UU No.34/2004
tentang TNI. Aturan yang secara tegas melarang TNI berbisnis dan berpolitik atau
mempraktikkan konsep dwifungsi ABRI ala masa lalu masih belum bisa hilang. Menjelang
akhir tahun 2005 malah diwarnai kontroversi pernyataan Presiden dan Panglima TNI tentang
reaktivasi komando teritorial (intelijen) yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan
masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai wacana pengaktifan kembali
Koter dan pengawasan pesantren langkah panik yang membabi buta. Kata Benny, ini
adalah ancaman serius terhadap demokrasi. Menurut Benny, filosofi pengawasan terhadap
masyarakat seperti dalam wacana Koter adalah mengganggap masyarakat sebagai musuh
dan selama masyarakat dianggap sebagai musuh maka tidak akan pernah ada demokrasi.
Secara khusus, reformasi sektor keamanan di bidang intelijen jauh dari harapan.
Maraknya kembali aksi-aksi peledakan Bom adalah indikasi kuat kegagalan badan
intelijen membangun sistim peringatan dini dan sistim informasi strategis yang efektif.
Padahal efektifnya sistim ini amat penting agar rakyat tidak terus menjadi korban dari
aksi-aksi teror orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kegelisahan publik terus
menguat ketika di satu sisi badan intelijen terus meminta penambahan wewenang
dan kekuasaan, di sisi lain justru kinerjanya justru di bawah standar. Selain itu juga
muncul keresahan sosial akibat pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilontarkan
oleh badan intelijen. Misalnya, pembentukan komunitas intelijen daerah dan keinginan
memberi wewenang penegakkan hukum (menangkap atau investigasi) kepada Badan
Intelijen Negara (BIN). Ditambah lagi dengan rencana untuk melakukan penyusupan
atau infiltrasi ke pesantren-pesantren. Belum lagi ditambah dengan pernyataan publik
dari Wapres Jusuf Kalla menyangkut rencana diambilnya sidik jari para santri diseluruh
pesantren Indonesia untuk meminimalisir terorisme, menuai reaksi keras dari berbagai
kalangan. Gagasan sidik jari khusus untuk pesantren ini jelas merupakan diskriminasi
dan pembatasan terhadap kebebasan sipil masyarakat islam.
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Sektor reformasi hukum dan perundang-undangan belum mampu merombak produkproduk hukum warisan kolonial dan kekuasaan otoriter di masa lalu. Padahal agenda ini
amat penting dalam menghapuskan praktik-praktik kehidupan sosial dan politik yang anti
demokrasi, HAM dan kebebasan sipil. Misalnya, usaha untuk mendorong perubahan atas
hukum pidana umum (KUHP) dan militer (KUHPM) justru macet. Atau misalnya penyusunan
produk hukum yang baru seperti perlindungan saksi yang sudah menjadi inisiatif parlemen
namun belum juga bisa berjalan. Termasuk rencana menggulirkan produk hukum yang
menjamin perlindungan kebebasan memperoleh informasi publik yang terhambat oleh
menguatnya gagasan legislasi tentang intelijen negara dan rahasia negara. Semua proses
legislasi ini tampaknya merupakan cermin dari pergulatan politik antara kekuatan masa
lalu yang mengutamakan ketertutupan dan keamanan di atas segalanya dengan kekuatan
baru yang mengutamakan keterbukaan dan kebebasan yang prinsip dasar kehidupan.
Dalam sektor reformasi peradilan hanya terlihat sedikit kemajuan. Penegakan hukum
di tahun 2005 lebih memperlihatkan perhatian pada kejahatan korupsi, tidak kejahatan
HAM. Kasus-kasus keras kurang mendapat perhatian maksimal. Terutama kasus-kasus
kekerasan politik yang terjadi di masa lalu seperti Talangsari Lampung 1989, penculikan
dan penghilangan aktifis pro demokrasi 1997-1998, pemenjaraan dan pembunuhan
massal di tahun 1965-1966 sampai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi di Aceh dan Papua. Hingga tahun 2005 berakhir, Komnas HAM belum juga
merampungkan penyelidikan atas berbagai kasus kejahatan masa lalu. Jaksa Agung
belum juga melanjutkan hasil penyelidikan terhadap peristiwa penembakan mahasiswa
di Trisakti 12 Mei 1998, kerusuhan Mei 13-14 Mei 1998, Semanggi I November 1998 dan
Semanggi II September 1999, Wasior dan Wamena di Papua. Di tahun 2005, Pengadilan
HAM Makassar, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung malah membebaskan
terdakwa pelanggaran HAM pada kasus Abepura 2000, Timor Timur 1999 dan Tanjung
Priok 1984. Bertolak dari kenyataan itu, peluang keadilan bagi korban pada kasus yang
belum diselidiki secara tuntas seperti pembunuhan massal 1965/1966, Talangsari 1989
dan penculikan aktifis pro demokrasi di tahun 1997/1998. Apalagi proses penyelidikan
yang kini berjalan di Komnas HAM atas kasus Talangsari 1989 dan Penculikan aktifis pro
demokrasi 1997-1998 belum seperti yang diharapkan korban. Sementara itu janji Presiden
untuk merehabilitasi para tahanan politik tak kunjung terealisasi, kecuali terhadap
mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak pada 12 Mei 1998. Sikap yang kurang pro aktif
ini juga kian membuat pembentukan komisi kebenaran menjadi kian tak menentu.
Begitu pula dengan kasus aktual yang baru terjadi, pembunuhan terhadap aktifis HAM
Munir. Penyelidikan dan penyidikan Polri berjalan lamban dan hasilnya kurang maksimal,
padahal publik berharap kinerja Polri menjadi kuat karena gencarnya pencarian fakta
yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
Proses penegakan hukum sekaligus reformasi peradilan pada tahun ini mendapat banyak
kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Kinerja penegakan hukum lebih dipandang
sebagai prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga independen
yang dibentuk sebelum terpilihnya Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk
mengukur kinerja pemerintahan baru dibawah kepemimpinan SBY-JK, maka semestinya
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prestasi penegakan hukum dilahirkan oleh kelembagaan hukum yang menjadi penopang
utama pemerintahan terpilih, yakni Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM serta pada
tingkat tertentu Kapolri dan Panglima TNI, dan Kepala BIN (tiga jabatan terakhir ini
seharusnya tidak menjadi jabatan politik yang pejabat tertingginya berganti seiring
pergantian pemerintahan). Termasuk juga Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor)
yang dibentuk sebagai upaya penegakan hukum pemerintahan SBY. Awal tahun 2005
sebenarnya merupakan masa awal 100 hari pertama usia pemerintahan SBY-JK yang
membuat banyak kalangan menduga akan ada langkah-langkah terobosan (shock teraphy)
dalam penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi maupun pelanggaran HAM. Akan
tetapi hingga tahun 2005 berakhir, kemajuan-kemajuan penegakan hukum lebih terlihat
sebagai prestasi KPK. Yang menarik, KPK dalam refleksinya menyatakan sendirian dalam
memberantas korupsi. Disisi lain, KPK menyatakan bahwa masalah-masalah korupsi
yang melibatkan kalangan cendana, istana dan kaum bersenjata belum tersentuh oleh
hukum. Ironis, banyak kebijakan baru yang dibuat tapi belum mampu menjamin tegaknya
demokrasi, hukum dan keadilan.
Fakta lain yang juga menentukan kualitas demokrasi tahun 2005 dan juga ke depan
adalah proses pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Proses penyelidikan
dan penyidikan atas kasus ini berjalan lamban dan hasilnya pun tidak maksimal. Namun
dibalik itu, pengadilan yang berakhir pada 20 Desember 2005 memberi setitik harapan
baru yang juga akan ditentukan oleh tahun 2006. Harapan ini menuntut pemerintah
menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Pollycarpus
dengan 14 tahun penjara dengan menyatakan terdakwa Pollycarpus berkomplot dengan
nama-nama lain untuk membunuh Munir, yang diantaranya diduga sebagai orang yang
lebih memiliki motif untuk membunuh Munir. Bila ini tidak dilakukan, maka otak pelaku
dari konspirasi pembunuhan Munir menjadi sulit diungkapkan.
Kondisi tahun 2005 memperlihatkan adanya sikap yang ambigu dari rezim reformasi untuk
melakukan konsolidasi demokrasi. Sikap ini yang kemudian menyebabkan munculnya
berbagai situasi dan kondisi yang digambarkan dalam laporan. Ada prasyarat politik yang
seharusnya dilakukan oleh rezim transisional dalam kerangka konsolidasi demokrasi,
namun tidak sepenuhnya dijalankan. Akibatnya, rezim transisional mulai kehilangan
kemampuan sekaligus kepercayaan diri untuk mengelola dan menyelesaikan warisan
konflik dan kejahatan masa lalu yang ditinggalkan rezim lama.
Ambiguitas ini tentu saja tidak berdiri secara otonom. Ada sebab yang mengakibatkannya;
pertama, masih banyak individu ataupun kelompok dalam sistem kekuasaan baru yang
secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari mesin kekuasaan Orde
Baru. Kedua hukum direduksi secara simbolik dan formalistik sehingga kehilangan
wibawanya untuk mewujudkan keadilan. Ketiga tidak ada perubahan sistem politik
yang signifikan berupa koreksi atas setiap bentuk penggunaan kekuasaan secara salah
dan menyimpang. Apabila akar ataupun penyebab persoalan terus berlangsung, sulit
membayangkan konsolidasi demokrasi Indonesia berjalan seperti diharapkan kalangan pro
demokrasi. Yang terjadi justru sebaliknya; sinyalemen kuat bahwa kekuatan lama yang
represif tengah dan mungkin telah berhasil rekonsolidasi. Kecenderungan tahun 2005
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menimbulkan kekhawatiran terhadap kembali menguatnya lembaga-lembaga yang pada
masa Orde Baru membangun dan memelihara watak pemerintahan yang otoriter pada
masa selanjutnya. Bila ini menjadi kenyataan, maka kualitas demokrasi akan mengalami
kemunduran politik yang besar, dan berimplikasi pada tumbuhnya kekerasan dan
pelanggaran HAM sebagai alat kelompok status quo untuk mencapai kekuasaan dan uang.
Oleh karena itu, gerakan pendukung demokrasi perlu terus menerus diperkuat sehingga
mampu membangun demokrasi yang bermakna bagi kepentingan rakyat bawah.
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BAB
II

POTRET HUKUM DAN HAM 2005

A. Ratifikasi ICCPR dan ICESCR
Pada tahun 2005, Indonesia akhirnya meratifikasi dua kovenan induk PBB, yaitu
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant
on Civil and Political Rights-ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights-ICESCR). Ratifikasi ini ditetapkan setelah pada 30 September 2005
DPR menyetujui dan mengesahkan dua buah rancangan undang-undang tentang
ratifikasi ICCPR dan ICESCR1. Hanya saja, dua Kovenan HAM ini diratifikasi dengan
reservasi terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri pada Pasal 1.2
ICCPR dan ICESCR adalah dua kovenan induk PBB tentang hak asasi manusia, yang
menjadi turunan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua kovenan ini
telah disahkan PBB pada 16 Desember 1966. ICCPR sendiri berlaku efektif (entry
into force) pada 23 Maret 1976, sedangkan ICESCR berlaku efektif pada 3 Januari
1976. Sejak saat itu, telah banyak negara-negara anggota PBB yang meratifikasinya.
Indonesia adalah negara ke-155 yang meratifikasi ICCPR dan negara ke-152 untuk
ICESCR dari total 191 negara anggota PBB.
Ratifikasi ini sebenarnya sudah menjadi agenda Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM
1998-2003 sebagai turunan dari Vienna Declaration and Programme of Action 1993.
Dengan kata lain pemerintah dan DPR RI terlambat meratifikasinya. Bahkan RAN
HAM 2004-2009 telah menjadwalkan ratifikasi kedua kovenan ini selesai di tahun
2004. Keterlambatan ini juga diakui Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda3.
Dari penelusuran KontraS, tidak ditemui perdebatan yang alot di DPR saat membahas
dan pengesahan ratifikasi dua kovenan, baik saat Rapat Kerja DPR pada 19 September
2005 maupun pada saat semua (10) fraksi memberi persetujuannya di sidang Pleno
DPR tanggal 26 September 20054.

1

2
3
4

UU No.11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dan UU
No.11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL). Sesuai UU No. 37/1999
Tentang Hubungan Luar Negeri, pembuatan perjanjian internasional harus mendapat persetujuan DPR.
Dokumen rancangan undang-undang yang dipersiapkan untuk disahkan pada 30 September 2005.
RI Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Suara Pembaruan, 1 Oktober 2005.
Konvensi Internasional; Dewan Setuju Ratifikasi Hak-hak Sipil, Media Indonesia, 27 September 2005.
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Tidak jelas mengapa ratifikasi itu terlambat dan mengapa baru saat ini. KontraS
menduga, hal ini juga berkaitan dengan agenda pembuatan Nota Kesepahaman (MoU)
antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatagani pada 15
Agustus 2005. Dalam MoU khususnya poin 2.1. tentang agenda Hak Asasi Manusia, tertulis:
Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsabangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya5.
Meski demikian tidak ada pernyataan resmi dari pejabat negara yang mengkaitkan
ratifikasi dua kovenan ini dengan perjanjian damai Aceh secara langsung. Argumen
formal yang diajukan pemerintah dan parlemen adalah Indonesia pada dasarnya
merupakan negara yang menghargai dan menghormati HAM. Selain itu isu HAM
sudah banyak diatur dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam amandemen
konstitusi UUD 19456.
Deklarasi Pasal 1: Menolak Hak Menentukan Nasib Sendiri
Dalam ratifikasi diatas, pemerintah dan DPR juga melakukan keberatan (deklarasi)
terhadap Pasal 1 di dua kovenan tersebut. Pasal 1 ini menyangkut hak menentukan
nasib sendiri (rights to self-determination). Bentuk deklarasi tersebut dinyatakan:
“Merujuk Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Pemerintah
RI menyatakan bahwa, sejalan dengan Deklarasi mengenai Pemberian
Kemerdekaan Kepada Negara dan Rakyat Terjajah, dan Deklarasi tentang
Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan
Kerjasama Antar Negara, serta pasal-pasal terkait dari Deklarasi dan Program
Aksi Wina 1993, istilah “hak untuk menentukan nasib sendiri” sebagaimana
yang tercantum pada pasal ini tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu
negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan
atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak,
seluruh atau sebagian, dari integritas wilayah atau kesatuan politik dari negara
yang berdaulat dan merdeka”.
Pernyataan keberatan ini bisa dilihat sebagai upaya menutup peluang agenda
kelompok-kelompok seperti GAM di tingkat mekanisme internasional. Apalagi
mengingat sebelumnya DPR bersikap keras menolak Nota Kesepahaman Helsinki
yang dibuat oleh pemerintah. Deklarasi ini kemudian dimaknai sebagai jaminan
bahwa mekanisme dan komunitas internasional tidak bisa mengganggu gugat agenda
Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI.

5

6



Terjemahan resmi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Helsinki,
15 Agustus 2005.
House ratifies UN covenants ahead of recess, the Jakarta Post, 1 Oktober 2005.
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Ratifikasi tidak serta merta menjadi penyelesaian masalah HAM dan tanggung jawab
negara. Sesuai dengan yang diatur dikedua kovenan internasional tersebut, maka
pemerintah RI –sesuai komitmen politiknya- harus menjalankan kewajibannya –
mempromosikan, melindungi, dan memenuhi HAM- dan mempertanggungjawabkannya
di hadapan komunitas internasional, khususnya di muka Komite HAM dan Komite
Ekosob. Selain itu negara juga mempunyai kewajiban melakukan sinkronisasi hukum
nasionalnya dengan nilai dan norma HAM yang tercantum di kedua kovenan tersebut.
Ini yang belum terjadi pada ratifikasi konvensi HAM lainnya. Misalnya pada contoh
Konvensi Anti Penyiksaan, meski sudah diratifikasi lewat UU No.5/1998 namun
kejahatan penyiksaan belum diatur dalam KUHP. Akibatnya Konvensi Anti Penyiksaan
tidak bisa diaplikasi secara efektif. Akibatnya ratifikasi kovenan-kovenan HAM oleh
pemerintah RI hanya menjadi formalitas belaka.
Ratifikasi ICCPR dan ICESCR dengan sendirinya memperkuat pranata hukum di
Indonesia yang sebelumnya telah meratifikasi sejumlah hukum internasional sebagai
berikut:
Tabel Instrumen Internasional Yang Diratifikasi RI
Nama Instrumen

Ratifikasi

Tema

Keterangan

Convention on the Elimination
of All Forms Discrimination
against Women (CEDAW).

13 Sep 1984

Penghapusan
diskriminasi
perempuan

Dijadikan UU No. 7/1984. 180
negara sudah meratifikasi.

Convention on the Rights of the
Child (CRC).

5 Sep1990

Hak-hak Anak

Dijadikan Keppres No. 36/1990.
Seluruh (191) negara anggota
PBB meratifikasi.

Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or
Punishment (CAT).

28 Okt 1998

P e n g h a p u s a n Dijadikan UU No. 5/1998. 141
praktek-praktek negara meratifikasi.
penyiksaan

International Convention on
the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination (CERD).

25 Jun 1999

P e n g h a p u s a n Dijadikan UU No. 9/1999.
s e g a l a b e n t u k Perlu dijabarkan lebih lanjut
diskriminasi rasial pada Peraturan Pemerintah/
peraturan lain yang lebih rinci.
170 negara sudah meratifikasi

International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR).

30 Sep 2005

Hak-hak sipil dan Sebelum Indonesia, 154 negara
politik
sudah meratifikasi.

International Covenant on
Economic Social and Cultural
Rights (ICESCR).

30 Sep 2005

Hak-hak ekonomi, Sebelum Indonesia, 151 negara
sosial dan budaya sudah meratifikasi.

Sumber: Data Olahan Litbang KontraS

Sementara itu sejumlah kovenan dan konvensi HAM penting lainnya yang belum
diratifikasi pemerintah RI, setidaknya terdiri dari instrumen internasional sebagai
berikut:
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Tabel Instrumen Internasional Yang Belum Diratifikasi RI
Instrumen

Pengesahan

Keterangan

ICRMW (International Convention on
the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their
Families)

18 Des 1990

Tentang perlindungan buruh migran
dan keluarganya. Sudah 34 negara yang
meratifikasi. Belum entry into force.

ICCPR-OP1 (Optional Protocol to the
International Covenant on Civil and
Political Rights)

16 Des 1966

Protokol Tambahan I ICCPR tentang
mekanisme pengaduan individual. Sudah
105 negara yang meratifikasi.

ICCPR-OP2 (Second Optional Protocol to
the International Covenant on Civil and
Political Rights, aiming at the abolition
of the death penalty)

15 Des 1989

Protokol Tambahan II ICCPR tentang
penghapusan hukuman mati. Sudah 56
negara yang meratifikasi. Belum entry
into force.

OP-CEDAW (Optional Protocol to the
Convention on the Elimination of
Discrimination against Women)

10 Des 1999

Protokol Tambahan CEDAW tentang
mekanisme pengaduan individual. Sudah
74 negara yang meratifikasi.

OP-CRC-AC (Optional protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the
involvement of children in armed conflict)

25 Mei 2000

Protokol Tambahan CRC tentang hak
anak pada masa konflik bersenjata.
Sudah 104 negara yang meratifikasi.

OP-CRC-SC (Optional protocol to the
Convention on the Rights of the Child on
the sale of children, child prostitution
and child pornography)

25 Mei 2000

Protokol Tambahan CRC tentang
perdagangan anak, pelacuran anak,
dan pornografi anak. Sudah 101 negara
yang meratifikasi.

OP-CAT (Optional Protocol to the
Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment)

18 Des 2002

Pr o t o k o l Ta m b a h a n C AT t e n t a n g
pembentukan mekanisme supervisi dan
Sub-Komite Pencegahan Penyiksaan.
Sudah 16 negara yang meratifikasi.
Belum entry into force.

Sumber: Data Olahan Litbang KontraS

B. Konvensi (Masa Depan) tentang ‘Orang Hilang’
Pada bulan September 2005, KontraS dan sejumlah organisasi korban orang hilang dari
Asia dan Amerika Latin bertemu di Jenewa, Swiss. Kali ini mereka mengikuti pembahasan
draft instrumen perlindungan orang hilang yang berlangsung selama dua pekan, sejak
12 hingga 23 September 2005. Pertemuan yang diadakan oleh Kelompok Kerja PBB
untuk Penghilangan Paksa (United Nations Working Group on Enforced DisappearanceUNWGEID) ini dihadiri negara-negara dari Amerika Latin, Eropa, Afrika, hingga Asia.
Pembahasan difasilitasi oleh Ambassador Bernard Kessedjian, Ketua Kelompok Kerja
PBB untuk Penghilangan Paksa (United Nations on Enforced Disappearance-UNWGEID)
Delegasi KontraS Usman Hamid juga bertemu Makarim Wibisono, Indonesian Ambassador
untuk PBB yang juga ketua sidang ke-61 Komisi HAM PBB.
Sikap positif ditunjukkan sebagian besar negara-negara peserta sidang yang pada
akhirnya menyetujui draft intrumen menjadi konvensi, serta menyetujui dibentuknya
badan otonom baru yang memantau pelaksanaan konvensi. Persetujuan negara-negara
amat penting artinya bagi perjuangan melawan penghilangan paksa di setiap negara.
Menurut UNWGEID praktek penghilangan telah muncul di 69 negara dan tercatat
ada 45.998 kasus ‘luar biasa’ di dalam daftarnya. Ini adalah peluang baru setiap
10
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negara untuk mencegah penghilangan paksa di masa depan. Ini juga peluang baru
bagi korban untuk memperjuangkan hak-haknya hingga di tingkat internasional.
Beberapa prinsip dan ketentuan pokok yang tertuang dalam Konvensi adalah:
· Negara wajib memastikan adanya pemidanaan atas penghilangan paksa (Pasal 7)
· Tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman
perang, instabilitas politik dalam negeri, atau darurat publik apapun, yang bisa
membenarkan tindakan penghilangan paksa (Pasal 1).
· Penghilangan paksa harus diakui sebagai kejahatan dibawah hukum pidana (Pasal 4)
· Penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis atau meluas adalah crimes
against humanity (Pasal 5)
a. Kategori orang yang bisa dituntut dalam penghilangan paksa, setidaknya (Pasal 6)
setiap orang yang melakukan, memerintahkan, menghasut, atau membujuk
perbuatan, percobaan perbuatan, kaki tangan dari, atau berpartisipasi dalam
sebuah penghilangan paksa.
b. Atasan, yang ;
i. mengetahui, atau yang jelas terindikasi bahwa anak buah dibawah otoritas
dan kontrolnya telah melakukan sebuah kejahatan penghilangan paksa;
ii. menjalankan tanggungjawab efektif dan kontrol terhadap aktifitas
kejahatan penghilangan paksa.
iii. gagal mengambil semua langkah yang perlu dan beralasan dalam lingkup
kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan penghilangan
paksa atau menyerahkannya pada otoritas yang kompeten untuk investigasi
dan penuntutan.
c. Tidak ada perintah atau instruksi dari otoritas publik apapun, sipil, militer atau
yang lainnya, yang bisa membenarkan sebuah kejahatan penghilangan paksa.
Secara politik, hukum, dan moral, kemajuan ini bisa menjadi tonggak baru
penegakan HAM khususnya perlawanan dunia atas praktik penghilangan paksa
atasnama apapun, termasuk atas nama memerangi terorisme atau doktrin keamanan
nasional lainnya.

C. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Kian Tak Menentu
Pada 6 Oktober 2004 Presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang No. 27
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dengan disahkannya UU KKR ini
maka Indonesia memiliki dua mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran berat
HAM masa lalu. Pertama. Melalui UU Pengadilan HAM dan telah memeriksa kasus
Timor Timur paska referendum 1999 (digelar mulai 2002), kasus Tanjung Priok 1984
(2003), dan Abepura 2000 (2004).
Berbeda dengan pembentukan komisi serupa di negara-negara yang menjalani
lajur transisi politik dari rezim militer otoriter menuju rezim politik yang lebih
demokratis dan punya persoalan pelanggaran berat HAM masa lalu yang akut, UU
Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap
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KKR di Indonesia baru disahkan 6 tahun setelah momentum transisi politik berjalan,
yakni sejak mundurnya Presiden Suharto pada 21 Mei 1998.
Di negara-negara lain seperti Afrika Selatan dan region Amerika Latin pembentukan
KKR-nya nyaris setelah reformasi politik terjadi. Rentang waktu yang cukup panjang
ini melanggar pakem prinsipil peran KKR, yaitu menarik garis antara praktek keji
masa lalu dengan harapan damai di masa depan dan memisahkan antara para pelaku
yang bertanggungjawab atas kekerasan masa lalu dengan kelompok pembaharu
yang bersih dari rekam jejak masalah di masa lalu.
Sebenarnya semangat rekonsiliasi telah dipertimbangkan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) yang baru. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan
Persatuan Dan Kesatuan Nasional Bab V (Kaidah Pelaksanaan poin 3):
Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga
ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan
undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan
mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia
pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan
bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran,
dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf,
perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain
yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan
sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.
Namun demikian, gagasan pembentukan KKR kemudian tenggelam. Justru pada
tahun 2000 disahkan UU 26/2000 Tentang Pengadilan HAM. Adanya undang-undang
ini tidak lepas dari tekanan internasional atas terjadinya pelanggaran HAM di
Timor Timur pasca referendum- Dalam UU Pengadilan HAM dicantumkan bahwa
penyelesaian pelanggaran berat HAM juga dimungkinkan lewat Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi (Pasal 47 ayat 1 dan 2).
Setelah tiga tahun berjalan, tepatnya pada 26 Mei 2003, sebuah Rancangan UndangUndang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diajukan Pemerintah ke DPR. DPR lalu
membentuk Pansus RUU KKR pada 9 Juli 2003. Sekitar lima belas bulan kemudian UU
ini disahkan. Itupun di masa-masa akhir jadwal persidangan. Mengingat minimnya
sosialisasi ke masyarakat, pengesahan UU ini memang terkesan dipaksakan.. Perlu
dicatat, pengesahan UU KKR berlangsung lewat mekanisme legislasi di parlemen pada
periode 1999-2004, di mana TNI/Polri memiliki kursi yang signifikan tanpa pemilu.
Fraksi TNI/Polri mendapat jatah kursi gratis 38 dari 500 kursi, dan menempatkan
Fraksi TNI/Polri menduduki peringkat ke-5 terbesar di DPR.7
7

Peringkat pertama di DPR adalah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDIP dengan 154 kursi, kedua Partai Golkar
(120), ketiga Partai Persatuan Pembangunan/PPP (59), keempat Partai Kebangkitan Bangsa (51). Fraksi TNI/Polri
bahkan di atas peroleh kursi Partai Amanat Nasional/PAN (35).
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Pro dan Kontra
Sebelum undang-undangnya disahkan, gagasan membentuk KKR telah menuai
kritikan. Baik dari kalangan pemerhati HAM maupun terutama dari kalangan korban
pelanggaran HAM. KKR di Indonesia dinilai memiliki kelemahan secara prinsipil
dan operasional dibandingkan dengan komisi serupa di negeri lain. Kritik ini
merepresentasikan kepentingan politik masing-masing pihak dan posisi. Di bawah
ini merupakan tipologi komentar dan tanggapan atas UU KKR.
Pertama, kelompok yang sangat optimis dan puas atas disahkannya UU KKR ini.
Kelompok ini ternyata merupakan orang-orang yang sejak awal terlibat proses
pembentukan legislasi dan merupakan anggota parlemen. Di barisan depan ada
Sidharto Danusubroto –Ketua Pansus DPR tentang KKR- yang menyatakan “dengan
disahkannya UU KKR, Indonesia tidak lagi ketinggalan zaman dalam hal penghormatan
HAM.”8 Sementara pejabat negara lainnya, MA Rachman (Jaksa Agung dan Menkeh
HAM ad interim) menyambut baik UU KKR karena bisa menjadi lembaga publik yang
mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat HAM9.
Fraksi TNI/Polri yang sejak awal keberatan dengan kata “kebenaran” pada UU KKR dan
memintanya diubah menjadi “persatuan” malah menggarisbawahi sikapnya bahwa
UU KKR ini tidak dijadikan pembenaran atas peristiwa makar dan pengkhianatan
bangsa yang terjadi di masa lalu. Dalam pandangan ini, KKR harus menjamin
tidak menimbulkan masalah baru seperti menjadi pembenaran terhadap peristiwa
penghianatan terhadap bangsa10. Yang dimaksud pembenaran atas peristiwa makar
masa lalu agar tidak menimbulkan masalah baru adalah peristiwa kontroversial
seputar kudeta dan pembunuhan massal yang dimulai pada 30 September 1965, yang
kemudian menjadi tonggak legitimasi berdirinya Orde Baru. Namun secara umum
kelompok yang menguasai parlemen ini menyetujui model KKR dalam UU No.27/200411.
Artinya UU KKR ini merefleksikan kepentingan kekuatan politik yang sedang berkuasa.
Kedua, kelompok yang pesimistis namun masih bisa menerima UU KKR. Kelompok
ini bisa menerima UU KKR secara umum, namun kritis terhadap beberapa ketentuan
di dalamnya. Kelompok ini terdiri dari beberapa LSM, beberapa komunitas korban,
anggota Komnas HAM, dan beberapa pengamat KKR internasional. Ifdhal Kasim
(Elsam) dan Ester Yusuf (Solidaritas Nusa Bangsa-SNB) misalnya berharap KKR
akan mengakhiri kebisuan korban dan keluarganya selama puluhan tahun12 dan
mekanisme Pengadilan HAM yang sudah berjalan diragukan keberhasilannya13.
Namun mereka juga kritis dengan substansi KKR yang masih menguntungkan pelaku
dan problem di tingkatan operasional14. Problem operasional tersebut antara lain
8
9
10
11

12
13
14

RUU KKR disetujui, Presiden perlu bentuk panitia seleksi, Kompas, 8 September 2004.
RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disetujui, Republika, 8 September 2004.
RUU Rekonsiliasi disetujui dengan sejumlah koreksi, Koran Tempo, 8 September 2004
Hanya Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia yang memberikan catatan terhadap pengesahan UU KKR; soal pasal
27, 32, 41 dan mekanisme pengungkapan kebenaran.
RUU KKR, upaya akhiri keangkuhan negara, Koran Tempo, 9 September 2004
Truth, reconciliation pose a challenge for government, the Jakarta Post, 21 Februari 2005.
House passes truth, reconciliation bill, the Jakarta Post, 8 September 2004. RUU KKR dianggap untungkan pelanggar
HAM, Republika, 11 September 2004.
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soal tumpang tindihnya kewenangan investigasi antara KKR dengan Komnas HAM15.
Seorang komisioner Komnas HAM, Zoemrotin misalnya mengusulkan pintu pertama
penyelidikan atas kasus pelanggaran berat HAM adalah Komnas HAM. Apabila terjadi
kurang bukti atau saksi maka kasus itu dilimpahkan ke KKR sebagai mekanisme
non-yudisial16. Namun sikap berbeda diajukan oleh Akil Mochtar (wakil ketua Pansus
DPR RUU KKR) yang menyatakan seharusnya pintu pertama penyelidikan adalah KKR.
Bila pelaku tidak mengakui perbuatannya, dia bisa diajukan ke Pengadilan HAM17.
Sementara itu beberapa mantan komisioner KKR di negeri lain juga berkomentar. UU
KKR Indonesia dinilai sangat kecil kemungkinan suksesnya dibanding komisi serupa
di tempat lain. Sebabnya adalah beberapa standar HAM internasional diabaikan
dan lemahnya kapasitas operasional komisi. Komentar ini diberikan antara lain oleh
Eduardo Gonzales (International Commission on Transitional Justice-ICTJ), Kieran
Dwyer (CAVR/KKR Timor Leste), Marcie Mersky (pengamat KKR Guatemala), Jorge
Rolon (pengamat KKR Paraguay), Howard Varney (Pengamat KKR Sierra Leone),
Jacinto Alves (CAVR/Anggota KKR Timor Leste)18.
Di lain kesempatan, sebagian komunitas korban khususnya dari kelompok korban
kasus ’65 juga menerima dengan catatan. Mereka pada dasarnya bisa menerima
KKR namun menolak Pasal 27 yang menyatakan hak reparasi/ganti rugi korban
hanya dapat diterima setelah pelaku mendapat amnesti.19 Pilihan pragmatis ini bisa
dipahami karena penyelesaian kasus ’65 lewat mekanisme formal negara hingga
saat ini hampir mustahil. Di antara kasus-kasus sulit yang dijamah oleh mekanisme
formal negara, kasus ’65 ini merupakan yang paling sulit.
Ketiga, pendapat yang menolak sama sekali UU KKR. Sebagian komunitas korban
memilih untuk menolak UU KKR. Umumnya penolakkan ini dilakukan oleh komunitas
korban yang penyelesaian kasusnya sedang masuk proses Pengadilan HAM, baik
yang sedang diinvestigasi Komnas HAM atau sedang menunggu penuntutan oleh
Jaksa Agung20. Di antara mereka yang gigih menolak adalah Sumarsih yang mewakili
keluarga korban Trisakti Semanggi I dan II yang memilih jalan penyelesaian lewat
Pengadilan HAM ad-hoc21.
Sikap penolakan atas UU KKR ini juga dilakukan komunitas korban yang sedang
mengikuti acara Temu Korban Nasional melalui Deklarasi Korban Kejahatan Negara
15

16
17
18

19

20
21

Komnas HAM dan KKR bisa berebut peran, Kompas, 7 Oktober 2004. KKR ancaman bagi Komnas HAM, Kompas, 25
September 2004.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi-Komnas HAM; Bersinergi atau saling meniadakan? Kompas, 12 Oktober 2004.
Idem
Lihat KKR Indonesia sulit bekerja efektif dan kredibel, Kompas 22 Februari 2005. Foreign experts criticize RI’s truth
commission, the Jakarta Post, 22 Februari 05. International Center For Transitional Justice; Pemberian Amnesti Kasus
HAM begitu mudah, Koran Tempo, 23 Februari 2005. Amnesty offer ‘would not reveal truth’, the Jakarta Post 23 Februari
2005. Pakar HAM asing nilai UU KKR Indonesia lemah, Media Indonesia, 26 Februari 2005. Pakar HAM Asing Nilai UU KKR
Indonesia Lemah, 26 Februari 2005. Foreign experts critize RI’s truth commission, the Jakarta Post, 22 Februari 2005.
Korban ’65 siapkan tiga alternatif tolak RUU KKR, Kompas, 14 September /2004. Korban ’65 hanya menolak pasal
27 RUU KKR, Kompas, 22 September 2004. Hal serupa juga ditemui oleh KontraS ketika ikut dalam diskusi-diskusi
dengan komunitas korban ’65 di Solo, Jawa Tengah dan Kuningan, Jawa Barat sepanjang bulan Mei-Juni 2005.
Keluarga Korban TSS I-II Tolak Undang Undang KKR, Kompas, 28 Oktober 2004.
bangun koalisi tiga kaki; hasil pertemuan nasional korban HAM, Indopost, 18 September 2004
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yang menyataan korban tetap akan menggunakan pengadilan sebagai jalan
penyelesaian kasus yang menimpa mereka22. Sikap korban ini juga diulangi ketika
KontraS memfasilitasi pertemuan antara beberapa komunitas korban; korban kasus
’65, korban Tanjung Priok, korban Mei ’98, korban penculikan ’98, dan korban TSS
dengan beberapa pakar KKR internasional: Eduardo Gonzales (Peru TRC/ICTJ), Kieran
Dwyer (East Timor CAVR), Marcie Mersky (Guatemala CEH), Jorge Rolon (Paraguay
CJV), Howard Varney (Sierra Leona and South Africa TRC) pada tanggal 25 Februari
2005. Pada pertemuan itu beberapa korban mengungkapkan pendapatnya atas UU
KKR Indonesia. Korban kasus ’65, Heru Atmodjo misalnya berkata:
“.....pada dasarnya kita dalam keadaan kesulitan karena sesungguhnya
undang-undang(KKR) dibuat oleh mereka, para pelaku. Tidak ada korban yang
ikut menentukan, Mungkin ada beberapa NGO yang share ke sana tetapi pada
dasarnya itu dibuat oleh pelaku, pelaku itu golongan militer dan dia masih
berkuasa sampai sekarang”.23
Sikap yang lebih pesimis dan tegas dalam penolakan KKR dinyatakan oleh Sumarsih,
ibu dari Wawan, mahasiswa yang tewas akibat penembakan oleh militer di Semanggi
pada 13 November 1998 dan kasusnya masih terkatung-katung di Jaksa Agung:
“....Ketika draf pertama yang muncul di masyarakat adalah RUU Komisi
Keadilan dan Rekonsiliasi. Setelah masuk ke DPR hanya menjadi UU Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi. Walaupun undang-undang itu menjadi UU
KKR tetapi substansinya hanya rekonsilasi saja. Kita sebagai masyarakat
diharapkan melupakan kejahatan HAM masa lalu demi persatuan bangsa dan
negara. Kemudian di dalam produk UU, DPR merupakan lembaga yang selalu
mengadakan kompromi politik. Tidak akan UU itu berguna buat kedilan. Dengan
diterbitkannya UU KKR, saya menolak. Ketika saya ingin membawa pelaku ke
pengadilan, ternyata Komnas HAM tidak mempunyai gigi ketika mengundang
orang-orang yang disanga menjadi pelaku. Bahkan ketika kami sebagai keluarga
korban ingin mengetahui kenapa anak saya ditembak dan untuk mencari
kedilan ternyata kami keluarga korban dikorbankan lagi. Saya merasa dengan
diterbitkanya KKR ini akan hanya menjadikan korban jadi korban lagi”.24
Keempat, pendapat yang tidak peduli dan merendahkan peran KKR. Sebenarnya
konsep KKR tidak terlalu populer di tingkatan publik secara umum, namun
nampaknya sikap ini juga muncul dari pejabat penguasa, yaitu Wakil Presiden dan
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Dalam salah satu wawancaranya di media
massa, Jusuf Kalla menyatakan:
“ Hak asasi selalu melihat ke masa depan, tidak pernah melihat ke masa lalu.
Yang masa lalu hanya untuk saling memaafkan. KKR hanya untuk rekonsiliasi.
22
23
24

Korban Kejahatan Negara Tolak UU Komisi Rekonsiliasi, Koran Tempo, 18 September 2004.
Transkrip diskusi antara komunitas korban dengan Pakar KKR Internasional di Kantor Kontras, 25 Februari 2005.
Transkrip diskusi antara komunitas korban dengan Pakar KKR Internasional di Kantor Kontras, 25 Februari 2005.
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Walaupun tidak jelas rekonsiliasi antara siapa. KKR itu ide yang muncul tahun
2000 yang timbul secara emosional yang menganggap masa lalu itu banyak
pelanggaran dan konflik”25.
Sikap apatis dari kepala pemerintahan tentu menunjukkan bagaimana dukungan
pemerintah yang lemah terhadap KKR. Padahal syarat pokok KKR bisa berjalan
sesuai harapan adalah bila dukungan politik publik dan pemerintah tinggi.
Dalam diskursus ini, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pertama,
perspektif hak-hak korban yang telah menjadi standar universal26. Hak-hak korban
di sini adalah hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas
pemulihan. Kedua, selain problem prinsipil mengenai hak-hak korban, UU KKR juga
memiliki masalah teknis operasional. Ketiga, substansi UU KKR ini terlalu meniru KKR
di Afrika Selatan (TRC). Penilaian komparatif yang terakhir ini penting mengingat
konteks dan dinamika sosial, politik, dan hukum di kedua negeri sangat berbeda.
“Kebenaran” Versi UU KKR
Selain itu, konsep kebenaran pada UU ini lebih mengacu pada kebenaran formal
yuridis yang sangat positivistik seperti tertuang pada Pasal 1 ayat 1. Padahal
untuk mengungkap kekerasan dan pelanggaran HAM berat yang telah berlangsung
cukup lama, secara teknis tidak mungkin dijelaskan dengan kaidah hukum formal.
Kebenaran di sini tidak mencakup kebenaran yang lebih substansial, seperti
mengungkap pola, metode dan sistem kerja pelanggaran HAM, motif politik, logika
politik di balik peristiwa, dan pertanggungjawaban negara.
Tidak mudah misalnya untuk melacak kejadian yang telah berlangsung puluhan
tahun lalu, dan secara yuridis sulit mencari pelaku atau barang bukti definitif.
Secara yuridis pengakuan korban atau saksi dianggap belum cukup. Padahal seperti
yang terjadi di Afrika Selatan, proses pencarian kebenaran kadangkala hanya
mengandalkan kesaksian korban atau beberapa pelaku tertentu. Kebenaran yang
seharusnya menjadi tujuan KKR ini lebih bersifat politis dan sosial. Bukan kemudian
direduksi menjadi sekedar suatu kebenaran kejadian atau kasus, seperti kasus ’65,
kasus Tanjung Priok, kasus Mei ’98, kasus DOM Aceh, dan sebagainya.
Yang lebih penting, mengungkap kebenaran adanya suatu rezim politik yang memiliki
sistem, struktur, kebijakan, atau pendekatan politik represif dengan intensitas
tinggi dalam kekerasan dan pelanggaran HAM.
Di Afrika Selatan, pengungkapan kebenaran yang utama adalah membongkar
sistem politik Apartheid. Untuk ini, diperlukan prasyarat institusional dan legislasi
25
26

Ketua Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla: Parpol harus punya peran di pemerintahan, Kompas, 21 Juni 2005.
Hal ini diatur secara prinsipil oleh suatu instrumen HAM internasional, yang dikenal sebagai Set of Principles for
the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1,
annex II), kemudian disempurnakan lagi melalui dokumen dengan judul “Promotion and Protection of Human
Rights; Impunity” (E/CN.4/2004/88.ing meniadakan? Kompas, 12 Oktober 2004.
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dalam mengungkap kebenaran lewat dokumen tertulis negara yang dikategorikan
“rahasia”. Misalnya, metode ini hanya mungkin berjalan efektif jika telah ada
jaminan kebebasan memperoleh informasi publik, termasuk kerjasama dengan
negara-negara lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengungkapan kebenaran.
Jika prasyarat ini jauh dari kenyataan maka gambaran adanya pengungkapan yang
terbuka, independen, dan bisa diakses secara publik dikhawatirkan tidak akan terjadi.
Selain definisi kebenaran, definisi pelaku tidak dijelaskan. Ini bisa mengaburkan
kebenaran substansial dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat. Dalam
pengalaman Indonesia, pelaku yang dijerat dan dibuktikan bersalah oleh hukum
baru pelaku lapangan saja. Padahal sesuai hukum dan kebiasaan HAM internasional,
berlaku prinsip “tanggungjawab komando” dan “aktor negara” dalam suatu
pelanggaran HAM berat. Dengan tidak adanya definisi yang jelas, pelaku yang
mungkin diklarifikasi adalah actor-aktor non-negara (non-state actor) yang justru
nantinya melanggengkan ketegangan antar kelompok di masyarakat, sementara
pelaku yang berasal dari institusi negara tidak terjamah.
UU KKR ini juga hanya mendefinisikan korban sebagai orang perseorangan atau kelompok
orang dan mencakup ahli warisnya yang mengalami langsung suatu pelanggaran HAM
berat. Padahal sesuai prinsip-prinsip hak korban, definisi korban seharusnya lebih
luas, mencakup siapa saja termasuk keluarga, sahabat, pendamping korban yang
juga ikut mengalami penderitaan sebagai hasil turunan penderitaan korban tersebut.
Ditinjau dari hak korban atas pemulihan, juga terjadi kekaburan makna. Kompensasi,
restitusi, dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan hak korban tidak dijelaskan secara
rinci. Dengan mencantumkan kalimat “sesuai dengan kemampuan keuangan negara”
dikhawatirkan hak korban atas pemulihan tidak dipenuhi maksimal. Dalam UU KKR ini
juga tidak diperinci metode penghitungan kerugian korban secara rinci, oleh subkomisi
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 21 ayat 2 ketentuan pemberian
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Padahal
PP yang ada yakni PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas bagi
Korban Pelanggaran HAM berat, sudah terbukti tidak operasional. Apalagi, dalam
UU KKR terjadi pembajakan hak korban. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
diberikan hanya bila permohonan amnesti dikabulkan (Lihat Pasal 27). Padahal
pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban tidak berkaitan dengan
amnesti karena itu merupakan hak yang harus dipulihkan, dalam keadaan apapun.
UU ini juga memungkinkan pemaksaan (lewat pengadilan) bagi korban yang menolak
untuk memberikan kesaksian. Dengan kata lain, korban wajib memberikan keterangan di
depan Komisi. Padahal yang harusnya terjadi adalah perlindungan terhadap saksi korban.
Rekonsiliasi versi UU KKR
Konsep rekonsiliasi dalam UU KKR hanya menonjolkan pengampunan (amnesti).
Padahal unsur terpenting rekonsiliasi adalah negosiasi atau kompromi antar
kepentingan, dalam hal ini pelaku dan korban di bawah kontrol yang terbuka. Dengan
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menonjolkan pengampunan pada konsep rekonsiliasi maka timbul posisi yang tidak
seimbang dan hanya menguntungkan satu pihak. Pelaku mendapat banyak keuntungan
dan korban kembali terpinggirkan. Dengan kata lain, UU ini lebih mementingkan
kepentingan pelaku. Rekonsiliasi seharusnya tidak sekedar berujung pada pemaafan
(amnesti) pelaku, namun harus menjangkau rekonsiliasi di tingkat nasional,
komunitas, hingga individual yang terkena dampak pelanggaran HAM di masa lalu.
Rekonsiliasi yang semata-mata ditujukan bagi proses amnesti pelaku, menihilkan
kesetaraan antara pelaku dan korban. Menurut Pasal 29 bila korban menolak
memberikan maaf kepada pelaku maka Sub Komisi Amnesti masih bisa memberikan
pertimbangan permohonan amnesti kepada Presiden untuk menentukan apakah
pelaku akan diberikan amnesti atau tidak. Ketentuan ini malah membenarkan
bahwa hak korban untuk bisa menolak atau memaafkan bisa diambil alih keputusan
Presiden melalui pertimbangan Sub Komisi Amnesti.
Kebenaran Tanpa Keadilan
Jangkauan hukum UU KKR adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sesuai
UU Pengadilan HAM yang lebih berdimensi hak-hak sipil dan politik. Seharusnya juga
mencakup pelanggaran HAM lainnya, termasuk hukum humaniter internasional. Ini
mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam aras hak ekonomi,
sosial, budaya seperti konflik di bidang pertanahan, pengupahan, masyarakat adat,
penggusuran, dan sebagainya.
KKR di Indonesia cenderung menyimpangi prinsip HAM internasional. Salah satunya
adalah prinsip yang mensyaratkan komisi semacam ini bersifat non judicial dan
tidak mengambilalih kelembagaan judicial. Karena itu, sebuah Komisi Kebenaran
harus bersifat melengkapi (komplementer) mekanisme yudisial (peradilan). Misalnya
ketentuan Pasal 44 UU KKR yang berbunyi :
“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan
oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi
manusia ad-hoc”.
Pasal diatas mengabaikan hak korban atas keadilan, karena ingin menutup pintu
diadakannya pengadilan HAM bagi para pelaku. Disisi lain, menurut terdapat ketentuan
Pasal 29 ayat 3 UU KKR, seorang pelaku baru bisa diajukan ke Pengadilan HAM ad-hoc
(UU Pengadilan HAM) jika ia menolak mengakui kesalahan dan meminta maaf pada
korban. Dua ketentuan tersebut membuat UU KKR justru bersikap mendua (ambigu).
Selain masalah kebenaran, rekonsiliasi, dan keadilan diatas terdapat masalah krusial
lainnya, yakni cakupan periode waktu penyelidikan. Periode yang akan direview
UU KKR ini adalah periode dibatasi 1945 sampai 2000. Periode sepanjang 55 tahun
ini tentu sangat panjang. Penyelidikan lengkap atas kesaksian, korban, barang
bukti, dan pelaku dari periode 1940-an akan sulit dilakukan. Sebagian para saksi
dan korban mungkin sudah tidak ada atau sudah terlalu tua.
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Ada juga pendapat yang berkembang mengkhawatirkan tumpang tindihnya fungsi
dan peran penyelidikan. Pada UU KKR Pasal 17 tugas penyelidikan atas pelanggaran
HAM berat adalah subkomisi penyelidikan dan klarifikasi, sementara dalam UU
26/2000 tugas itu dipikul oleh Komnas HAM. Sebenarnya, hal ini bukan masalah
yang terlalu krusial. Sebab bisa saja kedua lembaga ini melakukan penyelidikan.
Seperti kata Priscilla B Hayner, komisi penyelidik KKR memang bisa melakukan
penyelidikan seperti lembaga judicial penyelidik, tetapi sebenarnya dengan maksud
yang amat berbeda.
Absennya Jaminan Ketidakberulangan
UU ini tidak secara jelas mencantumkan prinsip jaminan tidak berulangnya (nonrepetition) peristiwa pelanggaran HAM berat di masa depan. UU ini seharusnya
diproyeksikan selain untuk memberikan kepuasan subjektif para korban pelanggaran
HAM, namun juga harus ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan publik di masa
depan. Tidak adanya prinsip non-repetition membuat kepentingan dan keterlibatan
publik di luar korban sangat terbatas dalam upaya pengungkapan kebenaran dan
pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu.
Dari seluruh uraian diatas, pertimbangan politis juga mempengaruhi momentum KKR
yang kian terasa terlambat. Disini, spirit politik pemerintah dan publik terutama di
luar komunitas korban yang lebih luas dalam diskursus penuntasan pelanggaran berat
HAM masa lalu sudah meredup. Ditambah lagi dengan sulitnya menemukan tokoh
publik yang memiliki integritas maupun kredibilitas untuk duduk di Komisi ini.
KKR Berpotensi Menjadi Komisi Pengampunan Dosa
Akhirnya kita sampai pada ‘kejujuran’ untuk mengatakan bahwa secara prinsipil
UU ini membenarkan praktek impunity (kejahatan tanpa hukuman). Disini, pelaku
bisa mendapat amnesti penuh atas kejahatannya jika sudah meminta maaf. Kasus
yang diselesaikan KKR tidak bisa lagi ditangani pengadilan. Tidak hanya melanggar
kaidah HAM, namun sekaligus prinsip negara hukum (rechstaat).
Kelemahan diatas kemudian memberi konsekuensi bahwa keberhasilan KKR akan sangat
ditentukan oleh 21 orang komisionernya. Harapan kemudian dipertaruhkan pada
pemilihan 21 calon komisioner yang idealnya punya integritas moral dan politik yang luar
biasa. Sebuah pilihan sikap kompromis yang pragmatis namun logis bila mengukur alur 7
tahun transisi yang mengarah pada ketidakpastian antara demokrasi atau otoritarian.
Proses Seleksi yang Tidak Memuaskan
Meski dimandatkan oleh UU No. 27/2004 bahwa KKR dibentuk paling lambat 6 bulan
setelah disahkan pada 6 Oktober 2004, baru pada tanggal 28 Maret 2005 proses
seleksi calon anggotanya dimulai. Proses seleksi ini ditetapkan oleh Keputusan
Presiden RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon
Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi dan oleh Peraturan Presiden RI No. 27
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan calon Anggota
Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.
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Dari sejak awal proses seleksi juga sudah ditandai oleh penyimpangan. Menurut UU
No. 27/2004 Tetang KKR Pasal 33 ayat 3, komposisi panitia seleksi adalah 2 orang
dari unsur pemerintah dan 3 orang dari unsur masyarakat. Pada kenyataannya unsur
dari masyarakat hanya 1 orang, yaitu Bambang Widjojanto, sementara lainnya
merupakan pejabat dari institusi negara. Komposisi Panitia Seleksi Calon Anggota KKR
adalah Ketua: Zulkarnain Yunus (Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepkumHAM),
Sekretaris: Wicipto Setiadi (Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Depkum HAM),
Anggota: Hafid Abbas (Dirjen Perlindungan HAM, Depkum HAM), Anggota: Bambang
Widjojanto (masyarakat)27. Penunjukkan nama-nama di atas dinilai bersifat tertutup,
tanpa proses konsultasi dengan masyarakat.28
Langkah pertama yang dilakukan oleh Panita Seleksi adalah mengumumkan proses
seleksi lewat pengumuman di media massa (dimulai tanggal 8 April 2005). Metode
ini lazim digunakan sebagai proses rekrutmen untuk calon anggota komisi-komisi
negara lainnya, seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Anti Korupsi, dan
sebagainya. Padahal untuk seleksi komisi yang bersifat non-permanen dan
memerlukan tokoh-tokoh masyarakat khusus yang memiliki integritas dan wibawa
politik tinggi, seharusnya Panitia Seleksi bisa menggunakan mekanisme lain, seperti
melakukan pendekatan langsung pada tokoh-tokoh tersebut. Kewenangan ini tidak
dimanfaatkan oleh Panitia Seleksi meski sebenarnya disediakan dalam Peraturan
Presiden RI No. 27/2005 Pasal 3 (ayat 3):
“Panitia Seleksi dapat secara aktif mendorong anggota masyarakat yang
memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Komisi”.
Pada seleksi Tahap I, peserta yang lolos memenuhi persyaratan administrasi
berjumlah 1.183 orang yang dari 1.543 orang yang mendaftar29. Jumlah ini jauh lebih
banyak dari penerimaan Komisi Yudisial (282 orang), Komisi Kejaksaan (206 orang),
Komisi Konstitusi (317 orang), dan Komisi Pemeberantasan Korupsi/KPK (513 orang).
Membengkaknya orang yang mendaftar tidak bisa ditafsirkan sebagai tingginya
dukungan masyarakat atas komisi ini, namun lebih karena kualifikasi calon anggota
yang begitu mudah: usia minimal 30 tahun, tidak berstatus sebagai TNI dan Polri,
dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Besarnya jumlah pendaftar juga
diperkirakan akibat banyaknya kelompok pencari kerja yang ikut seleksi, seperti
yang bisa dilihat pada profil pendaftar calon anggota KKR di bawah ini.
Tabel Latar Belakang Pekerjaan Kandidat (1.183 orang)

27

28
29

Latar Belakang

Persentase (%)

Wiraswasta

12,5

Karyawan Swasta

45,5

Advokat/Notaris

7,4

Presiden bentuk panitia seleksi calon anggota KKR, Kompas, 2 April 2005. Panitia seleksi KKR digugat; Unsur
masyarakat dipertanyakan, Kompas, 7 April 2005.
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tertutup, Suara Pembaruan, 17 April 2005
1.447 Calon anggota KKR lolos seleksi awal, Kompas 12 Mei 2005.
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PNS

11,9

Pensiunan PNS/TNI/Polri

7,4

Profesional

0,9

LSM

0,1

Pencari Kerja

14,3

Sumber: Litbang Kompas30

Dilihat dari komposisi gender juga sangat timpang; laki-laki 88,2%, sementara
perempuan hanya 11,8%. Padahal kejahatan masa lalu menempatkan perempuan
sebagai korban yang paling menderita31. Dari distribusi latarbelakang asal provinsi
juga masih terpusat pada Jakarta dan Pulau Jawa, padahal pelanggaran berat HAM
nyaris terjadi di mana-mana, khususnya di Aceh, Papua, dan Maluku.
Tabel Distribusi Asal Provinsi (1.183 orang)
Provinsi

Persentase (%)

DKI Jakarta

37,8

Jawa Barat

27,3

Banten

7,8

Jawa Tengah

7,5

Jawa Timur

4,9

DI Yogyakarta

0,9

Sulawesi Selatan

5,1

Bali

1,8

Sumatra Utara

1,5

Lainnya

5,4

Sumber: Litbang Kompas

32

Meski demikian terdapat beberapa menonjol yang memberi harapan KKR bisa menjadi
komisi yang berwibawa secara politik dan memperhatikan kepentingan korban. Di
antara sekian nama yang memang layak untuk sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
adalah Syafii Maarif, Ketua PP Muhammadiyah, yang memiliki integritas dan dukungan
politik yang tinggi. Pada pertemuan antara KontraS, keluarga korban dengan Syafii
Maarif di kantor PP Muhammadiyah 29 April 2005 dijelaskan meski ia sendiri tidak
familiar dengan KKR, namun bila komisi ini bisa menjadi alat untuk memulihkan masalah
bangsa, ia bersedia untuk terus maju. Namun Syafii Maarif juga meminta masukan
apakah komisi ini bisa diharapkan atau justru menjadi masalah di masa depannya.
Seleksi Tahap II dijalankan dengan penilaian atas makalah yang dibuat para calon
anggota KKR yang lolos Tahap I. Pada seleksi Tahap II (seleksi makalah) jumlah
nama yang lolos berjumlah 160 orang33. Lagi-lagi tidak jelas bagaimana mekanisme
seleksi pada Tahap II.
30
31
32
33

Seleksi Calon Anggota KKR; Setiap Anggota Panitia Periksa 200 Makalah, Kompas, 17 Mei 2005.
Seleksi anggota KKR; Kurang perhatikan keterwakilan perempuan, Kompas, 11 Juni2005
Idem
Seleksi Anggota KKR masuki profil assessment, Republika, 30 Mei 2005
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Seleksi Salah Arah
Pada seleksi Tahap III, mulai memasuki profile assessment test, yaitu semacam
psikotest untuk para calon anggota. Model test ini lazim dipakai dalam proses seleksi
komisi-komisi lain, untuk menilai karakter personal dan kemampuan manajerial
dari para calon. Tapi disini Panitia Seleksi gagal memahami esensi dari karakter
KKR. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah kualifikasi politik; integritas moral atau
wibawa politik, bukan kemampuan manajerial. Hampir tidak masuk akal misalnya
seorang Syafii Maarif pemimpin satu dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia masih
harus melalui seleksi psikotest untuk mengetahui karakter kepribadiaannya. Karena
adanya profile assessment test ini, Syafii Maarif akhirnya dinilai mengundurkan diri
dari proses seleksi lebih lanjut. Mundurnya Syafii Maarif dari seleksi KKR kemudian
menghasilkan reaksi kekecewaan sejumlah LSM HAM terhadap cara seleksi dan
Panitia Seleksi KKR34. Hasil seleksi Tahap III ini adalah keluarnya 61 nama yang lolos.
Dari komposisi 61 nama yang lolos Tahap III ini juga tidak terlalu meyakinkan sesuai
dengan harapan akan KKR yang ideal. Ukuran idealnya adalah faktor keterwakilan
geografis, gender, netralitas, kompetensi keahlian, serta integritas moral dan politik.
Sebagian dari unsur ini diprasyaratkan dalam UU 27/2004.
Dari faktor geografis, tidak nampak adanya keterwakilan daerah dalam KKR ini. Calon
dari Jakarta berjumlah 39 orang (64%), bahkan bila dikumulasi dengan daerah-daerah
utama seperti Jawa Barat-Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur jumlahnya mencapai
51 orang (83%). Sementara representasi daerah yang paling signifikan membutuhkan
KKR saat ini seperti Aceh (tidak ada), Papua (tidak ada), Maluku (2 orang), dan Poso
(tidak ada). Padahal rekonsiliasi sangat dibutuhkan di wilayah konflik tersebut.
Dari faktor gender bahkan ditemukan komposisi yang timpang. Hanya 8 orang
(13%) perempuan dari 61 orang yang lolos seleksi. Dari 8 orang calon perempuan
ini bahkan hanya sebagian kecil yang memiliki komitmen dan track record dalam
mengadvokasi isu perempuan. Padahal dalam konteks pelanggaran berat HAM di
masa lalu, perempuan selalu menjadi korban paling menderita. Serangan seksual
terhadap kaum perempuan selalu menjadi senjata efektif paling lazim dalam
setiap kejahatan berat HAM. Karena mekanisme truth seeking dalam KKR yang
terpenting adalah pengakuan (testimony) korban, maka diperlukan secara khusus
para komisioner yang bisa mengerti kondisi korban perempuan yang mengalami
extraordinary crimes. Di negeri lain, selalu ada mekanisme khusus dalam mengelola
kasus tipe ini oleh komisioner perempuan. Meski pertimbangan gender tidak diatur
dalam UU KKR, seharusnya kebijakan affirmative action dan pengarusutamaan bisa
juga diimplementasikan dalam pembentukan KKR.
Kompetensi kepakaran anggota KKR ideal paling tidak mencakup 2 dimensi,
kemampuan pengungkapan kebenaran dan pengalaman melakukan rekonsiliasi dalam
konteks pelanggaran berat HAM. Kemampuan dalam pengungkapan kebenaran paling
34

Seleksi KKR kurang perhatikan individu, Kompas, 18 Juni 2005.
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tidak tercermin dari track record pendidikan dan pengalaman kerja investigatif.
Pengalaman negeri lain, keahlian teknis yang relevan bagi komisioner paling tidak
mencakup ahli sejarah, antropologi, sosiologi, hukum, psikologi, dan ilmu budaya.
Khusus untuk ahli hukum yang diperlukan KKR haruslah berkaitan dengan hukum
HAM internasional. Ini karena konsep pelanggaran berat HAM dalam KKR tidak
hanya mengacu pada perundang-undangan nasional, namun juga yang telah menjadi
aturan main dalam juridiksi universal. Sedangkan kemampuan dalam rekonsiliasi
secara ideal dimiliki oleh orang yang memiliki integritas politik tinggi, seseorang
yang memiliki pengalaman dalam rekonsiliasi atau mediasi konflik sebelumnya.
Dari calon tersisa cukup mengkhawatirkan. Calon dengan kompetensi relevan untuk
kerja KKR hanya 19 orang (31%). Di luar itu kompetensi keahlian para kandidat
irelevan (69%) dengan kebutuhan KKR, seperti ahli listrik, ahli logam, bisnis, atau
bahkan ahli jembatan.
Satu ciri khas dari KKR adalah tujuannya merekonsiliasikan kelompok kepentingan
masa lalu, yaitu antara pelaku dengan korban. Dari tujuan ini maka secara prinsipil
para komisioner yang terpilih haruslah netral dan tidak menjadi bagian dari
kelompok kepentingan di atas. Meski ini juga diatur dalam UU 27/2004, lagi-lagi
panitia seleksi mengabaikan tafsir prinsip netralitas ini. Pada aturan formal
UU ini yang tidak boleh menjadi anggota KKR adalah korban, pelaku, dan tidak
berstatus anggota TNI dan Polri aktif. Namun panitia seharusnya menafsirkan
persyaratan ini lebih luas, karena setiap pelanggaran berat HAM di masa lalu
selalu menyangkut urusan abuse of power, maka KKR yang ideal harusnya juga
tidak diisi oleh para pensiunan militer, polisi, atau birokrasi negara masa lalu.
Jumlah kandidat yang netral kemudian hanya berjumlah 31 orang (51%). Bahkan
beberapa kandidat pensiunan militer secara resmi menyatakan pernah terlibat
pada operasi-operasi militer yang justru diduga sebagai peristiwa pelanggaran
berat HAM di masa lalu.
Hasil ini kemudian menjadi bahan kekecewaan beberapa LSM HAM yang punya
perhatian terhadap KKR dan menjadi bahan siaran pers bersama yang dilakukan oleh
Elsam, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Apik, Kalyanamitra, Ikohi, dan Demos di
kantor YLBHI, Jakarta setelah seleksi Tahap III berakhir35. Pernyataan Usman Hamid,
Koordinator KontraS misalnya bisa mewakili pendapat kubu di atas;
“Proses seleksi tidak memperhatikan aspek moralitas dan kredibilitas dengan
banyaknya mantan anggota TNI/Polri yang lolos seleksi, sementara beberapa
tokoh yang seharusnya layak gagal terpilih. Proses seleksi yang dilakukan tidak
sesuai harapan. Orang yang terpilih lebih cocok menduduki jabatan manajer
perusahaan daripada jabatan politis seperti KKR. Presiden harus menyeleksi
ulang dan memperbaiki proses seleksinya”36.

35

36

LSM Kecewa Cara Seleksi Anggota KKR, Media Indonesia, 21 Juli 2005. Jender Harus Jadi Pertimbangan di KKR,
Kompas, 22 Juli 2005.
Seleksi anggota KKR dinilai gagal, Republika, 25 Juli 2005
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Seleksi Final; Keluarnya 42 Nama Calon Anggota KKR
Tahap IV merupakan seleksi final yang dilakukan Panitia Seleksi dan menentukan 42
nama calon anggota untuk diberikan kepada Presiden. Seleksi akhir atas 61 nama ini
dilakukan melalui uji wawancara. Dalam tahap wawancara, beberapa calon ada yang
tidak sepenuhnya menguasai KKR. Jawaban yang diberikan lebih banyak mengarah
pada profesi atau aktivitas sehari-hari. Bahkan beberapa tidak bisa membedakan
antara pelanggaran HAM dengan tindak pidana biasa.37
Hasil akhir 42 nama calon anggota KKR yang diajukan Panitia Seleksi kepada Presiden
SBY kemudian diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2005. Sebelumnya pengumuman
hasil akhir ini sempat tertunda, sebelum Panitia Seleksi bertemu dengan Menteri
Hukum dan HAM38. Bahkan Panitia Seleksi sebelumnya belum memutuskan apakah
akan mengumumkan hasilnya di media massa atau dilakukan setelah presiden
memilih 21 nama calon atau tidak39.
Tabel
Profil 42 Kandidat Anggota KKR
No

37

38
39

Nama

Sex

Daerah

Pendidikan

1

Ifdal Kasim

L

Depok

Sarjana Hukum

2

Anhar Gonggon

L

Bekasi

Doktor Sejarah

3

Natan Setiabudi

L

Jak Barat

Ph.D Teologi

4

Nani Nurrachaman Oerip

P

Jak Pusat

Doktor Psikologi

5

M Fadjroel Rachman

L

Bandung

Magister Ekonomi

6

Ichsan Malik

L

Bogor

Sarjana Psikologi

7

Normin Soaloon Pakpahan

L

Jak Barat

Sarjana Hukum, MBA

8

Usman Hasan

L

Jak Selatan

S3 Ketahanan Nasional

9

Ali Nurdin

L

Jak Selatan

Sarjana Hukum

10

Hendra Nurtjahjo

L

Depok

Magister Hukum

11

Sulistianingsih

P

Jak Pusat

Sarjana Hukum

12

Deliar Noer

L

Jak Timur

Ph.D Ilmu Politik

13

Christianus Siner Key Timu

L

Jak Barat

Sarjana Ilmu Pendidikan

14

A Masyhur Effendi

L

Jak Timur

Magister Hukum

15

Samsudin

L

Jak Selatan

Sesko ABRI

16

Bun Yamin Ramto

L

Jak Barat

Doktor Ilmu Sosial dan Politik

17

Abdullah Cholil

L

Jak Selatan

Dokter

18

Paturungi Parawansa

L

Makassar

Doktor Ilmu Pendidikan

19

Theolifilus Waimuri

L

Tangerang

Sarjana

20

Tjipta Lesmana

L

Jak Selatan

S3 Ilmu Komunikasi

21

Indro Tjahyono

L

Bekasi

Sarjana Perancangan dan Perencanaan

22

Yosep Adi Prasetyo

L

Tangerang

Sarjana Teknik

23

Nieke Masruchiyah

P

Jak Selatan

S3 Manajemen Pendidikan

Monitoring KontraS atas proses seleksi wawancara calon anggota KKR. Seleksi Anggota KKR; motivasi calon
dipertanyakan, Kompas, 16 Juli 2005.
Seleksi KKR; pengumuman 42 calon belum jelas, Kompas, 26 Juli 2005.
Komisi kebenaran; Hasil seleksi secepatnya diumumkan, Kompas, 19 Juli 2005.
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Niko Sudibjo

L

Jak Timur

MA bidang Religious Education and
Communication

25

Amiruddin

L

Bogor

Sarjana Sejarah

26

Miryam S.V. Nainggolan

P

Bekasi

Sarjana Psikologi, Master of Social Work

27

Muhamad Wahyuni Nafis

L

Serang

Magister Islam

28

Purnomo Sucipto

L

Jak Selatan

Magister Hukum

29

Suma Mihardja

L

Sukabumi

Sarjana Hukum

30

Achmad Gunaryo

L

Semarang

Doktor Ilmu Hukum, M.Soc Sc

31

Susy Tan

P

Jak Pusat

Magister Hukum

32

Budhy Santoso

L

Jak Selatan

Sesko ABRI, Sarjana Ekonomi

33

Turmuzi Harun

L

Jak Barat

Sarjana Sosiologi

34

H. Jalaludin

L

Palembang

Doktor Islam

35

Soegoro

L

Tangerang

Sarjana Ekonomi

36

Neneng Euis Fatima

P

Bandung

Doktor Administrasi Negara

37

M. Wasal Falah

L

Jak Barat

Sarjana Hukum

38

Wahjoedi

L

Malang

Magister Ekonomi

39

Bambang Budiono

L

Mojokerto

Sarjana Sosiologi

40

Tatang Kartawan

L

Jak Timur

Dokter

41

Parlindungan Sinaga

L

Jak Pusat

Magister Ekonomi, Sarjana Hukum

42

Erykusuma P. Jaya

L

Bogor

Ph.D Social Science Education

Sumber: Litbang KontraS

Hingga tulisan ini dibuat, Presiden SBY belum menentukan jumlah 21 nama calon
anggota KKR yang harus diserahkan ke DPR lagi. Rentang waktu 4 bulan bisa dibilang
cukup lama dan menunjukkan sekali lagi kurangnya dukungan politik pemerintah atas
KKR ini. Menurut Yusril Ihza Mahendra (Menteri Sekretaris Negara) keterlambatan
ini disebabkan karena kesibukan Presiden SBY yang sangat padat40.
Padahal pembentukan KKR ini juga memiliki peran strategis lainnya, yaitu
mendukung upaya damai di Aceh. Sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman
Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka, agenda
pembentukan KKR untuk Aceh termasuk di dalamnya. Pernyataan Usman Hamid,
Koordinator KontraS menunjukkan hal ini:
“Presiden harus segera mengambil sikap dengan mengintegrasikan agenda
politik nasional untuk membentuk KKR dengan agenda pelaksanaan MoU Aceh
damai. Kalau tidak segera diambil, momentum KKR akan semakin hilang.
Presiden akan kehilangan peluang dan kesempatan untuk memberi jawaban
atas persoalan masa lalu yang terus ada. Kalau memang hasil seleksi tidak
memuaskan, Presiden harusnya segera membuat kajian serius dan mengambil
terobosan lain”41.

40

41

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Sudah dijadwal, tapi presiden belum juga seleksi 21 nama, Kompas, 8
September2005
Presiden Didesak Pilih 21 Nama; MOU Haruskan KKR Indonesia Bentuk KKR Aceh, Kompas, 5 September 2005.
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Bagaimana Organisasi HAM Merespon KKR Indonesia?
Meski UU KKR yang memiliki cacat dari perspektif HAM ini telah disahkan, beberapa
LSM HAM dan komunitas korban masih berupaya menghapus beberapa pasal yang
paling bermasalah lewat mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hingga
tulisan ini dibuat, materi judicial review telah didaftarkan, namun belum dimulai
proses persidangannya. Di antara LSM HAM yang melakukan judicial review adalah
LBH Jakarta, Elsam, KontraS, SNB, Imparsial, dan Yaphi Solo. Sementara materi
gugatan judicial review-nya adalah Pasal 27 dan Pasal 44 dari UU No. 27/2004
Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Pasal 27 UU 27/2004 berbunyi: “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”. Pasal ini
bertentangan dengan prinsip Hak Korban yang menyatakan bahwa hak atas reparasi
(kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi) merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan
(inalienable rights) dari korban dan keluarga korban bahkan bila pelaku sekalipun
tidak bisa diidentifikasi, diadili, atau dihukum. Hak atas pemulihan wajib diberikan
negara ketika seseorang mejadi korban pelanggaran berat HAM. Selain itu Pasal ini
jelas merendahkan posisi korban terhadap pelaku. Umumnya korban pelanggaran
berat HAM di Indonesia merupakan kelompok miskin atau menjadi miskin karena
peristiwa tersebut. Dengan mengharuskan memberi maaf kepada pelaku atau
menunggu pelaku mendapat amnesti terlebih dahulu jelas melanggar prinsip
rekonsiliasi yang mensyaratkan adanya kesetaraan posisi antara korban dan pelaku.
Sementara Pasal 44 berbunyi: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah
diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi
kepada pengadilan hak asasi manusia ad-hoc”. Jelas ketentuan ini melanggar asas
universal HAM tentang keadilan bahwa seluruh pelaku pelanggaran berat HAM harus
dituntut dan diadili lewat sebuah mekanisme pengadilan. Kalaupun terbentuk suatu
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) maka institusi ini bersifat komplementer,
melengkapi mekanisme pengadilan. Bila tidak, ini melanggar prinsip negara
modern yang berasaskan rule of law. Salah satu sifat dari negara hukum adalah
seluruh kejahatan pidana (apalagi pelanggaran berat HAM) tidak dapat dibenarkan,
pelakunya harus dituntut dan korbannya mendapat pemulihan yang setimpal.
harus diselesaikan lewat proses hukum. Prinsip negara hukum ini juga sebenarnya
ditegaskan dalam Mukadimah konstitusi Indonesia, UUD 1945. Mekanisme KKR
sebagai substitusi pengadilan (HAM) jelas membenarkan praktek impunitas yang
bertentangan dengan kaidah negara hukum

D. Kebebasan Sipil : Kasus Salah Tangkap Terorisme dan Insiden PemasunganAgama
Di tahun 2005, KontraS mencatat banyak sekali terjadi kasus-kasus salah tangkap.
Seseorang dituduh terlibat aksi peledakan bom, tapi kemudian dibebaskan karena
lemah bukti. Paska bom Bali 1 Oktober 2005, sudah ada sekitar 20 korban yang kena
salah tangkap oleh aparat kepolisian, seperti di Jember, banten, Sukabumi, Nusa
26
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Tenggara Timur dan Panarukan dan Manado, seperti tertuang dalam tabel di bawah
ini. Meski kasus salah tangkap banyak menuai kecaman, bisa dikatakan tidak ada
korban yang mau menuntut aparat baik secara pidana maupun perdata42. Padahal
tindakan ini jelas melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.
Tabel
Kasus Penangkapan paska peledakan BOM Bali II
1 Oktober 2005
No

42

Nama

Lokasi
penangkapan

Tanggal

Tuduhan

Keterangan

1

Hasan

Warga Kaliwining,
Rambipuji, Jember

9 Oktober 2005

Terlibat peledakan/ Dilepaskan, 12
mengenali salah Oktober 2004
satu dari tiga orang
pelaku bom bunuh diri

2

Kuswata

Cilegon, Banten

11 Oktober 2005

Di duga terlibat dibebaskan
bom bali iI

3

Syaiful

Idem

4

Masimin
Hasan (47)
WN
Singapura

di Kampung
Banteng RT 08/05,
Desa Kertaja
ya, Kecamatan
Cicurung,
Sukabumi, Jawa
Barat,

5

Ahmad
Djaelani
(Jejen)

6

Idem

dibebaskan

4 Oktober 2005

Kemiripan wajah
dengan Dr. Azhari

Diperiksa selama
12 jam, lalu
dibebaskan

Pulau Rote, NTT

Oktober 2005

Mirip dengan
Dr. Azhari.
Namun, sekarang
dikenakan
pemalsuan suratsurat

Dijerat dengan
tuduhan lain
yakni pemalsuan
KTP/Paspor

Fahruddin

Pulau Rote, NTT

Idem

Teman dari Jejen
dan mirip dengan
Nordin M Top

Idem

7

GA

Desa Panarukan,
singamangaraja

16 Oktober 2005

Ditemukan
beberapa dokumen
tentang organisasi
JI

Dibawa ke
Kapolda Bali dan
dilepaskan pada
tgl 18 Oktober
2005

8

KA

Desa Panarukan,
singamangaraja

16 Oktober 2005

Ditemukan
beberapa dokumen
tentang organisasi
JI

Idem

9

NN

Desa Panarukan,
singamangaraja

16 Oktober 2005

D i t e m u k a n
beberapa dokumen
tentang organisasi
JI

Idem

10

CR

Tomohon, Manado,
Sulawesi Utara

19 Oktober 2005

D i d u g a t e r k a i t Dibebaskan pada
dengan peledakan tanggal 20 Oktober
Bom bali II
2005 karena tidak
terbukti terlibat

Dalam sebuah siaran pers bersama dengan sejumlah anggota DPR RI, KontraS juga menghimbau masyarakat untuk
melaporkan kepada lembaga-lembaga yang memberi perhatian terhadap kasus-kasus salah tangkap. Atau kepada
lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus semacam ini seperti lembaga-lembaga bantuan hukum yang terdekat.
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SD

Tomohon, Manado,
Sulawesi Utara

19 ktober 2005

Diduga terkait
dengan peledakan
BOM Bali II

Idem

12

Agung (14)

Sulawesi Utara

18 Oktober 2005

Idem

Dibebaskan karena
tidak terbukti
rerlibat

13

Iman (16)

Idem

Idem

Idem

Idem

14

DY

15

Idem

Idem

Idem

Idem

Nanang (31) Sukabumi, Jawa
Barat

12 Oktober 2005

Idem

Idem

16

Uyok (28)

Sukabumi, Jawa
Barat

12 oktober 2005

Idem

Idem

17

Syamsul
Arifin

Jember

9 Oktober 2005

Idem

Dibebaskan karena
tidak terbukti
pada tanggal 10
Oktober 2005

18

Syamsul
Hadi

Jember

9 Oktober 2005

Idem

Idem

19

Ilham

Jember

9 Oktober 2005

Idem

Idem

20

Suryono
(boy)

Jember

13 Oktober 2005

D i d u g a t e r l i b a t Di lepaskan
p e l e d a k a n b o m setelah diculik
bali II
preman untuk di
interogasi.

Sumber : Litbang KontraS, 2005

Catatan:
- Selain catatan diatas, tercatat pula tindakan aparat melakukan penggrebekan
terhadap rumah-rumah kos yang diduga menjadi tempat tinggal tersangka aksi
terorisme. Diantaranya terhadap rumah kost yang berada di jalan Anggrek milik
Anak Agung Kompyang dan milik Kadek Sunantari di Dusun Kreneng, Desa Dangi
Puri, Denpasar Timur. Selain di Bali, seberapa rumah kos di Jakarta juga digeledah,
diantaranya rumah kost yang terletak di RW 01 Kelurhan Gandaria kecamatan
Kebayoran baru, Jakarta Selatan. Pola semacam ini juga terjadi di Semarang
paska tewasnya Azhari di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dalam aksi-aksi itu
kerap terjadi salah tangkap terhadap warga sipil.
Tabel
Kasus Penangkapan paska tewasnya Azhari
No

28

Nama

1

Cholili

2

Chosim

3

Dwi Widianto
(Wiwid)

4

Istrinya
wiwid

5

Anif
(solahudin)

Lokasi
penangkapan
Semarang
Semarang

Semarang

Tanggal
8 November
2005

Tuduhan

Keterangan

Sebagai anak buah Ditahan di Polda
azahari
Bali

-

-

-

23 November
2005

-

-

-

-

-

18 November
2005

Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap

Diduga terlibat Ditahan di Polda
bom baliII
Bali

Potret Hukum dan HAM 2005
6

Abdul Aziz

Semarang

7

Edi Pambudi

Jl. Bukit Mawar II
No 147 Sendang
Mulyo,Tembalang.
Semarang

19 November
2005

Idem

8

M Fachrudin
(epeng)
kakak ipar
Edi

Jl. Bukit mawar II
No.147 Sendong
Mulyo, Tembalang,
Semarang

Idem

Idem

Idem

9

Adi Purwanto Jl. Bukit mawar II
(teman
No.147 Sendong
sejamaah)
Mulyo, Tembalang,
Semarang

Idem

Idem

Idem

10

Fathurahman

Pekalongan

11

Imam
Bukhori

Idem

Idem

Idem

Idem

12

Yasin

Idem

Idem

Idem

Idem

13

Agung
Pramono
(27), tukang
servis Hp

Jl Mintojiwo
Semarang Barat

Dituduh terkait
dengan teroris

Masih dalam
pemeriksaan

18 November
2005

12 November
2005

Idem
Dituduh teroris

Idem
Dibebaskan setelah
10 jam diperiksa
di mapoltabes
Semarang. Mereka
dilepaskan karena
tidak terbukti
bersalah

D i t u d u h Sedang didalami
menyembunyikan keterlibatannya
Noordin M Top
sebagai pengebom
kedubes Australia

Sumber : Litbang KontraS, 2005

Menyikapi masalah ini Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Prof Dr
Muladi menyarankan masyarakat yang salah ditangkap untuk menuntut balik aparat
kepolisian yang menahan mereka.43 Lebih jauh Muladi mengatakan, masyarakat
bisa mempidanakan atau memperdatakan kecerobohan polisi tersebut, karena itu
merupakan koreksi bagi polisi agar mereka tidak sembarangan menangkap orang.
Anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandy meminta pemerintah dan penegak hukum
tidak mengabaikan hak-hak sipil dan hak asasi manusia khususnya dalam menangani
aksi teror. Menurut politisi Partai Golkar ini, penangkapan-penangkapan yang terjadi
akhir-akhir ini cenderung sewenang-wenang44.
Korban Kasus Pemasungan Kebebasan Beragama
Pada tahun 2005, KontraS mencatat banyak terjadi sejumlah peristiwa yang
berdimensi kekerasan massa dan rendahnya perlindungan negara terhadap kelompok
masyarakat tertentu yang dinilai sesat. Antara lain dalam kasus Jaringan Islam
Liberal, Jama’ah Ahmadiyah maupun yang terakhir menimpa Lia Aminudin dengan
ajarannya yang dituduh sesat.

43
44

“Korban Salah Tangkap Diminta Tuntut Balik Polisi”, www.Hidayatullah.com, 26 Oktober 2005.
Pernyataan ini disampaikan saat jumpa pers bersama politisi Partai Demokrat Benny K Harman yang juga anggota
Komisi III DPR RI, salah satu Ketua YLBHI Robertus Robert dan Koordinator Kontras Usman Hamid di kantor Kontras,
20 Oktober 2005.
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Tabel
Insiden Pemasungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Januari – Desember 2005
Waktu
21 Februari 2005

Insiden

Keterangan

Penutupan/pelarangan Gereja Gerekan Muspjka Kecamatan Cikalong
Pantekosta, Desa Tawali, Kecamatan Cikalong Wetan, Kab Bandung.
Wetan Kab Bandung.

14 April 2005

Penutupan/pelarangan Gereja Kristen Massa
Pasundan, Jl. Kebon Jati No.208 Bandung.

Mei 2005

Pelarangan terhadap aktifitas kelompok Dilarang oleh massa, dan
Muhamad Yusman Roy di Malang, Jawa Timur ditangkap serta diadili dengan
pasal pidana; mengajarkan
aliran sesat.

9 Juli 2005

Penutupan pelarangan kampus Mubarok milik Te r k a i t F a t w a M U I K a b .
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jalan Bogor.
Raya Parung No 72, Pondok Udik, Kemang,
Kabupaten Bogor

16 Juli 2005

Penutupan/pelarangan tempat pembinaan Camat
iman Gereja Isa Almasih (GIA) di Karangroto,
Kec. Genuk-Semarang

22 Juli 2005

Penutupan/pelarangan kampus Mubarok milik
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jalan
Raya Parung No 72, Pondok Udik, Kemang,
Kabupaten Bogor

27 Juli 2005

Gereja Sidang Jemaat A11ah (GSJA) dan Huria Muspika setempat.
Kristen Batak Protestan (HKBP) Perum Gading
Tutukan Soreang, Kab Bandung

27 Juli 2005

Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kampung
Warung Mekar, Ds Bungursari RT 6/RW 3 Kec.
Bungursari Kab Purwakarta ditutup oleh Camat
atas desakan FPI.

-

GKP Daeyuh Kolot, Kab Bandung, ditutup oleh
massa

-

Puluhan orang dengan
menggunakan nama Umat
Islam Indonesia (UII) pimpinan
Habib Abdurrahman Assegaf.

7 Agustus 2005

Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kampung Camat didesak kelompok
Warung Mekar, Ds Bungursari RT 6/RW 3 Kec. massa.
Bungursari Kab Purwakarta

14 Agustus 2005,

Gereja Anglikan di Komplek Permata Cimahi, Massa
Kel Tani Mulya Kec. Ngamprah, kab Bandung
di tutup massa
Gereja Sidang Pentekosta.

Idem

Gereja Pantekosta Di Indonesia di Kel Tani Idem
Mulya Kec. Ngamprah
GSP di Kel Tani Mulya Kec. Ngamprah

Idem

GKI Anugerah di Kel Tani Mulya Kec. Idem
Ngamprah
Gereja Bethellnjil Sepenuh di Kel Tani Mulya Idem
Kec. Ngamprah
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19 Agustus 2005

GKP Citeurep, Bogor di tutup oleh Massa.

5 Agustus 2005

Ancaman penutupan kantor Jaringan Islam Sempat beredar informasi
Liberal (JIL) Utan Kayu, Jakarta
JIL akan didatangi FPI yang
menuntut JIL untuk tutup
karena mengkritik MUI atas
fatwa penutupan tempat
Ahmadiyah.
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05 September 2005 Penutupan rumah milik pendeta Syarif
Hidayatullah, di Desa Madegondo RT 4 R W IV,
Grogol, Sukoharjo yang juga berfungsi sebagai
gereja.

Massa, (KUIS) Gabungan
sejumlah organisasi Islam:
Majelis Mujahidin Indonesia
dan Laskar Hizbullah.

19 September 2005 Pelarangan aktifitas Jemaah Ahmadiyah Menggunakan dua truk besar,
di perkampungan Kecamatan Cibeber dan puluhan mobil bak terbuka dan
Campaka Kab. Cianjur, Jawa Barat.
300an sepeda motor Gerakan
Reformis Islam GARIS mengaku
bertanggungjawab.
25 Oktober 2005

Palarangan aktifitas permukiman warga
suku asli di Pegunungan Gawalise, sekitar 11
kilometer dari Kota Palu, ibukota Sulawesi
Tengah

3 anggota kepolisian meninggal
1 warga meninggal 107 orang
ditahan Puluhan warga
mengungsi Operasi pencarian
dan pengejaran oleh Polda
Sulteng terus dilakukan

4 Desember 2005

Penyerangan dengan merusak dan membakar Massa
tempat pertemuan Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII) di desa Sumber Rahayu, Wana
Raya, Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

28 Desember 2005

Pelarangan aktifitas komunitas Lia Aminuddin Ultimatum bagi pengikut Eden
di Jalan Mahoni RT. 05/08, Bungur, Jakarta untuk menghentikan kegiatan
Pusat
sebelum 31 Desember 2005.

Sumber : Litbang KontraS, 2005.

Rangkaian insiden diatas telah menimbulkan kegelisahan dan keresahan di tengahtengah masyarakat. Lalu bagaimanakah respon negara terhadap masalah ini?
Atau bagaimanakah kita mestinya memandang permasalahan diatas? Sebelum itu,
barangkali perlu kita uraikan lebih jauh tentang apa yang disebut sebagai kebebasan
beragama, mulai dari norma-norma yang telah diakui secara internasional sampai
ke tingkat nasional, kontitusi dan undang-undang.
Pe r s p e k t i f H A M a t a s K e b e b a s a n b e ra g a m a & b e r k e y a k i n a n
Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia.
Bahkan hak ini tergolong ke dalam rumpun hak yang paling fundamental, yang tidak
dapat dikurangi, dibatasi, atau dilanggar dalam kondisi apa pun (non derogable rights)45.
Kebebasan bergama dan berkeyakinan dinyatakan dalam Deklarasi Universal HAM (1948),
sebuah dokumen utama hak asasi manusia yang juga telah ditandatangani Indonesia.
“Pasal 18:
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; …………
dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
“Pasal 19:
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam
hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan
45

Lihat Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
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untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat
dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”
Kebebasan beragama dan berkeyakinan dipertegas (dijabarkan lebih jauh) oleh
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966) pada Pasal 18 (ayat 1-3) dan
Pasal 20 (ayat 2).
“Pasal 18:
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.
Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan
atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup,
untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah,
pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk
menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan
pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan
yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau
moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan
orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan
bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan
keyakinan mereka sendiri.
“Pasal 20:
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan,
ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi,
permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”
Secara tekstual Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di atas
tidak memberikan sebuah batasan (definisi) yang jelas tentang agama (religion).
Namun demikian Komite HAM –badan otoritas atas Kovenan Hak-hak Sipil dan
Politik- dapat mengeluarkan suatu tafsir legal atas seluruh ketentuan/pasal yang
ada dalam Kovenan ini, yang dikenal sebagai General Comment. Komite HAM (pada
sesi ke-48, tahun 1993) sendiri mengeluarkan General Comment No.22 untuk Pasal
18 dari Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.
Beberapa poin penting dalam General Comment No.22 yang bisa membantu
menjelaskan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

32
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Pertama, pada paragraf 1 (General Comment No.22):
The right to freedom of thought, conscience and religion (which includes
the freedom to hold beliefs) in article 18.1 is far reaching and profound;
it encompasses freedom of thought on all matters, personal conviction and
the commitment to religion or belief, whether manifested individually or in
community with others….
Dengan penjelasan ini hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
ada di tingkatan baik individual maupun komunitas. Artinya pengakuan atas hak
ini bisa diklaim secara individual atau komunitas.
Ini menunjukkan sulitnya mendefinisikan secara ketat apa itu agama (on all
matters) tapi sekaligus menggugurkan argumen bahwa hak atas kebebasan berpikir,
berkeyakinan, dan beragama bisa ditentukan oleh suatu entitas politik atau hukum,
seperti pengakuan negara untuk menentukan mana agama resmi dan tidak resmi, atau
suatu badan keagamaan tertentu menentukan mana agama yang benar atau sesat.
Prinsip ini sesuai dengan kenyataan empirik bahwa bahkan agama yang dianggap
terstruktur sekalipun -secara teologis, organisatoris, dan administratif- bisa memiliki
sub-struktur dan sub-sistem. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu,
Budha, dan lainnya secara empirik memiliki varian yang beragam, tidak hanya
menyangkut level institusi, namun juga di tingkatan teologis dan ritual.
Selama Orde Baru, pemerintah selalu mendengung-dengungkan kebebasan beragama
di Indonesia sebagai suatu prestasi dan sebuah kebanggaan. Namun pernyataan
ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa pemerintah hanya mengakui lima
agama resmi yang boleh dianut oleh warga negaranya yaitu, Islam, Kristen Protestan,
Katolik, Hindu dan Budha. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, agama
dan keyakinan Khong hu cu yang tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru kemudian
diakui sebagai salah satu agama resmi. Kini, ada badan keagamaan yang menentukan
mana agama dan keyakinan yang benar dan sesat.
Kedua, pada paragraf 2 (General Comment No.22):
Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the
right not to profess any religion or belief. The terms “belief” and “religion”
are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application to
traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics
or practices analogous to those of traditional religions. The Committee
therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion
or belief for any reason, including the fact that they are newly established,
or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the
part of a predominant religious community.
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Penjelasan ini menegaskan hak atas kebebasan beragama juga termasuk kebebasan
untuk tidak beragama, atau tidak menganut suatu agama dan kepercayaan apa pun.
Kebebasan beragama juga termasuk meyakini agama tradisional atau membentuk
agama baru. Selain itu paragraf ini juga menjelaskan pentingnya mencegah terjadinya
diskriminasi atau permusuhan (hostility) terhadap kepercayaan atau agama minoritas.
Dan sesuai dengan prinsip hukum HAM internasional, setiap hak (di tingkatan individu)
mengandaikan adanya kewajiban di lain pihak, yaitu negara. Negara sebagai subjek
hukum HAM wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
termasuk secara khusus terhadap masyarakat kepercayaan atau agama minoritas.
Ketiga, pada paragraf 3 (General Comment No.22):
Article 18 distinguishes the freedom of thought, conscience, religion or
belief from the freedom to manifest religion or belief. It does not permit any
limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or on the
freedom to have or adopt a religion or belief of one’s choice. These freedoms
are protected unconditionally, as is the right of everyone to hold opinions
without interference in article 19.1. In accordance with articles 18.2 and 17, no
one can be compelled to reveal his thoughts or adherence to a religion or belief.
Paragraf ini menjelaskan adanya perbedaan dalam kebebasan berpikir,
berkeyakinan, dan beragama –yang merupakan tingkatan abstrak- dengan
menjalankan/mempraktekkan kepercayaan atau agama, yang merupakan bentuk
yang konkrit empirik. Tidak mungkin suatu kerja abstraksi (berada dalam pikiran
orang) bisa dikekang atau diintervensi oleh orang lain atau negara. Kebebasan
berpikir, berkeyakinan, dan beragama merupakan hak yang wajib dilindungi tanpa
syarat (unconditionally), seperti hak setiap orang untuk berpendapat.
Sementara bentuk praktek/pelaksanaan suatu agama atau kepercayaan dijelaskan
pada paragraf 4.
Keempat, pada paragraf 4 (General Comment No.22):
The freedom to manifest religion or belief may be exercised “either individually
or in community with others and in public or private”. The freedom to manifest
religion or belief in worship, observance, practice and teaching encompasses a
broad range of acts. The concept of worship extends to ritual and ceremonial
acts giving direct expression to belief, as well as various practices integral
to such acts, including the building of places of worship, the use of ritual
formulae and objects, the display of symbols, and the observance of holidays
and days of rest. The observance and practice of religion or belief may include
not only ceremonial acts but also such customs as the observance of dietary
regulations, the wearing of distinctive clothing or head coverings, participation
in rituals associated with certain stages of life, and the use of a particular
language customarily spoken by a group. In addition, the practice and teaching
34
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of religion or belief includes acts integral to the conduct by religious groups
of their basic affairs, such as the freedom to choose their religious leaders,
priests and teachers, the freedom to establish seminaries or religious schools
and the freedom to prepare and distribute religious texts or publications.
Kelima, pada paragraf 5 (General Comment No.22):
The Committee observes that the freedom to “have or to adopt” a religion or
belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including
the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt
atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief. Article
18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or
belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel
believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations,
to recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having
the same intention or effect, such as, for example, those restricting access to
education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and
other provisions of the Covenant, are similarly inconsistent witharticle 18.2. The
same protection is enjoyed by holders of all beliefs of a non-religious nature.
Paragraf ini menjelaskan adalah hak seseorang untuk berpindah keyakinan atau
agama –termasuk menjadi ateis atau sebaliknya- sejauh itu dilakukan menurut akal
pikiran bebasnya sendiri. Dan negara harus menjamin tidak ada paksaan apakah
seseorang ingin berpindah keyakinan atau agama, termasuk jaminan seseorang
tidak dipaksa untuk pindah keyakinan atau agama.
Keenam, pada paragraf 7 (General Comment No.22):
In accordance with article 20, no manifestation of religion or belief may
amount to propaganda for war or advocacy of national, racial or religious
hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. As
stated by the Committee in its general comment No. 11 [19], States parties
are under the obligation to enact laws to prohibit such acts.
Paragraf 7 ini menjelaskan bahwa praktek keagamaan atau kepercayaan tidak boleh
dijadikan sebuah propaganda perang, diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan
yang bersifat rasial atau religius. Dan negara pihak dari Kovenan ini wajib membuat
peraturan atau perundang-undangan yang melarang praktek tersebut.
Respon negara-negara Islam atas kebebasan beragama
Kebebasan beragama dan berkeyakinan ini juga dikembangkan oleh Negara-negara
Islam di dunia dengan menyusun semacam DUHAM PBB, yaitu Universal Islamic
Declaration of Human Rights (1981). Ini menegaskan bahwa komunitas Muslim
internasional punya komitmen yang besar atas pentingnya penghormatan dan
perlindungan atas hak untuk beragama dan berkeyakinan.
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Norma spesifik menyangkut hak untuk beragama dan beribadat diatur pada Pasal
XII (ayat e) dan Pasal XIII.
“XII Right to Freedom of Belief, Thought and Speech:
e) No one shall hold in contempt or ridicule the religious beliefs of others
or incite public hostility against them; respect for the religious feelings of
others is obligatory on all Muslims.”
“XIII Right to Freedom of Religion: Every person has the right to freedom of
conscience and worship in accordance with his religious beliefs.”
Apa yang bisa dipetik dari uraian-uraian diatas? Jelas dapat disimpulkan, kaedahkaedah HAM di dunia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu
segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras dan agama
yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan
harus dilarang oleh hukum. Jaminan untuk hal ini menjadi kewajiban Negara.
Sebagai catatan, norma-norma hak dan kebebasan diatas masih bersifat moral (moral
rights), apabila belum diakui dalam hukum nasional sebuah negara. Bila diakui dalam
konstitusi, maka ia menjadi hak-hak konstitusional (constitutional rights) yang
belum tentu dalam praktiknya setiap warga negara bisa mendapat perlindungan
hukum. Karena itu, norma-norma diatas perlu diakui hukum positif sebuah negara
(legal rights). Setelah menjadi hak-hak hukum, maka setiap warga negara berhak
dan seharusnya bisa mempersoalkannya apabila merasa dikurangi, dibatasi, atau
dilanggar hak dan kebebasannya dalam beragama dan berkeyakinan.
Respon Negara Kita Terhadap Kebebasan Beragama
Negara kita telah memiliki seperangkat aturan yang menjamin perlindungan HAM,
termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. HAM dalam hal kebebasan
beragama dan berkeyakinan, bukan lagi sebatas hak-hak moral, ataupun hak
konstitusional, tetapi juga sudah menjadi hak-hak hukum.
Dalam konstitusi, adanya jaminan atas kebebasan beragama sesuai ajaran dan
kepercayaannya, bisa kita rujuk dari Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan :
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.”
Pasal 28 E menyebutkan
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya...;
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
36
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Selanjutnya, Amandemen II UUD 1945 Bab XA (28A-28J) juga menyebutkan
serangkaian hak-hak dan kebebasan dasar yang wajib dijamin pemenuhannya oleh
negara, termasuk beragama dan beribadat:
- hak atas hidup
- hak untuk berkeluarga
- hak anak bebas dari kekerasan dan diskriminasi
- hak sebagai subjek hukum
- hak atas kewarganegaraan
- hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- hak untuk memeluk agama dan beribadat
- hak untuk menyatakan pendapat dan keyakinan
- hak untuk berserikat
- hak atas perlindungan atas diri pribadi
- hak bebas dari penyiksaan
- hak bebas dari diskriminasi
UUD ’45 juga mengakui adanya non derogable rights: hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (prinsip non-retroaktif)
Dalam hukum positif, yakni Undang Undang No.39/1999 tentang HAM telah secara
jelas mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pasal 22 berbunyi:
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Sayang sekali, dalam hukum positif yang lain, yaitu KUHP, ada kontradiksi yang
justru bisa digunakan untuk membenarkan pengekangan kebebasan beragama dan
berkeyakinan. Seringkali, kelompok orang atau masyarakat tertentu yang dinilai
sesat atau melakukan penghinaan atau penodaan agama justru ditangkap dan diadili
(kriminalisasi). Sebagai contoh simak pasal berikut:
Pasal 156 KUHP
“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian
atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ratus rupiah”
Pasal 156 a
“Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun baragsiapa dengan
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :
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a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang
bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 157
“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan
atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau penhinaan diantara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana
denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.
Ada satu pasal lagi dalam KUHP yang bisa dikaitkan dengan kebebasa beragama dan
berkeyakinan, yaitu Pasal 503 Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.
“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana dengan
paling banyak dua ratus dua puluh lima upiah;
1. barangsiapa membikin inkar atau riuh, sehingga ketenteraman di malam
hari dapat terganggu.
2. barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat
yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau
sidang.
Berdasarkan seluruh uraian diatas, jelas bahwa Negara wajib memberi perlindungan
pada siapapun yang terancam tindak kekerasan akibat anjuran kebencian berkaitan
dengan agama dan keyakinannya. Negara, juga wajib melarang dan menindak
setiap tindak kekerasan yang terjadi terhadap sebuah kelompok masyarakat yang
menunaikan agama dan keyakinannya.
Presiden SBY pernah menyatakan, yang diperlukan adalah pengaturan tentang
kebebasan beragama dan beribadah dan pengaturan yang tidak menimbulkan
benturan antar umat beragama.46 Mengapa timbul pernyataan seperti ini? Ada
dua kemungkinan, Amandemen II UUD 45 dan UU tentang HAM seperti diuraikan
diatas belum mendapat perhatian untuk menjadi titik tolak melihat permasalahan
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemungkinan yang lain, Presiden menilai
pengaturan yang ada belum cukup memadai. Diantaranya adalah SKB dua Menteri
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dua produk ini kerap menimbulkan
perbedaan cara pandang antara aparat negara yang menjalankan aturan tersebut
dengan paradigma masyarakat tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Hukum pidana kita, khususnya mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan
perlu dilakukan perubahan atau pembenahan substansial. Yang terpenting dari
46

Suara Pembaruan, 5 September 2005.
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pembenahan ini adalah perubahan paradigmatik dalam tubuh negara terutama
aparat penegak hukum. Khususnya menyangkut apa yang salah atau benar menurut
aparat hukum dan menurut sudut pandang masyarakat tentang kebebasan beragama
dan berkeyakinan. Pembenahan paradigmatik ini penting untuk mencari titik temu
sekaligus solusi bersama guna mencegah terjadinya kasus-kasus yang tercatat pada
tabel diatas, terutama yang berlanjut dengan pemidanaan terhadap pemimpin
ataupun orang-orang yang dinilai sesat atau melakukan penghinaan atau penodaan
agama. Sementara kelompok yang menganjurkan larangan dengan cara-cara
menghasut dengan kebencian, ataupun dengan kekerasan tidak memperoleh tindakan
hukum. Ini yang sering dipertanyakan dan dinilai tidak adil oleh para penganut
agama dan keyakinan tertentu dan oleh setiap kita yang mengusung pentingnya
perlindungan terhadap kebebasan sipil terhadap setiap warga negara. Agenda ini
juga perlu memperhatikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat luas47.
Terakhir, persoalan dikuranginya atau dilanggarnya kebebasan beragama dan
berkeyakinan memang tidak semudah seperti membahas persoalan hak asasi
manusia, khususnya dalam hubungan antara kewajiban negara, serta hak setiap
warganya. Melainkan bisa dilihat dari sudut pandang keilmuan yang lain, seperti
epistimologis, sosiologis ataupun antropologis.48 Sudut-sudut pandang ini tentu dapat
memperkaya sudut pandang HAM seperti diuraikan diatas yang mungkin dirasakan
kurang lengkap.

E. MANA REALISASI RUU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN?
Penyelesaian warisan kekerasan masa lalu menuntut pemerintah membenahi
peradilan dan perangkat hukum sehingga mampu mengungkapkan kebenaran dan
keadilan bagi yang menjadi korban. Salah satu pijakan terpenting adalah terjaminnya
perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi para saksi dan korban. Setelah
memperluas cakupan HAM dalam konstitusi serta di tingkat undang-undang, kita
telah memiliki regulasi yang mengatur program perlindungan saksi, yakni Peraturan
Pemerintah (PP) No.2 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang
dikeluarkan pada 13 Maret 2002. Kenyataannya, aturan pemerintah itu tidak berlaku
47

48

Selain paradigma negara (kekuasaan), wacana dominan seputar sikap intoleran amat berpengaruh terhadap prospek
perlindungan kebebasan sipil itu sendiri dari aksi-aksi kekerasan massa. Dalam hal ini, menurut Franki Budi Hardiman,
yang sering dihadapi bukanlah kekerasan personal/individual seperti membunuh karena dendam pribadi, merampok
karena perlu uang dst. Yang kita hadapi adalah kekerasan massa. Bedanya, kekerasan ini tidak semata-mata karena
dendam atau kebencian personal, melainkan banyak dipengaruhi oleh dinamika kelompok (F.budi Hardiman,
“Memahami Negativitas”, Kompas, 2005). Selanjutnya, masih menurut Franki, kekerasan individu terliput dalam
hukum pidana dan situasi sehari-hari, tetapi kekerasan massa sering melampaui hukum positif. Bentuk gigantisnya
bisa berupa perang atau revolusi. Sehingga sulit menghukum demikian banyak pelaku (meski bukan mustahil-).
Semakin banyak pelaku, semakin gigantis besar massa pelaku, semakin kurang personal-lah motif kekerasan itu, dan
yang penting juga semakin merasa benarlah para pelaku.
Dalam menjelaskan kekerasan massa, kekerasan ini tidak berada dalam hukum, melainkan melawan dan melampaui
tatanan hukum itu sendiri. Kompleks. Akarnya juga kompleks (Budi Hardiman:2005); epistimologis : perasaan
“sesama”, stigmatisasi, dominasi; ii) antropologis; ada kawajaran yang membenarkan tindakan; iii) sosiologis:
kesadaran dan motivasi manusia. Rasa panik bersumber dari rasa takut akan ketakutan. Pelaku melakukan, karena
merasa, objeknya bukan sesama, tetapi musuh. Akibat tercerabut dari komunitas, terpinggirkan secara ekonomis.
Atau akita ketakberdayaan individu, dan kelemahan komunitasnya.
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efektif. Sebagai contoh, pada kasus pelanggaran HAM berat, terjadi intimidasi yang
mengancam keselamatan dan keamanan saksi dan korban. Namun pelakunya tidak
pernah diungkap melalui proses hukum yang seharusnya.
Pada tahun 2005 saja, masih terjadi intimidasi terhadap korban pelanggaran HAM.
Bila merunut ke belakang, banyak sekali catatan tentang terjadinya intimidasi
terhadap para korban dalam upaya mempengaruhi kesaksian di hadapan hukum.
Saksi adalah orang yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang di
alami, apa yang dilihat, atau yang didengarnya tentang dugaan terjadinya kejahatan.
Saksi juga sering merupakan orang yang menjadi korban. Sementara korban jelas
merupakan orang yang menerima akibat dari tindakan suatu tindak pidana yang
terjadi, yaitu penderitaan fisik maupun mental, terutama pada kasus kekerasan
terhadap perempuan.
Peraturan pemerintah tentang perlindungan saksi dan korban adalah upaya
membangun sistem perlindungan hukum dan keamanan bagi saksi dan korban dalam
memberikan keterangan/kesaksiannya atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi.
Namun ternyata pengalaman mendampingi korban menunjukkan bahwa regulasi
tersebut tidak berjalan efektif. Korban masih sering mengalami intimidasi saat
sebelum maupun setelah memberikan kesaksian, baik selama proses penyelidikan,
penyidikan maupun selama jalannya persidangan. Bahkan saat hendak mendorong
proses berjalan. Oleh karenanya, meskipun bukan jaminan, regulasi politik setingkat
undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban amat dibutuhkan.
Ada beberapa alasan. Pertama, banyak peristiwa pidana maupun pelanggaran hak
asasi manusia sulit untuk diungkap kebenarannya karena ketakutan saksi dan korban
akan ancaman, teror maupun bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Dalam praktiknya,
ketika diminta memberikan kesaksiannya para saksi cenderung untuk berdiam diri.
Apalagi kadangkala teror itu bukan saja terhadap dirinya, melainkan juga teror,
intimidasi, dan ancaman terhadap keluarganya.
Kedua, dalam perkara pelanggaran HAM berat pelaku ataupun terdakwa adalah orang yang
mempunyai pengaruh yang sangat kuat (powerful) di birokrasi pemerintahan, aparatur
penegak hukum, serta lingkungan social. Dalam banyak hal korban selalu di sudutkan
dengan stigma pemberontak atau penganut paham ideologi “tertentu”, sedangkan
saksi adalah pihak yang sangat lemah sehingga rawan terhadap intimidasi dan terror.
Sebagai contoh konkrit, ini bisa dilihat dalam proses pengungkapan kasus tanjung
priok 1984. Saksi/korban terpaksa mencabut keterangan yang ada dalam BAP di
sebabkan oleh adanya terror dan intimidasi lewat telp. Selain karena tekanan,
keterbatasan ekonomi mereka yang kemudian dibujuk untuk menerima sejumlah
uang juga membuat saksi/korban memberikan keterangan yang berbeda atau bahkan
mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya. Diluar cara-cara langsung
teror maupun tekanan terhadap para saksi dan korban, mobilisasi pasukan plus
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seragam lengkap aparat militer di ruang pengadilan juga membangun atmosfer
ketakutan terhadap para korban. Lebih jauh, atmosfir ketakutan itu juga membangun
ketakutan di kalangan jaksa dan hakim yang menuntut dan memeriksa perkara.
Contoh konkrit berikutnya adalah kasus Talangsari Lampung 1989. Selama
penyelidikan lapangan oleh Komnas HAM, saksi dan korban mendapat intimidasi
dari aparat setempat, dan bahkan terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang
konsisten dalam pengungkapan kasus(kasus fauzi isman,jayus dan azwar) dan bahkan
lewat penyusupan sejumlah senjata tajam kedalam bus rombongan korban pada saat
melakukan pengaduan ke komnas HAM.Tekanan terhadap korban juga di alami secara
terbuka lewat penghadangan yang dilakukan oleh sekelompok orang agar mereka
tidak dapat bertemu dengan pendamping dalam rangka advokasi kasus. Selain tekanan
terhadap saksi dan korban, upaya pembungkaman juga dilakukan dengan pemberian
uang kepada anggota Komnas HAM tetapi tidak berhasil karena di tolak. (kasus
asmara nababan pada akhir tahun 2001 dimana pada tahun itu komnas ham, tengah
melakukan penyelidikan sejak diputuskan pada juni 2001 bersamaan dengan kasus TSS)
Titik-titik Rawan Ancaman
Dari uraian pengalaman dua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam
melakukan pendampingan terhadap saksi dan korban selalu di perhadapkan pada
dua dua titik rawan dalam proses hukum pengungkapan kasus mereka. Titik rawan
pertama adalah pada saat memberikan kesaksian di tingkat penyelidikan dan
penyidikan. Titik rawan kedua adalah pada saat pemeriksaan saksi di pengadilan.
Selain itu pemerintah juga tidak memberikan jaminan keamanan, jaminan perlakuan
yang manusiawi maupun hak-hak yang seharusnya saksi dan korban dapati. Hak-hak
saksi dan korban dalam memberikan kesaksian harus dijamin oleh UU, karena secara
yuridis proses peradilan pidana maupun hak asasi manusia harus didukung oleh
keterangan saksi sebagai salah satu alat buktinya sehingga kebenaran dan keadilan
dapat terungkap.rban suatu peristiwa.
Kebutuhan membuat suatu peraturan yang memiliki perspektif saksi dan korban
menjadi penting ketimbang terwujudnya sebuah naskah semata. Maka disinilah
peran aktif saksi dan korban yang mengalami, mendengar dan mengetahui sendiri
sebuah peristiwa pidana dan pelanggaran HAM menjadi penting. Peran serta itu
termasuk dalam pembuatan serangakaian peraturan dari proses investigasi sampai
penuntutan hukum yang membuat mereka merasa aman secara fisik dan psikologis.
Pemberian perlindungan kepada saksi dan korban mencakup pula tujuan untuk
mengurangi trauma yang dialamikorban dan saksi, melindungi korban dari kekerasan,
serangan pembalasan dan stigmatisasi serta memberikan hukuman pelaku. Selain
itu prinsip-prinsip kerjasama berbagai pihak(kemitraan) oleh keluarga, kelompok
profesi, lembaga pelayanan public(nasional dan internasional), institusi penegak
hukum, pemerintah, Komnas HAM serta kedutaan besar negara lain harus mendukung
terciptanya system perlindungan terhadap saksi dan korban ini. Oleh karena
itu, selain kewajiban yang dibebankan kepada saksi dan korban maka penting
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untuk diperhatikan juga hak-hak mereka. Hak-hak itu berdasar kepada azas-azas
penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlindungan yang
diberikan oleh negara berupa hak atas rasa aman dan keadilan.
Perlukah Lembaga Khusus?
Sebagai bagian dari keseluruhan system hukum yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan dan dukungan bagi korban dan saksi, perlu dibuat sebuah lembaga khusus
dan independent dan mandiri yang beranggotakan pemerintah, pengadilan, akademis,
dan kalangan lembaga pelayanan publik, yaitu Lembaga Perlindungan saksi. mengapa?
Seorang saksi adalah kunci untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang berkaitan
dengan sebuah peristiwa pidana yang menjadi objek pemeriksaan memperoleh
kebenaran materiil. Pada prinsipnya, hak-hak saksi dan korban harus meliputi
pengakuan atas keterlibatan mereka untuk mengambil keputusan akhir menyangkut
tingkat keterlibatan dirinya dalam proses investigasi, proses hukum maupun
pemberian pelayanan baginya.
Selain itu korban berhak atas keamanan baik langsung maupun tidak langsung dan
berhak atas pemberian informasi yang penuh baik berupa nasehat hukum tentang
keseluruhan kemungkinan dari keputusan dan pilihan mereka maupun tentang proses
dan perkembangan kasusnya. Bila saksi dan korban memerlukan, mereka berhak
mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko social serta bila tingkat
keamanan mereeka membahayakan, Pemerintah harus menjamin pemberian hak
atas identitas baru dan tempat kediaman baru.
Lembaga independen ini amat diperlukan agar perwujudan komitmen negara dalam
upaya menegakkan hukum. Lembaga ini tentu harus dapat dipertanggungjawabkan
secara sosial, hukum, politik dan financial. Ia harus dapat dipercaya dan didukung
masyarakat, profesional dan perspektif gender. Idealnya, lembaga ini bertugas
dan berwenang untuk memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak-hak
dan pemberian bantuan pada saksi maupun korban dalam proses pengungkapan
peristiwa pidana maupun pelanggaran HAM. Selain itu lembaga ini harus memiliki
akuntabilitas dan dipercaya oleh publik serta melibatkan partisipasi aktif dari
masyarakat. Mendesaknya UU ini adalah untuk membangun perlindungan hukum
dan sistem hukum yang berkeadilan.

F. Hukuman Mati 2005 : Eksekusi Astini dan Turmudi
Pada 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB dini hari di suatu tempat rahasia di wilayah
Jawa Timur, seorang perempuan bernama Astini (50) –terpidana hukuman mati
kasus pembunuhan- dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 anggota regu tembak -6
di antaranya diisi peluru tajam- Brimob Polda Jatim dari jarak 5 meter49. Eksekusi
49

Dalam Posisi Duduk, Astini Dieksekusi 12 Penembak, Media Indonesia, 21 Maret 2005.
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ini mengakhiri masa penantian Astini yang sia-sia setelah seluruh proses hukum
untuk membatalkan hukuman mati telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak
memberikan grasi pada tanggal 9 Juli 2004.50 Astini merupakan orang pertama yang
dieksekusi di Indonesia pada tahun 2005. Orang kedua adalah Turmudi bin Kasturi
(pria, 32 tahun) di Jambi pada tanggal 13 Mei 200551. Turmudi dihukum mati karena
melakukan pembunuhan terhadap 4 orang sekaligus di Jambi pada tanggal 12 Maret
1997. Sama dengan Astini, Turmudi mengakhiri hidupnya di hadapan 12 personel
Brimob Polda Jambi.
Sementara pada tahun 2004, terdapat 3 terpidana mati yang sudah dieksekusi, yaitu:
Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 65 tahun), dieksekusi di Sumatra Utara pada
tanggal 5 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (India, 62 tahun) di untuk
kasus yang sama Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004, dan Namsong Sirilak
(Thailand, 32 tahun) di Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004 untuk kasus
narkoba. Meski di tahun 2005 ini jumlah eksekusi hanya dua orang -lebih sedikit
dari tahun 2004- justru di tahun 2005 ini banyak sekali putusan hukum yang justru
memperbanyak terpidana mati. Tulisan ini juga selain menyajikan perkembangan
praktek hukuman mati, menyangkut daftar terpidana dan keputusan hukumnya, juga
mendeskripsikan perkembangan debat seputar isu hukuman mati di Indonesia.
Tabel
Hukuman Mati di Tahun 2005 dan Terpidana Mati yang Segera Dieksekusi
No

50
51

Nama Terpidana

Kasus

Proses Hukum

Pembunuhan (1993 Grasi ditolak
dan 1996)
Presiden (2004).

Keterangan

1

Astini (50 thn)

Sudah dieksekusi 20/
03/2005.

2

Turmudi bin Kasturi (32) Pembunuhan (1997) PK ditolak MA.

3

Sumiarsih (57)

Pembunuhan (1988) PK dan grasi ditolak. Jawa Timur. Kasus terkait
dengan Sugeng.

4

Sugeng (39)

Pembunuhan (1988) PK dan grasi ditolak. Jawa Timur. Kasus terkait
dengan Sumiarsih.

5

Suryadi Swabuana (38)

Pembunuhan (1992) Grasi ditolak (2003). Sumatra Selatan.

6

Jurit bin Abdullah (39)

Pembunuhan (1997) PK dan grasi ditolak. Sumatra Selatan.

7

Fabianus Tibo (60)

Kekerasan di Poso Grasi ditolak (2005). Sulawesi Tengah. Dituduh
(2000)
dalang kekerasan/
kerusuhan, menyebut 16
nama lain. Kemungkinan
dieksekusi pada tahun 2006.

8

Dominggus da Silva (42) Kekerasan di Poso Grasi ditolak (2005). Sulawesi Tengah. Dituduh
(2000)
dalang kekerasan &
kerusuhan, menyebut 16
nama lain. Kemungkinan
dieksekusi pada tahun 2006.

Sudah dieksekusi 13/
05/2005.

Astini Dieksekusi 12 Penembak Brimob Polda Jatim, Republika, 21 Maret 2005.
Turmudi Dieksekusi di Depan Regu Tembak, Kompas, 15 Mei 2005.
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9

Marinus Riwu (48)

Kekerasan di Poso Grasi ditolak (2005). Sulawesi Tengah. Dituduh
(2000)
dalang kekerasan &
kerusuhan, menyebut 16
nama lain. Kemungkinan
dieksekusi pada tahun 2006.

10

Agus Santoso (28)

P e m b u n u h a n Putusan PN
(2004)
Purwokerto,
Jawa Tengah
(28/02/2005).

Jawa Tengah. Terkait
dengan Ruslan Abdul Gani.

11

Ruslan Abdul Gani (24)

Pembunuhan (2004) Putusan PN
Purwokerto
Jawa Tengah
(28/02/2005).

Jawa Tengah. Terkait
dengan Agus Santoso.

12

Rio Alex Bullo

Pembunuhan
beruntun (2001)

Jawa Tengah.

13

Rois alias Iwan
Pemboman Dubes P u t u s a n P T D K I Jakarta. Terkait dengan
Dharmawan Mutho (29) Australia, Kuningan, (13/09/2005).
Ahmad Hasan. Mengajukan
Jakarta (2004)
kasasi.

14

Ahmad Hasan alias
Agung Cahyono (34)

15

Nurhasan Yogi Mahendra Pembunuhan
(33)
berantai (2002,
2004, dan 2005)

16

Suud Rusli (35)

Pembunuhan Bos Putusan Pengadilan Terkait dengan Syam
Asaba (2003)
Militer II-08, Jakarta A h m a d S a n u s i . S u u d
(4/02/2005).
sempat melarikan diri dari
tahanan militer Cimanggis,
sebanyak 2 kali (5 Mei
2005, ditangkap pada 31
Mei 2005 dan melarikan
diri lagi pada 6 November
2005, ditangkap lagi pada
23 November 2005). Saat
ini ditahan di Rumah
Tahanan Militer Sidoarjo,
Jawa Timur.

17

Syam Ahmad Sanusi

Pembunuhan Bos Putusan Pengadilan Terkait dengan Suud Rusli.
Asaba (2003)
Militer II-08, Jakarta Melarikan diri dari tahanan
(4/02/2005).
militer Cimanggis, 5 Mei
2005. Sampai saat ini
belum berhasil ditangkap.

18

Agus Santoso (28)

Pembunuhan (2004) Putusan PN
Purwokerto, Jawa
Tengah (28/2/05).

Terkait dengan Ruslan
Abdul Gani. Jawa Tengah

19

Ruslan Abdul Gani (24)

Pembunuhan (2004) Putusan PN
Purwokerto, Jawa
Tengah (28/2/05).

Te r k a i t d e n g a n A g u s
Santoso. Jawa Tengah.
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Taroni Hia (26)

Pembunuhan (2001) Grasi ditolak (2004). Terkait dengan Irwan
Sadawa Hia. Sumatra
Barat. Segera dieksekusi
di Jakarta.
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Irwan Sadawa Hia (23)

Pembunuhan (2001) Grasi ditolak (2004). Terkait dengan Taroni Hia.
Sumatra Barat. Segera
dieksekusi di Jakarta.
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Sahar bin Satar

Pembunuhan
berencana.

PK ditolak.

Pemboman Dubes P u t u s a n P T D K I Jakarta. Terkait dengan
Australia, Kuningan, (14/09/2005).
Rois. Mengajukan kasasi.
Jakarta (2004)
Putusan PN
Lamongan, Jawa
Timur (Agustus
2005).

Jawa Timur.

Grasi ditolak (1979) Riau. Menunggu hingga 25
tahun untuk dieksekusi.
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Imam Samudra (33)

Peledakan Bom Bali M e n o l a k
P K Nusakambangan, Jawa
I (2002).
dan
G r a s i . Tengah.

24

Amrozi (43)

Peledakan Bom Bali Menolak PK dan Nusakambangan, Jawa
I (2002).
Grasi.
Tengah.

25

Ali Gufron alias Mukhlas Peledakan Bom Bali Mengajukan PK.
(41)
I (2002).

Nusakambangan, Jawa
Tengah.

26

Meirika Pranola

Narkoba

PK ditolak,
menunggu grasi.

Tangerang, Banten. Terkait
dengan Rani Andriani dan
Deni Setiawan.

27

Rani Andriani

Narkoba

PK ditolak,
menunggu grasi.

Tangerang, Banten. Terkait
dengan Meirika Pranola
dan Deni Setiawan.

28

Deni Setiawan

Narkoba

PK
d i t o l a k , Tangerang, Banten. Terkait
menunggu grasi.
dengan Meirika Pranola
dan Rani Andriani.

29

Sakak bin Jamak (50)

Pembunuhan
berencana.

Grasi ditolak (2002). Riau. Terkait dengan Sahran
dan Sabran bin Jamak.

30

Sahran bin Jamak (52)

Pembunuhan
berencana.

Grasi ditolak (2002). Riau. Terkait dengan Sakak
dan Sabran bin Jamak.

31

Sabran bin Jamak (45)

Pembunuhan
berencana.

Grasi ditolak (2002). Riau. Terkait dengan Sakak
dan Sahran bin Jamak.

32

Indra B Tamang (warga Narkoba
Nepal)

Grasi ditolak (2004), Tangerang, Banten.
sedang menunggu
PK.

33

Samuel Iwuchukuwu Narkoba
Okoye (Nigeria)

Grasi ditolak (2004), Tangerang, Banten.
sedang menunggu
PK.

34

Hansen Anthony
Nwaliosa (Nigeria)

Narkoba

Grasi ditolak (2004), Tangerang, Banten.
sedang menunggu
PK.

35

Namaona
(Malawi)

D e n i s Narkoba

Grasi ditolak (2004), Tangerang, Banten.
sedang menunggu
PK.

36

M u h a m m a d A b d u l Narkoba
Hafeez (Pakistan)

Grasi ditolak (2004), Tangerang, Banten.
sedang menunggu
PK.

Sumber: Litbang KontraS

Catatan: PK
MA
PN
PT

:
:
:
:

Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri (tingkat I)
Pengadilan Tinggi (tingkat II)

Angka di atas tidak bisa menggambarkan keseluruhan data perkembangan hukuman
mati di Indonesia. Jaksa Agung sendiri mengeluarkan data hukuman mati versinya.52
Data terpidana mati secara keseluruhan sampai Desember 200453 berjumlah 73
orang dengan perincian sebagai berikut:

52

53

Bahan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II Dan Komisi III DPR R.I. Dengan Jaksa
Agung R.I. Jakarta, 7 Februari 2005.
Data ini tidak menjelaskan kurun waktunya apakah laporan ini rentangnya antara Januari-Desember 2004 atau bukan.
Pada periode untuk tema lainnya dalam laporan yang sama selalu kurun waktunya adalah Januari-Desember 2004.
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Tabel
Data Terpidana Mati Versi Jaksa Agung hingga Desember 2004
Keterangan

Jumlah

Sudah dieksekusi

15

Belum dieksekusi

58

- Menerima putusan

14

- Meninggal dunia

4

- Masih dalam proses banding

1

- Masih dalam proses kasasi

12

- Masih dalam proses grasi

11

- Grasi ditolak

5

- Masih dalam proses PK

11

Khusus terpidana mati narkoba:
Jumlah Perkara

27

Dieksekusi

3

Belum Dieksekusi

24

Sumber: Jaksa Agung54

Kesimpangsiuran data hukuman mati ini disebabkan ketertutupan Kejaksaan
Agung. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung
Soehandojo data jumlah terpidana mati tersebut tidak untuk diungkapkan kepada
terbuka dengan alasan saat ini masih sangat sensitif dalam menanggapi banyak
pihak. Memang seusai eksekusi Astini, Maret 2005 lalu berbagai reaksi keras datang
dari organisasi HAM, baik nasional dan internasional, termasuk kecaman dari negaranegara Uni Eropa. Menurut Soehandojo data hukuman mati tidak boleh keluar.55
Sikap ini segera dikritik oleh Koordinator KontraS, Usman Hamid bahwa sikap Jaksa
Agung ini merupakan kemunduran dalam reformasi hukum dan demokrasi sebab
data hukuman mati bukanlah sebuah rahasia negara dan telah melewati sebuah
proses pengadilan yang terbuka. Justru ketertutupan ini dikhawatirkan membangun
rasa kecurigaan publik atas ketidakberesan pelaksanaan hukuman mati.56 Namun
kemudian Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, menanggapi kritikan tersebut secara
pribadi bahwa sebagai mantan wartawan, ia tidak akan menutupi data terpidana
mati. Jaksa Agung lebih lanjut akan meminta penjelasan dari Kapuspenkum
Soehandojo tentang pernyataannya sebelum ini57.
Hukuman Mati, Kekerasan Poso dan Pembunuhan Munir
Di antara kasus eksekusi yang segera dilaksanakan seperti yang ditampilkan pada
tabel diatas, terdapat kasus yang kontroversial, yaitu eksekusi terhadap pelaku
kekerasan Poso tahun 2000.58 Eksekusi terhadap Fabianus Tibo, Dominggus da Silva,
54

55
56
57
58
58

Bahan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II Dan Komisi III DPR R.I. Dengan Jaksa
Agung R.I. Jakarta, 7 Februari 2005.
Data Terpidana Mati Tidak untuk Diungkap, Kompas, 31 Maret 2005.
Soal Hukuman Mati; Ketertutupan Kejaksaan Dikritik, Kompas, 1April 2005.
Jaksa Agung Bantah Tutupi Data Jumlah Terpidana Mati, Kompas, 4 April 2005.
Untuk uraian perkembangan situasi Poso, disajikan di bagian lain di buku ini.
Untuk uraian perkembangan situasi Poso, disajikan di bagian lain di buku ini.
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dan Marinus Riwu tersebut rencananya akan dilaksanakan antara Natal 2005 dan
sebelum Tahun Baru 2006 di Palu, Sulawesi Tengah.59 Namun hingga tutup tahun
2005 eksekusi belum dilaksanakan. Kemudian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
merencanakannya pada awal tahun 200660. Sebelumnya permohonan grasi ketiga
orang tersebut ditolak oleh Presiden SBY pada tanggal 10 November 200561.
Kasus hukuman mati ini bersifat kontroversial karena selain proses peradilannya
tidak adil,62 bertentangan dengan prinsip fair trail, juga karena mereka mengaku
bukan pelaku utama kekerasan Poso tahun 2000 seperti yang dituduhkan. Di
pengadilan mereka menyebut 16 nama lain yang menjadi pelaku utama kekerasan
dan kerusuhan, namun tidak pernah diproses secara hukum63. Penolakan atas eksekusi
secepatnya juga dinyatakan oleh beberapa tokoh penting, seperti Abdurahman Wahid
(Nahdhatul Ulama-NU), Pdt. Damanik yang mewakili komunitas Kristen Poso, dan
Adnan Arsal yang mewakili komunitas Islam di Sulawesi Tengah, dan Usman Hamid
(KontraS).64 Penolakkan yang dinyatakan dalam sebuah siaran pers bersama di kantor
PBNU ini menyatakan penundaan ini karena perlu penyelidikan lebih lanjut terkait
16 nama lain. Gus Dur juga menekankan penyelidikan tersebut haruslah berbentuk
tim investigasi independen65. Tekanan serupa diajukan oleh Kongres AS kepada
Presiden SBY pada surat tertanggal 1 Desember 2005 yang ditandatangani oleh 4
anggota Kongres AS: Joseph R. Pitts, W. Todd Akin, Trent Franks, Frank R. Wolf.
Kontrovesi kasus hukuman mati lainnya adalah pada kasus Munir. Problemnya adalah
prasyarat normatif dari pemerintah Belanda dalam memberikan bantuan kepada
pemerintah RI, baik dalam memberikan hasil laporan forensik maupun penyediaan
saksi untuk investigasi kasus Munir. Prasyarat normatif tersebut adalah jaminan dari
pemerintah RI untuk tidak melakukan penuntutan hukuman mati terhadap terdakwa
pelaku. Namun dalam kasus ini Jaksa Agung, Abdurahman Saleh memberikan jaminan
untuk tidak menuntut hukuman mati bagi pelaku pembunuh Munir. Pada saat itu
dikhawatirkan hukuman mati bagi pelaku pembunuh Munir justru bisa menutup
pengungkapan kasus lebih dalam karena saat itu investigasi baru mengarah pada
pelaku lapangan dan belum mengarah pada dalang utamanya66.
Wacana Hukuman Mati 2005
Pada tahun 2005 kembali berkembang diskursus tentang hukuman mati serta
dinamika penerapannya. Perkembangan ini dapat dikatakan dipicu berbagai liputan
dan tayangan media massa -khususnya televisi- yang menggambarkan kondisi
terpidana mati Astini saat menghadapi detik akhir hidupnya. Liputan yang cukup
59
60
61
62
63
64

65
66

Eksekusi Tibo Setelah Natal, Indopost, 19 Desember 2005.
Eksekusi Tibo Dilakukan Setelah Tahun Baru, Republika, 24 Desember 2005.
Presiden Tolak Grasi Tiga Dalang Kerusuhan Poso, 11 November 2005.
Monitoring Kasus Tibo Cs oleh Lembaga Pengembangan Studi dan Hak Asasi Manusia/LPSHAM Sulawesi Tengah.
Dokumen monitoring Kasus Tibo Cs oleh KontraS dan LPSHAM Sulawesi Tengah.
Siaran Pers Bersama, 18 Desember 2005, Kantor PBNU, Jakarta. Tibo Cs Bukan Dalang; Tokoh Muslim Sulteng Minta
Eksekusi Mati Ditinjau Ulang, Kompas, 15 Desember 2005.
Gus Dur ask for delay of Poso executions, the Jakarta Post, 19 Desember 2005.
Uraian hubungan antara hukuman mati dengan kasus Munir disajikan lebih detil pada buku terbitan KontraS yang
akan datang tentang kasus pembunuhan Munir.
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intensif beberapa hari sebelum eksekusi kemudian mendorong banyak pihak untuk
berkomentar. Di sudut paling ekstrim adalah kelompok yang menentang sama sekali
praktek hukuman mati. Sementara kelompok ekstrim lainnya tetap mempertahankan
hukuman mati. Kelompok pertama terdiri dari sedikit organisasi HAM dan di sudut
ekstrim lainnya diisi oleh para pejabat negara –atas nama hukum-, kelompok agama,
dan sebagian publik yang melihat hukuman mati sebagai alternatif penegakkan
hukum di Indonesia yang kian amburadul. Jadi pada kenyataannya ide tentang
penghapusan hukuman mati masih merupakan diskursus marginal. Karenanya debat
diskursus tidak mengarah pada pertanyaan tentang penghapusan hukuman mati,
namun lebih berkutat pada metode hukuman mati yang lebih mengurangi rasa
penderitaan bagi si terpidana mati. Yang agak lebih maju adalah penerapan hukuman
mati pada kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius atau luar biasa.
Berikut ini rangkuman diskursus yang berkembang tentang hukuman mati.
Pertama, kelompok organisasi HAM yang menolak praktek hukuman mati untuk
segala bentuk kejahatan. Kelompok ini mendasarkan argumennya pada perspektif
HAM yang menyatakan hak atas hidup bersifat abolut, tidak boleh dicabut siapapun
–bahkan oleh negara lewat instrumen hukum-, dan terlebih lagi penegakkan hukum
dan HAM yang masih buruk di Indonesia; aparat peradilan yang masih korup dan
praktek fair trial yang belum terpenuhi. Salah satu yang menyatakan penolakkan
(abolisi) praktek hukuman mati adalah KontraS67.
Kedua, pada prinsipnya diskursus dominan dalam tema hukuman mati adalah tetap
mempertahankannya. Mereka disebut kelompok dominan karena terdiri dari para pejabat
negara mulai dari Presiden68, Jaksa Agung, pemimpin agama, bahkan hingga anggota
Komnas HAM sekalipun. Mereka yang mempertahankan diskursus hukuman mati adalah:
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat Capres/cawapres yang
diselenggarakan oleh KPU di Hotel Borobudur menyatakan hukuman mati kepada
pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar berat HAM merupakan keadilan yang
harus ditegakkan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya69.
- Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan hukuman mati masih diperlukan
supaya upaya memberikan efek jera.70 Jaksa Agung hanya mengusulkan adanya
perubahan metode hukuman mati, dari metode eksekusi tembak mati dengan
metode lain seperti suntik mati atau digantung.71 Selama ini metode hukuman
mati hanya dilakukan lewat tembak mati sesuai dengan UU No.2/PNPS/196472.
Ide perubahan metode hukuman mati ini juga didukung oleh Menteri Hukum dan
67

68

69
70
71
72

Siaran Pers KontraS Nomor:10/SP-KontraS/III/05, Penerapan Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM dan Konstitusi,
Jakarta, 23 Maret 2005. KontraS: Cabut Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 26 Maret 2005.
Studi Imparsial dengan judul “Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati di Indonesia”, Juni 2004 menunjukkan
semua kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 masih menyetujui praktek hukuman mati. Sikap ini
bahkan ditunjukkan sebagai program kampanye politiknya dalam kompetisi kursi kepresidenan.
Studi Kebijakan Imparsial, Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati di Indonesia, Juni 2004.
Hukuman Mati Berikan Efek Jera, Kompas, 9 April 2005.
Jaksa Agung: Ubah Cara Hukuman Mati, Warta Kota, 29 Maret 29.
Perubahan Hukuman Mati Menjadi Otoritas Presiden, Republika, 5 April 2005..
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HAM, Hamid Awaluddin73. Jaksa Agung kemudian meminta masukan dan konsultasi
dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meminta rekomendasi metode
hukuman mati lainnya74. Namun kemudian IDI sendiri menolak merekomendasikan
jenis hukuman mati75. Keseriusan Jaksa Agung untuk mengubah metode hukuman
mati juga ditunjukkan dengan membentuk Kelompok Kerja Hukuman Suntik
Mati, yang melibatkan Mahkamah Agung, IDI, Departemen Hukum dan HAM,
Departemen Kesehatan, dan Polri76. Selain itu Kejaksaan Agung juga meminta
fatwa MA untuk batas waktu Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi dari terpidana
mati supaya memiliki kepastian waktu untuk eksekusi77.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada
acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, pada 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung
hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari
sebelas fatwa MUI lainnya; mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan
pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan lain sebagainya78.
- Pernyataan sikap yang lebih maju dikemukakan oleh Ketua MA, Bagir Manan. Menurut
Bagir sebaiknya terpidana hukuman mati yang sudah divonis tetapi dalam waktu lima
tahun tidak dieksekusi, maka hukumannya diubah menjadi pidana seumur hidup79.
Tolak Penerapan Hukuman Mati
Kontras menyatakan penolakkan atas eksekusi Astini sebagai ekspresi hukuman paling
kejam dan tidak manusiawi80.Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi
manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (right to life). Hak fundamental
(non-derogable rights) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi,
atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu keadaan darurat maupun perang,
termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Indonesia sendiri ikut menandatangani
Deklarasi Universal HAM dan Presiden SBY telah meratifikasi Kovenan Internasional
Hak Sipil Politik, keduanya secara jelas menyatakan hak atas hidup merupakan
hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan adalah kewajiban negara untuk
menjaminnya. Sayangnya ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik ini
tidak diikuti pula dengan ratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil Politik tentang Pengahapusan Hukuman Mati.
Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran
dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa
terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya
berlangsung cukup lama. Tragisnya Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi
Anti Penyiksaan dan mengadopsinya menjadi UU Anti Penyiksaan No.5/1998.
73
74
75
76
77
78
79
80

Depkeh Sepakat Metode Hukuman Mati Diubah, Media Indonesia, 2 April 2005.
Bakal Diganti Suntik atau Dialiri Setrum, Indopost, 8 April 2005.
IDI Tak Akan Rekomendasikan Jenis Hukuman Mati, Tempo, 11 April 2005.
Kejaksaan Bentuk Kelompok Kerja Hukuman Suntik Mati, Koran Tempo, 13 April 2005.
Kejagung Minta Fatwa MA Batas Waktu PK & Grasi Terpidana Mati, www.detik.com.
Fatwa-fatwa Haram ala MUI, www.tempointeraktif.com.
Bagir Usulkan Perubahan Hukuman Mati, Media Indonesia, 15 April 2005.
Tolak Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 3 April 2005.
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Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban
bangsa-bangsa di dunia saat ini. Amnesty Internasional mencatat hingga 1 Oktober 2004
lalu, terdapat 118 negara –dengan rata-rata pertambahan 3 negara tiap tahun- yang telah
menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktek konkrit.
Bahkan dari jumlah di atas, 24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati di dalam
konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek hukuman mati
adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan struktur sosial yang mirip dengan
Indonesia. Penghapusan hukuman mati -baik melalui mekanisme hukum atau politik- di
Indonesia pasti meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.
Selain itu dalam konteks politik hukum di Indonesia, hukuman mati dan penerapannya
sudah tidak lagi relevan dan karena itu harus ditolak.
Pertama, reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem
peradilan yang independen, imparsial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya
sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses
hukum yang salah. Kasus hukuman mati Sengkon dan Karta pada tahun 1980 di
Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit. Hukum sebagai sebuah institusi buatan
manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah.
Kedua, dari sudut kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa
penerapan hukuman mati mengurangi angka kejahatan atau tindak pidana tertentu.
Penerapan hukuman mati justru telah gagal menjadi faktor penentu (determinan)
untuk menimbulkan efek jera (deterrence effect), dibanding jenis hukuman lainnya.
Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (capital punishment) dan angka pembunuhan
antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan bahwa hukuman mati tidak membawa
pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti
hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal
lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh
problem struktral lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum (negara) yang korup.
Di tahun 2005 ini misalnya ditemukan pabrik pil ekstasi berskala internasional di
Cikande, Serang, Banten. Pabrik ini dianggap sebagai pabrik ekstasi terbesar ketiga
di dunia dengan total produksi 100 kilogram ekstasi per minggu dengan nilai sekitar
Rp 100 milyar81. Ternyata operasi bisnis ini melibatkan dua perwira aparat kepolisian;
Komisaris MP Damanik dan Ajun Komisaris Girsang82. Meningkatnya angka kejahatan
narkoba juga diakui oleh Polda Metrojaya. Angka kasus narkotika, psikotropika,
dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2004 naik hingga 39,36 persen jika
dibandingkan dengan angka kasus narkoba tahun 2003. Selama tahun 2004 Polda
Metrojaya telah menangani 4.799 kasus narkoba, atau meningkat 1.338 kasus jika
dibandingkan kasus narkoba tahun 2003 yang hanya 3.441 kasus83.
81
82
83

Narkoba Made in Cikande, Gatra, 26 November 2005.
Kasus Suap: Dua Perwira Polisi Ditahan, Kompas, 19 November 2005.
Ada Apa di Balik Meningkatnya Kasus Penyalahgunaan Narkoba?, Kompas, 15 Februari 2005.
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Bahkan untuk kejahatan terorisme, ancaman hukuman mati umumnya justru menjadi
faktor yang menguatkan berulangnya tindakan terorisme di masa depan. Hukuman mati
justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku.
Sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok dan negara sendiri belum
punya jawaban efektif atas persoalan ini. Terakhir kali pada 1 Oktober 2005 lalu terjadi lagi
kasus bom bunuh diri di Bali. Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes
Australia, Jakarta (9 September 2004), Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis hukuman
mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 November 2005:
“Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak
awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh
pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun
saya dihukum mati, berarti saya mati syahid”.84
Sikap ini juga ditunjukkan terdakwa kasus bom lain yang umumnya menolak meminta
grasi atau pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan85. Dengan demikian
maka jelas bahwa penerapan hukuman mati tidak berefek positif untuk kejahatan
terorisme semacam ini.
Keempat, praktek penerapan hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias
kelas dan diskriminatif. Penerapan hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku
dari kelompok elit yang tindak kejahatannya bisa dikategorikan sebagai kejahatan
serius (luar biasa). Para pelaku korupsi yang merugikan ekonomi orang banyak,
para pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban yang jauh lebih besar
dari kejahatan lainnya tidak pernah divonis mati. Padahal Presiden SBY berjanji
bahwa penerapan hukuman mati diprioritaskan buat kejahatan luar biasa seperti
narkoba, korupsi, dan pelanggaran berat HAM.
Kelima, penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia
yang ambigu. Salah satu argumen pendukung hukuman mati adalah karena sesuai
dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi dan transisi
politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara.
Meski hukuman mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun
reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28 I ayat (1)
UUD ’45 (Amandemen Kedua) menyatakan:
“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
84
85

Divonis Mati, Rois Bersyukur, Suara Pembaruan, 14 September 2005.
Imam Samudra: Saya tak akan Minta Grasi, Republika, 18 Agustus 2005. Keluarga Pengebom Bali Menolak Ajukan
Grasi, Koran Tempo, 15 Oktober 2005. Keluarga Pilih Imam Samudra Dieksekusi, Indopost, 16 Oktober 2005. Amrozi
Dkk Tetap Tolak Ajukan Grasi, Media Indonesia, 20 Oktober 2005. Ditawari Grasi, Amrozi Mencemooh, Indopost, 20
Oktober 2005. Perkara Bom Bali; Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufron Tolak Ajukan Grasi, Kompas, 20 Oktober 2005.
Keluarga Amrozi Tak Akan Ajukan Grasi, 22 Oktober 2005. Amrozi Cs Tolak Tanda Tangan Grasi, 22 Oktober 2005.
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Sayangnya masih banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang
bertentangan dengan semangat konstitusi di atas. Lihat tabel berikut.
Tabel
Produk Hukum Yang Memiliki Ancaman Pidana Mati
No
1

Judul UU
Kitab UU Hukum Pidana

Keterangan
Makar
Mengajak atau menghasut negara lain untuk
menyerang RI
Melindungi musuh atau menolong musuh yang
berperang melawan RI
Membunuh kepala negara sahabat
Pembunuhan berencana
Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih
berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah
yang mengakibatkan orang luka berat atau mati
Pembajakan di laut, di tepi laut, di sungai sehingga
ada orang yang mati
Menganjurkan pemberontakan atau huru hara pada
buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu
perang
Melakukan penipuan dalam menyerahkan barangbarang di saat perang
Pemerasan dengan kekerasan

2

UU Darurat No. 12 Tahun 195

Senjata api

3

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959

Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam
hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap
tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan
perlengkapan sandang pangan.

4

Perpu No. 21 Tahun 1959

Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak
pidana ekonomi

5

UU No. 11/PNPS/1963

Pemberantasan kegiatan subversif

6

UU No. 4 Tahun 1976

Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam
KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya
ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan
penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/
prasarana penerbangan

7

UU No. 5 Tahun 1997

Psikotropika

8

UU No. 22 Tahun 1997

Narkotika

9

UU No. 31 Tahun 1999

Pemberantasan Korupsi

10

UU No. 26 Tahun 2000

Pengadilan HAM

11

UU No. 15 Tahun 2003

Pemberantasan Tindak Pidanan Terorisme

Sumber: Litbang KontraS

Dari uraian diatas maka perlu dipikirkan suatu terobosan hukum untuk menghapus
praktek penerapan hukuman mati yang termuat dalam perundang-undangan di
atas. Ada hal yang sebenarnya amat prospektif bagi upaya penghapusan hukuman
mati. Yakni, pada 12 April 2005 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa
MK bisa menangani kasus tanpa batasan waktu86. Artinya MK bisa menguji semua
86

MK Berwenang Uji UU Tanpa Batasan Waktu, Kompas, 13 April 2005.
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Undang-Undang yang dibuat sebelum MK dibentuk, yakni sejak 1945. Dengan
demikian terbuka peluang untuk melakukan judicial review terhadap semua UU
yang memuat aturan hukuman mati.
Terakhir, sikap politik pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman mati juga
masih bersifat ambigu. Beberapa waktu sebelumnya pemerintah mengajukan
permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura
untuk tidak menerapkan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, dengan
alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus hukuman mati WNA di
Sumatra Utara tahun lalu dan kasus-kasus lainnya baru-baru ini.
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BAB
III

KEKERASAN NEGARA
MASIH SUBUR

A. Tragedi Berdarah di Runtu, Kotawaringin Barat
Pada 26 Mei 2005 telah terjadi tindakan extrajudicial killing akibat penggunaan
kekuatan yang berlebihan dari aparat penegak hukum saat menghadapi demonstrasi
di Kotawaringin Barat. Dalam kasus ini warga melakukan aksi penolakan terhadap
penyerobotan lahan oleh PT. Mitra Mendawai Sejahtera (PT.MMS). Tindakan ini
mengakibatkan warga bernama Edon tewas dan 43 orang luka-luka akibat perlakuan
keji dan tindakan tidak manusiawi aparat. Sampai akhir tahun 2005, belum ada
proses penegakan hukum yang serius atas peristiwa ini.
Paska penyerangan, aparat keamanan menangkap 44 orang masyarakat yang
mengalami luka-luka termasuk Edon, menaikannya ke truk dan membawanya ke
Polres Pangkalan Bun. Dalam perjalanan itulah, Edon yang mengalami luka tembak
di pangkal pahanya disiksa 5 orang anggota polisi, Brimob yang bertugas di Polres
Pangkalan Bun hingga tewas.
Jenasah Edon dibawa ke rumah sakit Pangkalan Bun dan dikuburkan keesokan harinya
di pemakaman desa runtu. Pihak aparat kepolisian telah memberikan sejumlah
uang kepada keluarga korban dengan perjanjian bahwa keluarga korban tidak akan
menuntut kematian Edon. 43 orang masyarakat yang ditangkap, keesokan harinya,
27 Mei 2005, dilepaskan oleh Polres Pangkalan Bun setelah mendapatkan desakan
dari berbagai pihak termasuk sejumlah organisasi non pemerintah di Jakarta antara
lain Kontras, Walhi, Sawit Watch dan salah seorang anggota DPD asal Runtu.
Kronologis 26 Mei 2005
Jauh sebelum peristiwa 26 Mei 2005, demonstrasi warga sudah terjadi sejak enam
bulan sebelumnya, yakni sekitar Desember 2004. Ketika itu warga meminta agar
penggarapan lahan yang dilakukan PT. Mitra Mendawai Sejahtera (PT. MMS)87
dihentikan sebelum tercapai pembicaraan dan kesepakatan antara warga masyarakat
dengan PT. MMS.

87

Anak perusahaan PT. Tanjung Lingga Group yang dimiliki oleh Abdul Rasyid, seorang pemodal yang bergerak dibidang
perkayuan yang selama ini disinyalir telah melakukan pembalakan dan penadahan pembalakan haram di taman
NAsional Tanjung Puting.
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Pada tanggal 26 Mei 2005, sekitar pukul 10.30 WIB. Kurang lebih 500 orang warga
desa Runtu, Umpang Muayap dan desa sekitarnya berangkat menuju lokasi Sintang
(lahan yang dipermasalahkan). Ketika proses negosiasi berjalan antara masyarakat
dengan pihak PT. MMS tiba-tiba datang 6 orang anggota BRIMOB bersenjata lengkap.
Kedatangan ini juga diikuti oleh 2 orang yang dikenal warga sebagai “preman”,
Syamsuri (Suri) dan Anang Raya dari Pangkalan Bun88.
Sikap masyarakat yang berkeras tidak mau bubar kecuali dipertemukan dengan
Kepala Desa Runtu Hasanuddin dan Jamaludin membuat kedua preman PT. MMS
meminta aparat untuk membubarkan massa dengan kekerasan, termasuk “tembak
ditempat”. Kemudian, meletus tembakan peringatan yang diarahkan ke atas oleh
BRIMOB. Melihat hal itu, massa tidak terima dan menilai arogan sikap BRIMOB yang
mengeluarkan tembakan atas permintaan sipil ‘preman’. Massa menjadi marah dan
terpancing emosinya sehingga suasana tidak terkontrol yang berakibat terjadinya
benturan fisik. Pada saat itu seorang BRIMOB ditangkap oleh warga masyarakat
yang marah, kemudian diceburkan ke sungai dan senjatanya (jenis SS1) dirampas
bersama sekitar 21 butir peluru tajam.
Melihat jumlah massa warga yang banyak, sejumlah preman PT. MMS dan BRIMOB
mundur dan meninggalkan lokasi camp PT. MMS. Mereka menuju camp perusahan
perkebunan perusahan PT. Tanjung Lingga Group yang berada di Simpang Sulung
dengan jarak tempuh 8 km dari lokasi kejadian menuju desa Runtu. Dengan
menggunakan 1 buah Buldozer milik PT. MMS massa merobohkan camp tempat
bernegosiasi kerap berlangsung. Setelah itu, massa membawa 3 buah Buldozer
keluar dari camp PT. MMS dan dipindahkan ke sebuah AMP (Aspal Mixing Plan) milik
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kobar, sekitar 5 km ke arah jalan lintas propinsi
Kalteng-Kalbar atau jalan menuju Kab. Lamandau.
Sekitar pukul 16.00 wib, massa yang berkumpul di AMP PU didatangi oleh rombongan
polisi yang dipimpin oleh Wakapolres Kobar. Dalam rombongan massa ini juga ada
Zainuri (Izai).89 Wakapolres Kobar mengajak masyarakat untuk berdialog, dalam
kesempatan ini Izai diajak berdialog di halaman AMP PU. Hasilnya, masyarakat
diminta mengembalikan senjata polisi. Masyarakat sendiri menuntut agar Hasanuddin
dan Jamaludin dihadirkan. Karena Wakapolres tidak bersedia menghadirkan
Hasanuddin dan Jamaludin, warga masyarakat juga menolak memenuhi permintaan
Wakapolres.
Sementara proses perundingan berlangsung, terdengar kabar dari masyarakat
bahwa telah datang sekitar 100 orang preman kiriman dari Pangkalan Bun yang
digerakan oleh Pimpinan PT. MMS/TLG. Akibat adanya kabar ini, warga meminta
Wakapolres menahan preman-preman tersebut agar tidak datang-masuk ke AMP
PU. Atas permintaan ini Wakapolres berangkat meninggalkan AMP PU dan meminta
88
89

Abdul Rasyid dan Tanjung Lingga Groups sangat bisa dengan penggunaan preman-preman bayaran.
Pemilik dan pengelola bansaw kayu yang bahan bakunya sebagian besar mengambil dari tebangan rakyat di lahan
hutan yang akan dijadikan kebun sawit oleh PT. MMS.
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Izai turut serta dalam rombongan sekaligus mengantarkan Izai pulang ke rumah
di Runtu. Tetapi permintaan ini ditolak oleh Izai dan warga karena kuatir terjadi
penculikan terhadap Izai.
Setengah jam kemudian Izai pulang bersama 3 orang warga menggunakan Truk
H. Sementara Hamihan pulang menuju desa Runtu dengan jarak kurang lebih 6
km dari AMP PU untuk mengambil mesin gen-set listrik. Kurang lebih 500 meter
dari AMP PU, di Warung Makan Sintang milik Amir Latepo, Izai melihat sekitar 100
aparat kepolisian dari kesatuan BRIMOB, Perintis dan Polantas dilengkapi dengan
persenjataan laras panjang maupun pendek. Mereka membawa angkutan mobil
6 buah, 1 di antaranya mobil Truk pengangkutan personil anggota BRIMOB. Dari
sejumlah personil kepolisian tampak Wakapolres didampingi oleh Kepala Sektor
Persiapan Pangkalan Lada yang berkantor di Simpang Runtu.
Kejadian kritis bermula dari kedatangan 3 orang warga yang membawa mesin
gen-set untuk penerangan dilokasi pendudukan di AMP PU, dimana sekembalinya
mereka dari Runtu pada pukul (19.30 wib) ke-3 orang ini dicegat dan ditahan serta
dipukuli oleh aparat menggunakan popor senjata laras panjang dan ditendang, 1
dari 3 orang warga tersebut adalah anak dari H. Hamihan berteriak “jangan saya
anak Haji Hamihan” kemudian dijawab oleh salah seorang aparat “disini tidak ada
Haji, mampuslah kalian”. Kejadian ini terlihat oleh seorang saksi yang kemudian
mengabarkan kepada warga yang berada di lokasi pendudukan AMP PU.
Mendengar laporan saksi ini, warga yang berada di sekitar AMP PU menjadi marah.
Dengan menggunakan 6 buah truk, warga berangkat menuju warung dimana terjadi
pemukulan terhadap 3 orang warga yang membawa mesin gen-set listrik. Baru saja
warga hendak turun dari truk, sejumlah warga dari rombongan truk pertama dipukuli
aparat baik menggunakan tangan, pentungan maupun popor senjata laras panjang.
Kedatangan truk kedua disambut tembakan membabi buta (random shooting).
Seluruh warga dalam rombongan panik karena truk yang digunakan pun mengalami
pecah kaca, pecah ban (ditembak) dan kerusakan lainnya. Untuk menghindari
memburuknya keadaan, truk ketiga sampai keenam berputar haluan menjauh dari
lokasi. Saat aksi kekerasan terjadi, terdengar aparat berteriak “mana yang namanya
Hamihan? biar kami bunuh saja” teriakan ini dijawab warga sahut-sahutan “saya
Hamihan, bunuh saya saja!” Namun aparat tetap mencari orang yang bernama
Haji Hamihan dan ketika ditemukan, ia ditembak, dipukuli dengan menggunakan
pentungan dan popor senjata serta ditendang berkali-kali. Sambil mengangkat kedua
kaki Hamihan dan meletakkan tubuhnya diatas tanah yang berbatuan, Hamihan
kemudian diseret sepanjang 50 meter dan dinaikkan ke atas mobil Kijang90.
Saat suasana kacau pada sekitar pukul 19.50 wib, tembakan aparat sudah tidak
terkontrol. Sebanyak 43 orang terjaring polisi dan 3 diantaranya mengalami luka
berat. Warga bernama Edon luka tembak dibagian pangkal paha - sekitar kemaluan
90

Ia adalah Ketua BPD Runtu. Hamihan diciduk dan diangkut ke Pangkalan Bun dengan menggunakan mobil lain yang
tidak sama dengan truk korban lainnya.
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- tembus ke bagian dubur, Edi luka tembak paha bagian kiri dan Eyos patah tulang
bagian kiri akibat diinjak-injak dan sebagian besar lainnya mengalami luka terkena
serempet tembakan dan luka memar akibat penganiayaan mukulan oleh aparat.
Sebanyak 43 orang yang terjaring kemudian diminta membuka pakaian. Dengan
hanya menggunakan celana dalam, mereka dinaikkan ke dalam truk untuk dibawa ke
Pangkalan Bun. Selama perjalanan terjadi perlakuan kejam dari sekitar lima personil
aparat kepolisian yang menendang, memukul, mengeluarkan kata-kata hinaan,
caci maki dan sumpah serapah. Selama perlakuan menyakitkan ini berlangsung
personil kepolisian dari BRIMOB tersebut melarang warga untuk bersuara, dan
dilarang membuka mata kalau lewat kampung-kampung. Menurut saksi mata
larangan ini tidak dihiraukan oleh Edon, dan memang terdengar kata-kata Edon
“ampun am, pak aku-ni mau mati sudah, aku-ni kena tembak di kemaluanku!!”.
Namun dijawab oleh aparat “Mana buka celanamu, kalau kena kemaluannmu maka
kemaluanmu hilang!” Ketika Edon membuka celana dan memperlihatkannya kepada
aparat, salah seorang berteriak “Kamu bohong!” sambil memukul Edon dengan
popor senjata, dan menginjak-nginjak kaki Edon sambil berkata “matilah kamu,
keparat!”. Sementara itu di belakang Edon, Sarkati (57) seorang warga desa Runtu
juga mendapat perlakuan sama.
Akibat dari perlakuan diatas, Edon yang sudah tertembak sejak peristiwa di warung
dekat AMP PU dan penganiayaan berkali-kali akhirnya tewas di perjalanan yang
diperkirakan di sekitar Simpang Tiga Runtu.
Tabel Korban Tewas dan Luka Berat
No

Nama

Jenis Kelamin

Keterangan

1

Edon

Laki

Ditembak, dipukul, ditangkap dan tewas

2

Edi. S

Laki

Ditembak, dipukul, ditangkap

3

Rosedi Bin Harmili (Eyos)

Laki

Diinjak-injak, ditangkap dan Patah Paha

Sumber : Litbang Kontras, 2005

Setiba di kantor Polres, tubuh Edon yang tergeletak di atas Truk langsung dibawa
ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotawaringin Barat. Setengah jam kemudian,
dua orang lainnya yang mengalami luka berat dilarikan ke RSUD. Sementara itu
sekitar 40 orang warga yang mengalami luka ringan dan memar diobati oleh pihak
aparat. Sambil mengobati, aparat menanyakan ke warga “apakah ada lagi yang
merasa sakit parah?.” Salah seorang warga bernama Suder, bekerja sebagai kepala
sekolah SDN Runtu-2 menjawab “saya sakit!!”. Suder kemudian juga dibawa ke
RSUD dan langsung masuk ruang instalasi gawat darurat (IGD). Sekitar setengah
jam kemudian Suder kembali ke Polres. Suder dan puluhan warga yang dibawa ke
Polres kemudian dimintai keterangan perihal kejadian di Runtu.
Dibagian lain, Muspida plus (Pjs. Bupati, Dandim, Kapolres, Danlanud) mengadakan
rapat pada malam tanggal 26 Mei 2005 di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotawaringin
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Barat. Sulit diketahui dengan jelas apa yang dibicarakan dalam rapat, namun
dipastikan membahas mengenai kasus Runtu terutama karena adanya korban jiwa
dan korban aparat.
Pada saat mengikuti proses pemeriksaan polisi pada tanggal 26 Mei 2005, seorang
warga bernama H.Hamihan dijemput oleh ajudan Bupati ke Mapolres Kobar untuk
diminta datang menemui Bupati Kobar. Semula pihak Polres Kobar keberatan memberi
ijin kepada Hamihan untuk meninggalkan Mapolres, tetapi akhirnya diijinkan.
Saat tiba di rumah jabatan Bupati, dan masih berlangsung pertemuan Muspida plus,
Bupati menyampaikan klarifikasi dan informasi bahwa Edon tewas akibat menderita
panas, sakit jantung dan dalam keadaan mabuk. Hanya ini yang disampaikan bupati.
Selanjutnya Hamihan diantar ke rumah sakit untuk menengok jenazah Edon. Pada
kesempatan ini Hamihan sempat melihat beberapa memar diwajah dan bagian tubuh
lainnya. Selain memar, terlihat semacam “tambalan” dipangkal paha dekat kemaluan
korban. Seusai menengok jenazah Edon, Hamihan dibawa kembali ke Mapolres Kobar.
Keesokan harinya, tanggal 27 Mei 2005, sekitar pukul 13.00 wib sebanyak 37 dari 40
orang warga yang diinapkan di Mapolres diperbolehkan pulang ke desa Runtu dengan
diantar oleh sejumlah aparat. Mapolres menahan 3 orang lainnya. Setiba di desa Runtu
37 orang warga langsung dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing. Pada saat
hampir bersamaan, juga terlihat konvoi pengantar mayat Edon menuju Runtu yang
terdiri dari sejumlah unsur Muspida yang dipimpin Bupati Kotawaringin Barat. Jenazah
Edon disemayamkan di rumah duka. Saat disemayamkan berlangsung proses negosiasi
antara warga dengan unsur Muspida. Namun karena suasana duka keluarga dan lokasi
yang kurang tepat maka disepakati untuk pindah ke rumah yang kebetulan letaknya
berseberangan dengan rumah duka. Pada saat itu dalam negosiasi disepakati kedua
belah pihak untuk menyelesaikan proses pemakaman Edon sambil mempersiapkan
butir-butir kesepakatan. Seusai pemakaman, negosiasi dilanjutkan kembali hingga
mencapai kesepakatan hasil musyawarah Muspida dan warga yang kemudian
ditandatangani Bupati Kobar Suhaemi Muda dan Kapolres Kobar AKBP Deni Gabril.
Butir kesepakatan tersebut antara lain mencakup :
1. Seluruh warga yang ditahan agar dibebaskan.
2. Truk yang dibawa oleh petugas agar dikembalikan.
3. Agar Muspida Kobar memberi peringatan kepada perusahaan PT. MMS beserta
grup-nya agar tidak mengintimidasi warga desa.
4. Agar Muspida Kobar menginstruksikan kepada PT. MMS agar tidak melakukan
kegiatan menggarap lahan yang dipertahankan warga masyarakat desa tersebut
diatas, sampai ada kesepakatan dari seluruh warga masyarakat desa.
5. Semua alat milik PT. MMS yang berada di lokasi yang dipertahankan warga desa
tersebut diatas segera dikeluarkan.
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Setelah Kematian Edon
Beberapa hari setelah pemakaman Edon pihak Polres Kobar datang memberikan
uang sebesar Rp. 5 juta sebagai “tali asih” kepada keluarga Edon dan diterima Ibu
Edon. Di kesempatan itu juga Ibu Edon diminta menandatangani perjanjian damai
dan tidak menuntut kepada Polres Kobar atas kematian Edon.
Pihak PT. Tanjung Lingga Group pernah mengerahkan ribuan massa demontran
tandingan yang mengatasnamakan warga desa Runtu, Umpang dan desa sekitarnya.
Kabar yang kuat beredar, PT TLG membayar sejumlah warga dari Kecamatan Kumai.
Rencana demontrasi yang sudah diberitahukan kepada Polresta melalui surat itu,
gagal karena warga Kumai sendiri menolak.
Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Propinsi Kalimantan Tengah
H. Abi Kusno Nachran pada tanggal 2 Juni 2005 sampai dengan 6 Juni 2005 sempat
memantau atas Tragedi Berdarah di Runtu Kabupaten Kotawaringin Barat.
Pada 3 Juni 2005 Camat Atrut Selatan Praptaniwati mengundang warga desa Runtu
dengan PT. MMS untuk melakukan musyawarah91 dengan mengambil tempat di
Sawmill Runtu Putra (desa Runtu) milik Jainuri (Izai) Kamis, 9 Juni 2005. Surat
undangan tersebut kemudian ditanggapi oleh warga lewat rapat dengar pendapat
warga desa Runtu. Rundingan warga ini memutuskan menolak undangan Camat
karena lokasi rapat yang ditentukan ditolak. Warga meminta Camat untuk menggelar
pertemuan tersebut dilapangan terbuka dengan maksud agar semua warga desa
dapat hadir.
Pada 4 Juni 2005 Camat Arut Selatan kembali mengundang92 warga desa Runtu.
Kali ini yang diundang tidak hanya warga, tapi juga PT. MMS. Tujuan pertemuan,
melakukan musyawarah kembali pada hari Kamis, 9 Juni 2005 bertempat di Lapangan
Olah Raga Desa Runtu.
Pertemuan yang semestinya diadakan pada waktu dan tempat tersebut, dibatalkan
sepihak oleh Camat Arut Selatan yang kemudian mengirim kembali surat undangan
kepada warga desa Runtu pada 6 Juni 200593. Dalam undangan kali ini tempat
pelaksanaan berubah, yaitu di Aula Pemda Antakusuma yang terletak di Jalan
Pangeran Antasari Pangkalan Bun. Dalam undangan tertulis transportasi dan makan
siang ditanggung, meskipun tidak jelas siapa yang menanggung biaya tersebut.
Dalam pertemuan ini warga tidak dapat hadir mengingat perubahan tempat yang
ditentukan sepihak oleh Camat. Warga desa Runtu lalu menulis surat kepada Camat
Arut Selatan pada 7 Juni 2005 perihal pemberitahuan bahwa warga tidak dapat
hadir karena alasan perubahan tempat pertemuan yang sepihak. Kemudian warga
91
92
93

Undangan disampaikan melalui surat bernomor: 593/506/V/2005.Pem. tertanggal 3 Juni 2005.
Undangan disampaikan melalui surat bernomor: 005/506/V/2005.Pem. tertanggal 4 Juni 2005.
Undangan disampaikan melalui surat bernomor: 005/506/V/2005.Pem. tertanggal 6 Juni 2005. Bila diperhatikan,
Nomor surat ini sama dengan surat undangan tertanggal 4 Juni2005.
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meminta agar pertemuan dilaksanakan pada 13 Juni 2005 dengan alasan bahwa
yang menjadi persoalan adalah persoalan desa Runtu, maka tempat pertemuan
harus dilaksanakan di desa Runtu.
Pada 9 Juni 2005 Camat Arut Selatan kembali mengirim undangan kepada warga
desa Runtu sekaligus menjawab surat warga desa Runtu.94 Dalam surat tersebut
ditentukan, pertemuan antara warga desa Runtu, Umpang, dan PT. MMS serta
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diadakan pada hari Senin, 13
Juni 2005, pukul 10.00 wib, bertempat di Aula Pemda Antakusuma yang terletak
di Jalan Pangeran Antasari Pangkalan Bun.
Pertemuan diatas kembali gagal terlaksana. Warga desa Runtu yang kontra dengan
pihak PT. MMS menolak hadir. Alasannya dalam undangan pertemuan yang semestinya
dihadiri oleh warga desa Runtu yang kontra justru dihadiri Hasanudin (desa Runtu)
dan Jamaludin (desa Umpang) yang pro kepada perusahan perkebunan juga
diundang. Karena sebab itu warga desa Runtu yang kontra dengan tegas menolak
untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
Pada 23 Juni 2005 salah seorang tokoh desa Runtu dan Umpang kelahiran Umpang
bernama Ujang Iskandar calon Bupati Kabupaten Kotawringin Timur terpih sebagai
Bupati periode 2005 sampai dengan 2010 dengan mengantongi 36.211 suara atau
38,97 % dari total surat suara yang sah 92.927 surat suara. Selama ini ia dikenal
sebagai pengusaha sukses di bidang kayu dan dikabarkan merupakan pemodal dua
buah sawmill milik Jainuri dan Alan yang beroperasi di desa Runtu.
Pada perkembangan berikutnya, timbul ancaman dan intitimidasi ditujukan kepada
warga setempat, diantaranya adalah Suder, Kepala Sekolah SDN Runtu. Pihak yang
tidak dikenal mengancam Suder akan dipecat sebagai guru bila masih turut bersama
masyarakat menuntut lahan hutan. Suder juga diancam akan dibunuh bila masih
berada di desa Runtu. Selain itu, seorang keponakannya yang bekerja di salah
satu anak perusahan PT. Tanjung Lingga Group yang berlokasi di Simpang Sulung
diberhentikan tanpa alasan jelas.
Kurang lebih satu bulan setelah kejadian, jalan pertigaan Simpang Sulung kiri dan
jalan Provinsi Kalteng-Kalbar mendapat penjagaan ketat oleh sejumlah aparat
Brimob. Area ini merupakan pintu masuk menuju camp perkebunan anak perusahan
PT. Tanjung Lingga Group. Penjagaan aparat keamanan ini membuat warga resah
karena sebelumnya belum pernah ada, apalagi warga melihat sejumlah personil
Brimob itu melakukan pemungutan terhadap sejumlah truk warga yang memuat
kayu olahan mapun kayu log.

94

Undangan disampaikan melalui surat bernomor: 005/526/VI/2005 tertanggal 9 Juni 2005.
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Tabel
Data Lengkap Korban Tewas dan Luka-luka
Tragedi Berdarah di Runtu 26 Mei 2005
No

62

Nama

Kelamin

Pekerjaan

Asal

Keterangan

1

Edon

Laki

Swasta

Desa Runtu

Meninggal/Tertangkap

2

Edi. S

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Tembak/Tertangkap

3

Rosedi Bin Harmili (Eyos)

Laki

Swasta

Desa Runtu

Patah Paha/Tertangkap

4

H. Hamihan Bin Hadini

Laki

Swasta/
Ketua BPD

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

5

Suder Uter Kamei

Laki

PNS/Guru SD

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

6

Asahar

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

7

Evit

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

8

Nunur

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

9

Aswandi

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

10

Amit

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

11

Ebeng

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

12

Sarkati

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

13

Wardi

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

14

Sapuani

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

15

Masdari

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

16

Udang

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

17

Rusdianto

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

18

Marjeki

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

19

Roni

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

20

Masrun

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

21

Nurahman

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

22

Robi

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

23

Sasi

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan/Tertangkap

24

Bakri

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

25

Batari

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

26

Nardi

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

27

Durani

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

28

Utar

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

29

Abdul Gani

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

30

Arsat

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

31

Ardi

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

32

M. Syaripudin

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

33

Syahril

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

34

Syahman

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

35

Hendri

Laki

Swasta

Desa Umpang

Luka Ringan/Tertangkap

36

Syahri

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap

37

Hadran Egon

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap

38

Said Assauge

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap

39

Hardi Jamaludi

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap

40

Murni

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap

41

Sarmani

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap

42

Dood

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap

43

Sandi

Laki

Swasta

Desa Penyombang

Luka Ringan/Tertangkap
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Saridan

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Bakar

45

Syahman Bin Samblin

Laki

Swasta

Desa Runtu

Luka Ringan

Sumber : Yayasan Betang Borneo, 2005

B. Penculikan Wartawan Elyudin
Pada 24 Agustus 2005, sekitar enam orang tidak dikenal menganiaya dan menculik
Elyuddin Telambanua (Ely), seorang wartawan dari koran harian Berita Sore di
Nias, Sumatera Utara. Peristiwa yang menewaskan Elyuddin tersebut terjadi di
wilayah Teluk Dalam, Nias Selatan. Hingga tahun 2005 berakhir, para pelakunya
belum diadili.
Elyuddin adalah seorang reporter daerah yang tinggal dipemukiman Gunung Sitoli
Kabupaten Nias, sekitar 160 km dari lokasi peritiwa. Ely dikenal aktif menulis beritaberita seputar kriminal, korupsi dan belakangan ini tentang kecurangan Pilkada.
Sebelum dinyatakan hilang Elyuddin menulis berita yang dimuat Berita Sore yang
terbit pada 9 Agustus 2005 dengan judul “FPPNS Sampaikan Pernyataan Sikap Kepada
Ketua DPRD”, “Kadis Kependudukan-Naker Dan Transmigrasi Kena Tuding” pada 10
Agustus 2005. Elyuddin juga menulis berita berjudul “Panwaslih Nisel Minta Tangkap
Ketua Dan Anggota KPUD” pada 12 Agustus 2005, “DPRD Panggil Paksa Ketua KPUD
Nias Selatan” pada 15 Agustus 2005, serta “Masyarakat Nisel Harapkan Panwaslih:
Usut Penyelewengan KPUD Pada Proses Tahapan Pilkada” pada 16 Agustus 2005.
Pada 17 Agustus 2005, Elyuddin pamit kepada istrinya untuk pergi ke Teluk Dalam.
Korban juga berpesan agar kalau ada apa-apa maka kejar orang ini, seraya menyerahkan
selembar foto. Di belakang foto tersebut tertulis: “memantau ke Teluk Dalam, dalam
kasus NM”.95 Sebelum berangkat Elyuddin mendapat telepon beberapakali dari Ketua
DPRD Nias Selatan, Hadirat Manua96 dan Ely diminta untuk datang ke Teluk Dalam.
Elyuddin berangkat menggunakan sepeda motor Honda GL Pro, membawa seperangkat
alat jurnalistik seperti tape recorder dan kamera foto, beberapa potong pakaian.
Setiba di Teluk Dalam, Ely menemui Hadirat Manao untuk keperluan pemberitaan.
Hadirat Manao meminta Ely memperlihatkan berita-berita tentang Pilkada Nisel
yang ditulis dan dimuat Ely di Harian Berita Sore.
Pada 24 Agustus 2005 Elyuddin berangkat dari Lahusa ke Gunung Sitoli. Karena
hujan turun, di tengah perjalanan Ely singgah di rumah orang bernama Ukuran
Maruhawa di desa Hilidrasoniha.97 Setelah hujan reda Ely bermaksud melanjutkan
95

96

97

NM diidentifikasi sebagai orang bernama Nasman Manao, adik dari Hadirat Manao. Nasman Manao adalah Ketua KNPI
Nias Selatan.
Hadirat Manoa adalah salah seorang yang mendaftarkan diri menjadi calon bupati, namun pencalonannya ditolak
oleh KPU, karena Hadirat tidak mau melepaskan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRD. Hadirat Manao juga
termasuk Calih bermasalah pada pemilu 2004 karena menggunakan izasah palsu.
Bila sedang berada di Nias Selatan, Elyuddin biasa menginap di rumah Pamannya yang terletak di Lahusa, 15 KM dari
Gunung Sitoli kota kabupaten Nias Selatan.
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perjalanan bersama Ukuran yang ternyata juga ingin ke Teluk Dalam. Ketika
memasuki desa Bawogenowo, setelah sempat mampir di sebuah warung dan membeli
amplop, mereka singgah di rumah Bajo98, rekannya yang baru tewas terbunuh. Ely
menyampaikan rasa berdukacita kepada keluarga Bajo. Ely juga dikabarkan sempat
meliput seputar kematiannya. Ely kemudian melanjutkan perjalanan.
Dalam perjalanan ke Teluk Dalam, sekitar 3 kilometer dari lokasi rumah duka,
tepatnya antara desa Hilinanenika dengan desa Hilisatara, mereka dikejar oleh
3 sepeda motor yang terdiri dari 6 orang. Keenam orang bermotor ini langsung
menghadang dan menghentikan kendaraan korban. Menurut keterangan seorang
saksi, salah seorang pelaku penghadangan adalah Kepala Desa Bawegenewe bernama
Samagaho. Para pelaku langsung memukuli korban hingga babak belur mengeluarkan
darah. Korban sempat mendekati Ukuran Maruhawa untuk menyuruhnya melarikan
diri dan sesegera mungkin meminta bantuan polisi. Ukuran yang juga sempat dipukuli
bagian punggungnya, langsung berlari. Sepanjang berlari, Ukuran sempat menoleh
ke arah belakang dan melihat korban dibawa pelaku dengan sepeda motor. Saksi
terus berlari menuju kantor polisi terdekat.
Para pelaku membawa korban Ely kembali ke rumah Bajo. Di sini, Ely dianiaya oleh
seorang oknum kepala desa dan mantan kepala desa yang bekerja sebagai kepala
Satpam Manao. Beberapa warga yang melihat peristiwa itu tak bisa berbuat apa-apa,
selain hanya bisa melihat Ely ditelanjangi dengan kondisi mengenaskan. Setelah
dianiaya hingga tewas mayat Ely dibuang ke laut Pantai Genesi oleh para pelaku
yang kemudian kembali ke rumah duka untuk melanjutkan acara pemakaman Bajo.
Pada malam harinya mayat Ely ditemukan terapung di pinggir pantai. Sekelompok
orang yang dikordinir Kades SS mencegah warga yang ingin melihat mayat lebih
dekat.
Teman korban, Ukuran Maruhawa yang menyelamatkan diri saat peristiwa terjadi
melapor ke Polres Nias Selatan pada sekitar pukul 17.30 WIB. Ukuran sempat diminta
melengkapi laporannya dengan sebuah map, lalu pulang ke rumah salah seorang
kerabatnya di desa Hilisatare. Ukuran mengatakan kepada aparat polisi bahwa bila
diperlukan, dirinya berada di desa Hilisatare.
Pukul 24.00 WIB aparat polisi datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil
patroli. Polisi meminta saksi untuk menunjukkan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Di lokasi TKP saksi menjelaskan kronologis peristiwa bagaimana korban dan saksi
dihadang, dipukul, terjatuh hingga saksi melarikan diri.
Sekitar pukul 23.00 keluarga mendatangi Polres untuk mengecek dan meminta
bantuan informasi ke Polres Nias Selatan di Teluk Dalam. Pihak Polres Teluk Dalam
mengatakan bahwa tidak ada kejadian apa-apa di Teluk Dalam. Informasi ini
membuat keluarga korban kesulitn untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
98

Bajo terbunuh di desa Helezalulu kecamatan Lahusa pada 20 Agustus 2005 dalam sebuah persengketaan
memperebutkan base camp proyek. Bajo juga di kenal sebagai seorang “preman”.
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Sebab sebelumnya, pada sekitar pukul 19.00 WIB, istri korban mendapat telepon
dari seorang laki-laki bernama Bapak Ama Imut. Rumah Ama Imut sempat diinapi
korban ketika berada di Teluk Dalam. Di telepon, Ama Imut menceritakan kepada istri
korban bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap Elyudin, dan menyuruh keluarga
untuk datang ke Teluk Dalam pada malam itu juga atau keesokan paginya.
Sehari setelah kejadian, pada 25 Agustus 2005, keluarga korban berangkat dari
Gunung Sitoli menuju Teluk Dalam dengan menggunakan kendaraan mobil ambulance
PMI. Sesampai di Teluk Dalam, keluarga korban langsung menuju Polres Nias Selatan
dan diterima oleh Wakapolres. Wakapolres menjelaskan kebenaran adanya kejadian
yang menimpa Elyuddin, dan menyampaikan permintaan maaf bila informasi
yang disampaikan semalam sebelumnya berbeda dengan informasi yang diberikan
sekarang. Wakapolres berjanji jika jenazah Ely ditemukan akan mengantarkan
jenazahnya ke pihak keluarga di Gunung Sitoli.
Satu bulan setelah peristiwa, yakni pada 27 September 2005, keluarga korban
kembali mendatangi Polres Nias Selatan untuk menanyakan hasil penyelidikan dan
upaya pencarian yang telah dilakukan. Pihak kepolisian menjawab masih mencari
dan menyisir lokasi.99
Keesokan harinya, pada 28 September 2005, keluarga Elyuddin (korban) kembali
ke Polres untuk menanyakan perkembangan pengusutan. Kapolres mengatakan
bahwa “Identitas pelaku sudah dikantongi. Karena bukti belum didapat, kita hanya
mengenakan wajib lapor kepada tersangka. Jika bukti telah ada, kita akan lakukan
tindakan”. Kapolres mengarahkan kepada keluarga korban silahkan melapor ke
Polda Sumatera Utara jika keluarga merasa tidak puas terhadap proses kerja yang
dilakukan oleh Polres Nias Selatan.
Serangkaian aktifitas advokasi terhadap kasus ini telah dilakukan baik tingkat
lokal maupun di Jakarta. Di Jakarta, Kontras bersama sejumlah organisasi pers
mengadakan pertemuan dan mendesak Komnas HAM serta pihak kepolisian untuk
mengusut pembunuhan Elyudin dan membawanya ke pengadilan. Sementara untuk
terus memperkuat upaya advokasi ini, KontraS Sumatera Utara di Medan masih terus
mencari kelengkapan informasi sekaligus verifikasi atas data-data yang ditemukan
sebelumnya dan dituangkan dalam laporan ini.
Selain pembunuhan terhadap Elyudin, sepanjang tahun 2005 juga tercatat kekerasan
terhadap pekerja jurnalis di sejumlah wilayah. Lihat tabel berikut.

99

Diperoleh informasi dari seorang bernama Saud Usman Nasution yang menyatakan, ketika petugas polisi melakukan
penyisiran dan olah TKP ditemukan sebuah sepeda motor GL Pro milik korban di semak-semak perkebunan kelapa,
Desa Hilitataro, Kecamatan Teluk Dalam, Nisel. Sepeda motor tersebut ditemukan pada waktu tengah malam
menjelang dinihari (29/8).
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Tabel Kekerasan Terhadap Wartawan
Waktu

Korban

Bentuk

Lokasi

19 Januari 2005

K a n t o r Re d a k s i Mengobrak-abrik ruang Di kantor redaksi Palopo Pos
Palopo Pos
kerja redaksi Palopo Pos
yang mengakibatkan
rusaknya meja, pintu dan
kaca-kaca jendela

10 Juli 2004

Fredi Bangun (juru Pemukulan
kamera TV 7)

18 Agustus 2004

Sejumlah Wartawan Penghalangan kerja

-

4 April 2005

Nazar Husain (harian Pemukulan
Pelita Depok)

-

17 Januari 2005

Rahmat Suwardi, Dipukul mengakibatkan Di ruang Kabag Humas Kota
w a r t a w a n r a d i o memar di pelipis kirinya
Cilegon
HOT FM Cilegon)

19 Januari 2005

Mukhramal Aziz, P e m u k u l a n
y a n g Di Kantor redaksi Palopo PO
Pimpinan Redaksi m e n g a k i b a t k a n c i d e r a
Palopo Pos
dibagian dahi kanannya

April 2005

Yoyo Efendi (Sinar Pemukulan
Jakarta)

DPRD Depok,

April 2005

A. Ajramurni (The Pelecehan seksual
Jakarta Post)

Polda Sulsel

April 2005

A. Inah Nuraminah Pelecehan seksual
(repoublika)

Polda Sulsel

April 2005

Irmawati (Tempo)

Pelecehan seksual

Polda Sulsel

April 2005

Humaerah (Radio Pelecehan seksual
68H)

Polda Sulsel

Desember 2005

Indopos

Polda Sulsel

Sumber

Pemukulan dan ancaman

Pengadilan Negeri (PN)
Bandung menjatuhkan
vonis tiga bulan penjara
dengan masa percobaan
enam bulan kepada terdakwa
dr. Daddy Samuel Carol.
Dokter di Rumah Sakit Hasan
Sadikin (RSHS) Bandung
itu dinyatakan terbukti
melakukan penganiayaan
terhadap wartawan TV7, Fredi
Bangun. :Pikiran Rakyat, 1/3

: Litbang Kontras, 2005.

C. Tewasnya Mudain Tokoh Nelayan Selayar
Pada 20 November 2005, seorang tokoh nelayan Mudaian (55) tewas ditembak aparat.
Penembakan ini terjadi setelah untuk kesekian kalinya warga nelayan Tambolongan
yang berusaha melakukan penjagaan terumbu karang. Hingga tahun 2005 berakhir,
sebanyak tiga puluh delapan warga nelayan Tambolongan masih mendekam dalam
penjara tanpa pendampingan hukum.100 Bahkan belum ada proses hukum atas
kematian Mudaian.
100

Pada awal Januari 2006, KontraS, PBHI dan WALHI bersama Tim Advokasi lokal di Selayar akan mengadakan pertemuan
persiapan untuk mengadvokasi peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut. Dari tiga puluh delapan yang
ditahan, masih sekitar tiga puluh tiga orang yang tidak mendapat pendampingan hukum sama sekali. Ini jelas
melanggar prinsip-prinsip dan standar minimum perlindungan siapapun yang ditahan.
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Mudaian (55 tahun) adalah seorang laki-laki yang selama ini dikenal amat gigih
menjaga dan memperjuangkan perlindungan terumbu karang di Pulau Tambolongan
Kabupaten Selayar. Kegigihan Mudaian dan warga pulau Tambolongan yang juga
memiliki kesadaran untuk melindungi terumbu karang, membuat gerah mereka
yang melakukan penangkapan ikan yang merusak kelangsungan hidup ekosistem laut
(destructive fishing). Berkali-kali Mudaian dan warga nelayan setempat memergoki
kapal yang menggunakan menangkap ikan dengan cara-cara merusak, yaitu dengan
bahan peledak101. Namun usaha yang sering dilakukan ini tak membuat efek jera
bagi pelaku. Salah satu sebabnya, pelaku kerap dilepaskan oleh otoritas setempat.
Akibatnya mereka tidak lagi percaya terhadap aparat keamanan dan pemerintah.
Berawal dari informasi seorang nelayan berinisial Asr yang sedang melaut untuk
mencari ikan dengan alat pancing di perairan Tambolongan, pada 15 November 2005.
Ketika Asr melihat nelayan lain ada yang menangkap ikan dengan menggunakan
bahan peledak, Asr kembali dan melapor ke rumah kepala dusun Lemba (Muayan),
namun menemui istri dan anaknya yang bernama Juma’a.
Mendengar laporan itu, Juma’a anak Mudaian mengumpulkan dan menginformasikan
kepada seluruh warga bahwa ada nelayan yang menggunakan bahan peledak saat
mencari ikan. Informasi ini menyebar dan masyarakat berkumpul untuk bergerak
menuju lokasi dengan menggunakan enam perahu.102
Setiba di lokasi sekitar pukul 13.00 Wita puluhan warga nelayan Tambolongan
kemudian berusaha menghadang sebuah armada nelayan dari Pulau Polassi di perairan
Taka Nambolaki. Melihat upaya ini, Firman dan awak kapalnya berusaha melarikan
diri dan mempercepat laju kapalnya. Diantara enam perahu nelayan Tambolongan,
satu perahu yang diatasnya terdapat Juma’a, anak kepala dusun Mudaian, juga
melaju cepat hingga merapat dengan kapal Firman. Seketika itu, terjadi perkelahian
antara awak perahu Firman dan yang ditumpangi Juma’a anak Mudaian. Tidak
berapa lama kemudian, terjadi aksi perkelahian antara warga nelayan Tambolangan
dengan kelompok Firman yang berada di perahu bersama enam awak kapalnya.
Bermula ketika Juma’a anak Mudaian bersama dua orang lainnya melompat ke kapal
Firman. Dalam perkelahian, Firman terlihat memegang botol yang siap dibakar (sejenis
bom ikan). Melihat gelagat tersebut, tiga orang Tambolongan langsung melompati
Firman dan memeluknya dari bagian belakang. Posisi tubuh Firman berada dibawah
tertindih Juma’a anak Mudaian di atasnya, sementara botol yang dipegang Firman
sudah terbakar persis di bawah dada Firman. Bom pun meledak di atas kapal Firman
yang menyebabkannya saat itu juga tewas. Sementara enam awak kapalnya ada yang
tertangkap dan menyelamatkan diri melompat ke laut. Saat bom meledak Juma’a
bersama dua rekannya terpental dan melompat ke perahu semula. Dalam peristiwa ini,
Juma’a dan dua lainnya mengalami luka berat termasuk luka di sekitar bagian wajahnya.
101
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Bahan peledak ini sendiri dikenal warga setempat sebagai bom bius.
Warga nelayan menggunakan dana dusun untuk biaya pembelian solar perahu (dana swadaya).
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Hari itu juga, sekitar pk 15.00 Wita, warga Tambolongan menarik kapal Firman ke
tepi pulau dan membakarnya. Tindakan ini dilakukan sebagai luapan kekecewaan
sekaligus kemarahan warga karena telah berkali-kali memergoki Firman dkk
menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, namun selalu saja dilepaskan
otoritas setempat.
Seorang warga pendatang di Tambolongan bernama Salman Amir103 melihat mayat
Firman di atas perahu. Salman Amir langsung menghadap kepala dusun Lemba
(Mudaian) untuk meminta agar mayat yang berada di atas perahu dikuburkan karena
itu merupakan tanggungjawab warga Tambolongan. Setelah melalui pembicaraan
panjang, timbul kesepakatan untuk menguburkan jasad Firman. Warga nelayan
Tambolongan turun tangan dan membeli kain kafan, memandikan, dan menshalatkannya. Setelah waktu siang hari (shalat dzhuhur), sekitar pukul 13.00 WITA, mayat
Firman dikuburkan beberapa ratus metert dari kampung setempat.
Keesokan harinya, 16 November 2005 sekitar pukul 11.00 Wita, kepolisian resort
setempat dipimpin oleh Kasatserse Polres Selayar AKP. (Polisi) Indra Lukprianto
bergerak menuju ke pulau Tambolongan menggunakan kapal patroli polisi milik
Polsek Pasimarannu. AKP Indra Lukprianto datang bersama tiga orang aparat dari
Kodim 1415 Selayar. Sekitar pukul 15.30, tim kepolisian ini tiba di Tambolongan dan
disambut baik oleh warga nelayan Tambolongan. Warga menjamu aparat dengan
dengan menyuguhkan kopi, dan mie rebus.
Tim lalu bergerak menuju ke lokasi makam Firman yang tewas dalam peristiwa 15
November, melihat dan memotretnya. Kepolisian juga menenemui tiga warga yang
terkena bom milik Firman saat peristiwa terjadi. Tim ini selanjutnya menuju ke
rumah tempat tinggal Firman di Polassi.
Pada hari yang sama, 17 November 2005, pukul 18.00 Wita aparat meninggalkan dusun
Lemba desa Tambolongan menuju Polassi, karena tim Polres Selayar mendapatkan
informasi bahwa dua awak kapal rekan Firman tengah berada di Polassi. Di Polassi,
aparat keamanan juga di jamu oleh sekretaris desa Polassi. Aparat kemudian
membawa kedua teman Firman ke Polres untuk di mintai keterangan, yaitu Dahlan
(Labuang Bajo), dan Dg Sija (Warga Paotere Makassar). Pemeriksaan dua awak
kapal ini berlangsung karena empat awak kapal lainnya belum di temukan. Saat
itu, warga nelayan belum mengetahui namanya, hanya mengetahui bahwa empat
orang tersebut berasal dari Makassar yang biasanya dikenal sebagai juragan ikan.
Mudaian Tewas
Minggu, 20 November 2005 pukul 8.00 Wita, sejumlah anggota Polres Selayar ditambah
sedikitnya 10 personil Polisi Air Polda Sulsel bergerak menuju Pulau Tambolongan,
menggunakan dua buah kapal, KP Pallawa milik Polda dan kapal milik Polsek
Pasimarannu. Pukul 16.00 Wita, dua kapal yang dipimpin langsung oleh Kapolres
103

Di Tambolongan, Salman Amir tinggal di sebuah mesjid setempat.
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Selayar AKBP Bayu Eka Ridaryanto berlabuh di sebelah barat Pulau Tambolongan, lalu
menuju kearah bekas kapal yang terbakar. Saat itu juga ada enam orang warga yang
duduk di bawah pohon kelapa, salah seorang diantaranya membawa bendera putih
maju ke depan. Seorang warga yang berkopiah hitam, baju putih lengan panjang,
sarung kotak-kotak tersebut terlihat menancapkan bendera putih di pasir pantai.
Menurut warga, itu pertanda jaminan tak adanya perlawanan dari warga Tambolongan.
Polisi turun dari kapal dan berupaya menangkap orang tersebut. Saat itu juga
speedboat telah merapat, Kapolres AKBP Bayu Eka Ridaryanto yang berada di atasnya
menggunakan celana pendek. Pada saat Kapolres tiba, langsung terdengar suara
tembakan kemudian tim aparat yang telah tiba berpencar, membentuk barisan,
ada yang bertiarap dan berdiri di pantai sambil memegang senjata laras panjang.
Terdengar suara rentetan tembakan. senjata seperti sedang terjadi perang besar
Secara bergantian beberapa lapis aparat terus bergerak maju dan menangkap satu
per satu laki-laki warga Tambolongan, melucuti pakaian mereka lalu mengikat
kedua lengan warga dengan seuntas tali berwarna hijau. Dalam penyisiran muncul
nama Lewa yang membawa kertas, yang kemudian terlihat seperti mencocokkan
nama-nama warga yang ditangkap, sambil mengatakan “sudah lengkap, tinggal
Mudaian yang belum”. Mudaian masih ada di atas rumahnya. Aparat terus bergerak
menuju rumah Mudaian.
Pada saat peristiwa pengepungan rumah Mudaian, salah seorang polisi menembak
ke atas rumah Mudaian. Saat itu Kapolres berada di bawah persis samping rumah
Mudaian. Ada juga aparat polisi yang melempar batu ke atas dan jendela rumah
Mudaian. Saat itu sudah terdengar suara kegaduhan di atas rumah Mudaian.
Sementara itu, sekitar pukul 17.15 Wita, aparat kepolisian melempar kaca jendela
rumah Mudaian, dan masuk ke dalam rumahnya. Selang beberapa saat, terdengar
suara tembakan disusul teriakan keras dari dalam rumah Mudaian. Tak lama setelah
terdengar beberapa kali bunyi letusan senjata api, terlihat seorang laki-laki tua
diseret turun dari tangga. Posisi kepala di depan, kaki dibelakang, posisi kaki kanan
di atas kaki kiri. Dari informasi yang diberikan warga, Mudaian tewas di tempat.
Selanjutnya jasad Mudain diseret keluar rumah melalui tangga depan rumah yang
tinggi. Laki-laki tua itu bersimbah darah. Pada saat masih diatas tangga, polisi
berlarian menuju korban, memukuli dan menendangnya, Kapolres berteriak “sudahsudah”. Darah terlihat terus mengucur dari tubuh Mudaian yang kemudian dibawa
dan dinaikkan dalam gerobak dan dibawa ke pinggir pantai. Peristiwa ini disaksikan
langsung oleh istri dan Juma’a (anak Mudaian) serta warga Tambolongan.
Pukul 17.30 Wita, aparat gabungan ini menyisir beberapa ruas jalan di dusun
Lembang untuk mencari selongsong peluru. Sebanyak satu ember peluru berhasil
diamankan. Lalu, bergerak menuju lokasi dan menggali kuburan Firman yang telah
dikubur beberapa hari sebelumnya. Mayatnya diangkat dan dimasukkan dalam
kantong mayat berwarna kuning. Begitupun dengan mayat Mudaian yang baru tewas.
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Sekitar pukul 19.00 Wita, kedua mayat Firman dan Mudaian dievakuasi ke kapal.
Pukul 19.10 Wita anak dan isteri Mudaian berteriak histeris di dekat Kapolres
Selayar. Sekitar pukul 20.00 wita, aparat gabungan meninggalkan Pulau Tambolongan
menuju Benteng Kabupaten Selayar dan merapat di dermaga Rauf Rahman pada
pukul 24.00 Wita.
Nelayan Tambolongan Menuntut Keadilan
Sejumlah organisasi non pemerintah seperti WALHI, Destructive Fishing Watch
(DFW), PBHI dan KontraS saat ini tengah mendorong proses hukum yang adil atas
peristiwa diatas. Pada bulan Januari 2006, organisasi-organisasi ini akan mengadakan
pertemuan kembali guna menyusun agenda pertemuan dengan instansi pemerintah
daerah dan juga instansi pemerintah pusat. Sebab masalah ini tidak mungkin bisa
diselesaikan dengan mengandalkan aparat keamanan dan hukum setempat.
WALHI dan DFW lebih jauh menyatakan, ketidakseriusan pemerintah dan aparat
kepolisian menuntaskan aktivitas destructive fishing yang marak terjadi di perairan
Indonesia berdampak buruk terhadap sumberdaya laut104. Bahkan melahirkan
berbagai konflik antara kelompok masyarakat pesisir. Karena itu, pemerintah
berkewajiban untuk melindungi setiap warga masyarakatnya dan mengambil
tindakan hukum yang adil dalam menyelesakan setiap persoalan yang terjadi di
tengah masyarakat.
Keluarga dari mereka yang menjadi korban kekerasan dan tindakan sewenangwenang aparat di Selayar telah menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD
Selayar pada 5 Desember 2005, mendatangi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
dan DPRD Sulawesi Selatan pada 9 Desember 2005105. Bahkan, untuk menuntut
perlakuan yang adil ini para perwakilan keluarga korban berangkat ke Jakarta pada
11 Desember 2005 untuk mengadukan nasib mereka ke DPR RI, Ketua DPD beserta
utusan DPD dari Sulawesi Selatan, Departemen Kelautan RI, Propam Mabes POLRI
dan ke Komnas HAM. Dari serangkaian pertemuan tersebut semua instansi berjanji
menindaklanjuti dan menjamin penuntasan kasus Tambolongan. Namun hingga kini
belum ada proses hukum yang memadai.

D. Kekerasan di Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang digelar di Indonesia. Pilkada
langsung ini dimaksudkan agar setiap warganegara bisa secara langsung memilih
pimpinan daerah masing-masing. Bukan seperti yang sebelumnya terjadi, di pilih
oleh anggota DPRD, akibatnya tidak dikenal masyarakat. Yang disesalkan, kekerasan
mewarnai kontestasi politik yang sejak lama diinginkan.

104
105

Siaran Pers WALHI dan Destructive Fishing Watch (DFW), 14 Desember 2005.
Siaran Pers WALHI dan Destructive Fishing Watch (DFW), 14 Desember 2005.
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Dalam UU No.32/2004 Pasal 78, terdapat larangan melakukan kampanye dengan
penggunaan kekerasan (individu atau kelompok). Namun kenyataannya, kekerasan
banyak terjadi seperti tergambar dalam tabel berikut.
Potensi kekerasan terlihat saat pengerahan massa yang memprotes masalah seputar
penetapan syarat untuk bakal calon, tidak lolosnya bakal calon kepala daerah atau
keputusan KPUD yang dipandang tidak benar dan tidak adil. Tidak jarang pihak yang kalah
merasa dicurangi. Kemudian ada yang terekspresikan dalam bentuk perusakan barang
dan fasilitas yang ada di kantor KPUD. Selama pelaksanaan Pilkada banyak peristiwa
yang kerap digunakan untuk membatalkan keputusan KPUD setempat. (lihat tabulasi).
Aksi-aksi kekerasan diatas berbeda dengan upaya hukum yang ditempuh dalam
perselisihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung di Depok. Kasus
ini menjadi kasus pertama sengketa Pilkada, yang juga merupakan pilkada pertama
di Jawa Barat. Sengketa terjadi antara pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun
Wirasaputra dan pasangan Badrul Kamal-Syihabudin Ahmad dalam Pilkada 26
Juni 2005. Pasangan Nurmahmudi-Yuyun menang dengan perolehan 232.610 suara
(43,90%), sedangkan pasangan Badrul Kamal – Syihabuddin memperoleh 206.781
suara (39,03%).
Karena menduga terjadi kecurangan penggelembungan suara, pasangan Badrul
menggugat KPUD Depok ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat. PT Jawa Barat
pada 4 Agustus 2005 memenangkan pihak Badrul dengan menganulir kemenangan
Nurmahmudi. Karena sengketa terus berlangsung, diambil putusan bahwa yang
memimpin kota Depok adalah seorang Pejabat Sementara (Pjs.). Terhadap kasus yang
terjadi, Mahkamah Agung (MA) sempat meminta Komisi Yudisial untuk menyelesaikan
kasus Depok.
Ini dilakukan setelah KPUD Depok mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan
PT Jawa Barat yang kemudian dikabulkan oleh MA pada 16 Desember 2005. Dalam
amar putusan majelis hakim yang diketuai Parman Soeparman, PK yang diajukan
KPUD Depok dikabulkan sekaligus membatalkan putusan PT Jawa Barat. Dengan
demikian, kembali pada keputusan KPUD Depok sebelumnya, yang memenangkan
pasangan Nurmahmudi-Yuyun.106

E. Kekerasan di Pilkada Halmahera
Berawal pada hari Sabtu, 23 Juli 2005 saat Komite Perjuangan Rakyat Halmahera
Selatan (KPR–Halsel) melakukan aksi di depan Kantor DPRD II Halmahera Selatan
yang bertempat di Labuha. Aksi ini dilakukan karena ketidakpuasan pada proses
Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkadal). Aksi KPR Halsel pada 23 Juli
2005 berakhir dengan pembakaran kantor DPRD II Halsel dan lima unit mobil dinas
106

Hukum online.com, 22 Desember 2005
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anggota DPRD II Halsel dan KPUD Halsel107. Dalam peristiwa ini, terjadi tindak
penyerangan fisik terhadap sejumlah orang yang dituduh sebagai pelaku kericuhan.
Peristiwa kekerasan pada 23 Juli 2005 berawal dari aksi warga selama tiga hari
berturut-turut yang dilakukan KPR Halsel pada 21 dan 22 Juli 2005. Menurut KPR
Halsel, Pilkadal yang dilaksanakan di Halmahera Selatan mengandung cacat hukum
terkait permasalahan cetak surat suara, dan kartu pemilih. Warga masyarakat
menemukan barang bukti berupa kartu pilih yang tidak didistribusikan. Ada juga
dugaan bahwa data penduduk yang digunakan Pilkada bersifat fiktif. Temuan ini
telah dilaporkan ke DPRD II Halsel. Akan tetapi hanya ditanggapi dengan janji DPRD
II Halsel untuk memanggil KPUD.
Pada 22 Juli 2005 DPRD tidak menemui para demonstran yang menuntut ketegasan
DPRD II Halsel terhadap KPUD Halsel. Sejak itu sejumlah tiga puluh peserta
demonstrasi menginap di kantor DPRD II Halsel. Keesokan harinya, terjadi ketegangan
disaat aparat kepolisian ingin mengeluarkan truk yang berisi sound system aksi dari
dalam pelataran gedung DPRD ke jalan raya. Sampai terjadi penembakan oleh
kepolisian yang menjaga aksi tersebut.
Salah seorang demonstran yang berada di dalam kantor DPRD II Halsel dihadang
anggota Brimob saar bermaksud menenangkan emosi para demonstran. Akmal
sendiri dimasukkan ke dalam sebuah ruangan di DPRD II Halsel dan sempat dipukuli
oleh aparat Brimob. Akmal sempat berusaha melarikan diri tetapi kemudian
justru pingsan akibat aparat memukul dan menginjak-injaknya saat berusaha
melarikan diri. Paska aksi ini terjadi serangkaian kekerasan terhadap sejumlah
warga dan peserta demonstran. Tercatat sebanyak 16 orang diantaranya ditangkap
sewenang-wenang, dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, serta tidak
mendapatkan pelayanan hukum dan medis yang layak.
Seorang perempuan bernama Rohani Chandra Haidir (39 tahun) ditangkap pada 25
Juli 2005 tanpa mendapatkan surat penangkapan dari kepolisian. Bahkan Rohani
ditahan di Polsek Bacan tanpa menjalani pemeriksaan sampai hari kelima. Kasim
Lessy, laki-laki, 39 tahun, ditangkap pada 24 Juli 2005 di Pasar Ikan Labuha oleh
lima orang aparat dari Brimob dan Polsek Bacan, tanpa surat penangkapan atau
setidaknya pemberitahuan pada pihak keluarga. Penangkapan sewenang-wenang
dilakukan sekelompok orang berjumlah 5-6 orang yang datang menggunakan mobil
Taruna terhadap Ikram H. Iskandar, pada tanggal 27 Juli 2005 pukul 3.00 Wit di
saat Ikram sedang tidur. Penangkapan diikuti pemukulan terjadi terhadap korban
lainnya, M. Guntur Gazali alias Koce (27). Korban ditangkap oleh sekitar 5-7 orang
yang tidak jelas identitasnya. Para penangkap tidak menunjukkan identitasnya dan
surat penangkapan. Saat penangkapan di dalam rumah maupun diluar rumah korban
dipukuli oleh para penangkap.
107

Keterangan salah seorang Korban Muhammad Dhardani Thalib (47 Tahun) kepada Kuasa hukumnya dari LBH Maluku
Utara. Juli 2005.
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Penangkapan tanpa memperkenalkan identitas juga terjadi terhadap korban
bernama Badrun Talib (22). Korban ditangkap di Ternate pada 28 Juli 2005 pada
pukul 03.00 Wita. Penangkapan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku
dari kepolisian ini dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan.
Korban diangkut dengan menggunakan sebuah kendaraan mobil bermerk Taruna.
Penangkapan sewenang-wenang juga dialami Ifan Susanto Andartomo, Pegawai
Negeri Sipil (26 Tahun). Ifan ditangkap di kantornya pada 23 Juli 2005 sekitar pukul
14.30 Wita. Penangkapan dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak menunjukkan
identitasnya atau tidak diketahui darimana asalnya. Penangkapan juga tidak disertai
surat penangkapan. Penangkapan Akmal, salah seorang aktifis di Halmahera terjadi
di Ternate saat akan berobat setelah kondisinya parah akibat tindak kekerasan yang
dialaminya di DPRD II Halsel. Perjalanan ke Ternate dilakukan untuk berobat mengingat
kondisinya yang parah dan tak kunjung membaik setelah pingsan selama 3 hari.
Selain penangkapan secara sewenang-wenang yang dialami oleh sejumlah peserta
aksi, juga terjadi perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
Rohani, disiram air oleh aparat yang bertugas setiap pukul 5 pagi. Aparat juga
menolak pengajuan keluarga untuk penangguhan penahanan terhadap Rohani. Alasan
penangguhan penahan oleh keluarga semata-mata karena Rohani masih memiliki
anak yang masih sangat kecil yang harus diurusnya. Bahkan Polisi memindahkan
Korban ke Rumah Tahanan (Rutan) Ternate.
Korban lain tindak kekerasan adalah Kasim Lessy. Kasim menjadi korban pemukulan
salah seorang anggota Polsek Bacan dibagian kepala dengan menggunakan Helm.
Akibatnya kepala Kasim mengalami pembengkakan. Setelah 3 hari di sel polsek
Bacan Kasim dipindahkan ke Ternate. Perjalanan yang melelahkan dan memabukkan
bagi Kasim dari Ternate langsung dilanjuti oleh pemeriksaan oleh salah seorang
anggota Polda Maluku Utara.
Korban bernama Ikram H Iskandar mengalami penyiksaan di Polresta sesaat setelah
ditangkap. Penyiksaan dilakukan oleh beberapa anggota Polisi di Polresta yang
berpakaian sipil (bukan baju dinas). Beberapa saat kemudian Korban dipindahkan
ke Rutan Ternate.
Sementara M. Guntur Gazali mengalami pemukulan oleh sejumlah orang yang
menangkapnya dirumah. Pemukulann dilakukan saat dilakukan penangkapan didalam
rumah, saat dibawa keluar rumah dan saat dikantor Polisi dengan menggunakan
tangan kosong maupun dengan alat. Guntur juga dipindahkan Rutan Ternate.
Korban Badrun Talib, mengalami penyiksaan selama perjalanannya sesaat setelah
ditangkap. Selama diperjalanan dalam mobil taruna korban dipukuli dibagian wajah
berulang kali, hingga gendang telinga korban terganggu. Sesampainya di kantor
polisi, korban terus disiksa oleh anggota kepolisian. Korban dipukuli dengan tongkat
dibagian kepala secara berulang-ulang, dipukuli dibagian wajah, ditendang dibagian
dada, perut dan paha. Selain itu keluarga korban juga tidak diperbolehkan menjenguk.
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Ifan Susanto mengalami penyiksaan berupa pemukulan oleh sekitar 8-10 anggota
Polisi di Polsek Bacan. 2 diantara pelaku penyiksaan tersebut bernama Arbi Hanza
dan Leo. Dua diantaranya juga masih dalam status magang. Akibat penyiksaan
tersebut korban sempat tak sadarkan diri selama beberapa saat. Namun, setelah
sadar korban kembali menjadi obyek penyiksaan sejumlah anggota Polisi Polsek
Bacan. Hingga akhirnya Korban mengalami patah tulang rusuk bagian kiri. Selain
itu korban juga mengalami muntah darah dan telinga mengeluarkan darah akibat
tendangan ke kepala korban oleh Arbi Hanza dan Leo.
Akibat dari penyiksaan ini korban mengalami trauma sehingga korban terpaksa
mengakui sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebagaimana dituduhkan Polisi.
Sakit dan penderitaan yang dialami korban sempat berlangsung selama 3 hari. Akan
tetapi tidak dihiraukan oleh Polisi. Hingga muncul tekanan dari keluarga korban
barulah korban bisa dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD).
Pada hari ketiga di UGD, Kapolres dan Kapolsek serta anggota Polsek datang ke
Rumah Sakit dengan membawa tali kompor. Tali kompor tersebut seyogyanya akan
digunakan untuk mengikat tangan korban. Untungnya korban melawan hingga
akhirnya rencana polisi untuk mengikat tangan korban dibatalkan.
Korban lain yang mendapatkan penyiksaan oleh polisi adalah Muhammad Dardani
Talib. Dardani mengalami pemukulan dan ditendang oleh sekitar 8-10 anggota polisi
(Brimob) di ruangan Kapolsek Mandoong. Pemukulan dan tendangan dilakukan
bersamaan dengan rentetan pertanyaan yang ditujukan ke korban. Korban juga
diancam dengan kata-kata “Awas Kamu” setelah korban berteriak karena siksaan
yang dideranya.
Selain itu masih terdapat 8 orang; Ramli H Adam, Halek Ahmad, Ikram Musa,
Muhamad darus, Alan Somadayo, Mansur H hamid, Abdul Hamid dan Ady H Adam
yang juga mengalami tindakan kekerasan saat ditangkap oleh Polisi. Mereka disiksa
dikantor Polsek Bacan dan dilakukan oleh para anggota BRIMOB dari Manado dan
anggota polsek Bacan yang berjumlah sekitar 30 orang. Diantara 30 pelaku tersebut
ada yang menggunakan popor senjata dalam melakukan pemukulan.
Kedelapan orang ini mengalami pemukulan sejak awal penangkapan saat diatas
truk pada 23 Juli 2005. Pentiksaan berlanjut sampai tiba dikantor Polsek Bacan.
Setelah dipukuli para korban dimasukkan kedalam sel yang berukuran 2x3 meter.
Selama dua hari, 23-24 Juli 2005, korban kerapkali disiram dengan air WC dan terus
dipukuli oleh anggota Polisi yang ada di Polsek Bacan.
Dari semua korban yang mengalami penangkapan secara sewenang-wenang dan
dipindahkan ke Ternate korban tidak diijinkan untuk didampingi oleh kuasa
hukumnya. Pihak Kepolisian juga tidak menyediakan kuasa hukumnya. Selain tidak
didampingi kuasa hukum pemeriksaan tetap dilakukan meskipun korban dalam
keadaan kesakitan akibat penyiksaan dan tindakan kejam serta kelelahan karena
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dipindahkan dari Polsek Bacan ke Polres Ternate. Akibat dari penyiksaan tersebut
para korban mangalami sakit di bagian tuibuh bahkan diantara para korban ada
yang muntah darah dan buang air besar juga keluar darah
Selain tidak pemeriksaan terhadap para korban dengan tidak didampingi oleh kuasa
hukumnya, pihak kepolisian juga tidak memberikan pelayanan kesehatan atau pengobatan
yang layak terhadap sejumlah korban yang mengalami kesakitan akibat penyiksaan.

F.

Kekerasan Militer di Jeneponto
Sejumlah personil militer menyerang pemukiman rumah penduduk di Jeneponto
sehingga berakibat sejumlah warga mengalami luka-luka dan rusaknya kepemilikan
warga. Peristiwa ini bermula dari perselisihan saat insiden sepeda motor dua
personil militer menabrak mobil milik seorang warga yang kebetulah bekerja
sebagai kepala desa setempat. Menurut para saksi penyerangan dilakukan dengan
cara menyisir (sweeping), membuat kelompok-kelompok kecil (tiap kelompok
lima orang), menyebar dan merusak rumah-rumah warga sepanjang sekitar satu
kilometer, termasuk merusak rumah kepala desa Karama. Penyelesaian kasus ini
sempat diupayakan melalui musyawarah, namun proses hukum terhadap peristiwa
serangan diatas masih berjalan.
Sebelum peristiwa terjadi, yakni pada Sabtu 26 November 2005, sekitar pukul 17.3018.00 WITA, dua personil TNI Pasukan Raider mengendarai motor dari arah Makassar
menuju Jeneponto. Ketika dua personil TNI - Pratu Haeruddin dan Pratu Sirajuddin
- memasuki Kecamatan Bangkala Barat, sepeda motor yang digunakannya menabrak
kendaraan mobil Kijang Innova. Kendaraan mobil yang ditabrak adalah mobil yang
dirental oleh Andi Syaiful alias Karaeng Moncong (Kepala Kelurahan Allu). Pada
saat itu, Karaeng (Kr) Moncong meminta ganti rugi biaya perbaikan pada mobilnya,
tetapi ditolak pengendara motor dengan alasan mobil yang dikemudikan Kr Moncong
berhenti secara mendadak. Kr Moncong sendiri menjelaskan bahwa ia berhenti saat
berusaha menghindari jalan yang rusak. Perselisihan ini selanjutnya diselesaikan di
Pos Polantas yang ada di Dusun Karamaka Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat.
Setelah mendekati Pos Polantas (± 10 meter) dari arah Allu (arah berlawanan),
datang tiga sepeda motor yang dikendarai oleh orang secara berboncengan. Para
pengendara itu langsung memukul kedua personil TNI. Tidak berapa lama, aparat
polisi yang sedang bertugas di Pos Polantas datang untuk mengamankan keadaan
dan membawanya ke Pos Polantas.
Setiba di Pos Polantas, Karaeng Moncong menawarkan penyelesaian secara damai.
Tak lama kemudian, Andi Rustam alias Karaeng Lolo (saudara dari istri Kr Moncong)
datang dengan mengendarai sepeda motor merk King dan dilaporkan terlihat ingin
memukul kedua anggota TNI yang berada dalam Pos Polantas. Anggota TNI tersebut
sempat lompat keluar dari dalam Pos Polantas. Karena semakin banyak orang yang
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berkerumun termasuk warga masyarakat dari Allu (tempat pemukiman Kr Moncong),
anggota TNI tersebut sempat dipukuli warga masyarakat. Salah seorang aparat polisi
bernama Abdullah yang kebetulan sedang berjaga di Pos Polantas mengeluarkan
tembakan peringatan guna menghentikan pemukulan dan langsung menyelamatkan
anggota TNI yang terluka dan membawanya ke Puskesmas Allu.
Situasi pada malam itu kembali kondusif setelah anggota TNI tersebut diamankan.
Sementara warga masyarakat yang datang di Dusun Karamaka kembali ke Allu.
Sedangkan Kr Lolo yang kebetulan kepala desa Banrimanurung kembali ke rumahnya
di Dusun dusun Ujung Moncong Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat.
Sementara sebagian warga lain yang tinggal di dusun setempat menurut saksi hanya
menonton karena takut, apalagi yang berkelahi adalah seorang Karaeng (gelar
kebangsawanan) dengan tentara (TNI).
Penyerangan Personil Raider TNI
Setelah peristiwa diatas, pada Selasa, 28 November 2005, sejumlah personil pasukan
Raider datang dan melakukan penyerangan ke Desa Banrimanurung. Aksi semacam
pembalasan ini menghancurkan sejumlah rumah dan warung penduduk yang ada di
sepanjang pinggir jalan poros antara dusun Karamaka, dusun Ga’do dan jalan masuk
menuju ke rumah kepala desa Banrimanurung (Karaeng Lolo) yaitu dusun Ujung Moncong.
Pasukan Raider yang berpakaian preman membawa parang panjang, kayu balok, dan
pipa besi mengamuk dan melempari rumah dan warung di tiga dusun tersebut. Kerusakan
yang paling parah terjadi di dusun Karamaka. Selain melempari dan menghancurkan
rumah warga beserta isinya, para personil tersebut juga memukul dan bahkan melukai
sejumlah warga laki-laki yang ditemui bahkan juga memukuli warga perempuan108.
Warga masyarakat desa Banrimanurung mengaku terkejut karena menurut warga,
persoalan yang terjadi sebelumnya tidak melibatkan warga masyarakat desa
Banrimanurung khususnya dusun Karamaka.109
Menurut salah seorang warga, sebelum para personil militer datang mengamuk,
memang terlihat ada orang dengan mengendarai sepeda motor merk RX King
melewati jalan setempat dengan berputar bolak-balik, tapi warga setempat tidak
menggubrisnya. Menurut seorang warga, setelah sepeda motor itu menghilang ada
ada warga yang menyampaikan bahwa ada sekelompok personil militer datang, dan
memintanya kalau bisa tidak berada di luar (rumah).
“Tapi karena saya lagi tempel ban motornya orang, saya tetap di bengkel. Tidak lama
kemudian sudah ada mobil pete-pete warna biru dari arah kota Jeneponto. Setelah
tiba di depan bengkel saya, dia langsung lompat turun tiga orang dan menyerang
saya dengan parang kemudian menghancurkan lemari tempat jualan saya.”110
108
109
110

Wawancara dengan Saksi Korban.
Wawancara dengan Saksi Korban.
Wacancara dengan Saksi Korban.
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Selanjutnya ada juga warga yang menerangkan ;
“Pada saat ada yang melempar rumah saya dan memecahkan balon lampu saya,
saya kaget karena saya masih duduk di atas tempat tidur. Jadi saya bilang kenapa
rumah saya dilempar? Saya ini orang tua dan sudah tidak ada suami, jangan rusak
rumah dan televisi saya, dimana saya mau ambil uang untuk memperbaikinya.
Tolong kasihani saya! Untungnya rumah saya tidak dibakar. Saya berdoa supaya tidak
terjadi lagi karena saya takut sekali, apalagi kalau rumah saya dihancurkan dimana
lagi saya mau tinggal, untuk kehidupan sehari-hari hanya jual-jualan seperti ini.111
Warga lainnya mengatakan;
“Saya sebetulnya pada saat kejadian tidak ada dirumah tapi lagi di opname di
rumah sakit, makanya saya sangat kaget pada saat saya dengar bahwa rumah
saya hancur dilempari batu oleh tentara. Akhirnya saya langsung paksakan
dan minta keluar dari rumah sakit. Setelah sampai di rumah saya merasa
sakit hati sekali karena isi rumah saya sudah berantakan dan banyak pecah
kena lemparan batu. Ibu saya sudah tua, dia, pada malam kejadian lari ke
belakang rumah sembunyi. Ini betul-betul sangat tidak berperikemanusiaan.
Kalau saya lihat data hasil investigasi yang diserahkan ke Bupati, saya sangat
tidak setuju karena tidak sebanding rumah saya yang hancur dengan biaya
perbaikan yang di masukkan ke Bupati.112
Atas peristiwa penyerangan tersebut, banyak warga yang mengungkapan kesedihan
dan kemarahannya. Padahal mereka tidak terlibat dalam aksi pemukulan terhadap
personil TNI yang diduga menjadi latarbelakang penyerangan tersebut.
“Saya ini orang yang paling merasa diinjak-injak harga diri saya, karena saya
tidak tahu persoalan, saya bukan pelaku pemukulan, kenapa rumah dan mobil
saya yang dihancurkan. Kalau memang berhubungan dengan kejadian malam
sebelumnya ini perlu diusut tuntas. Termasuk siapa pemicu dari persoalan
ini, saya kira ini hanya imbas dari kejadian malam minggu di dekat pos
Polantas. Sekarang sudah tidak ada lagi yang berani tampil ke depan dan
siap bertanggung jawab, mereka semua sudah lari. Saya dengar di kantor
kecamatan tadi bahwa Karang Moncong sudah lari ke Jakarta. Memang saya
masih keluarga dengan dia, tapi saya kira ini perlu diusut tuntas. Begitulah
kalau orang selalu mengandalkan kekuatan daripada pikiran. Kalau persoalan
kerugian saya juga bisa bayar tapi ini persoalan “Siri”.113
Keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan saksi lain yang mengatakan “Kita
ini punya budaya tersendiri, kita punya harga diri114.
111
112
113
114

Wawancara dengan Saksi Korban.
Wawancara dengan Saksi Korban.
Siri’ dalam bahasa Indonesia ‘malu’, ‘harga diri’.
Wawancara dengan Saksi Korban.
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Persoalan penyerangan diatas sempat juga mengundang warga untuk menyelesaikan
secara musyawarah.
“Jadi saya juga ini sebetulnya korban tapi saya kira tidak usah terlalu
dipersoalkan, seandainya saya mau perpanjang lebar, saat setelah kejadian,
warga saya dari Desa Garassikang (karena saya kepala desa di sana), warga saya
datang ke rumah dan meminta pandangan apakah kita balas atau bagaimana,
tapi saya katakan bahwa tak usah, anggap saja ini musibah. Kalau mengenai
kerusakan sebetulnya saya juga sangat parah, mobil saya, jendela rumah
saya hancur semua. Tapi sekarang kita sudah lihat bahwa setelah kedatangan
Pangdam, ternyata apa yang disampaikan itu dibuktikan bahwa dia siap
menanggung semuanya kerusakan yang dialami masyarakat. Kita lihat tentara
yang datang ini sudah memperbaiki rumah masyarakat yang rusak bahkan
mesjid juga diperbaiki. Saya kira ini sudah langkah bagus. Sebenarnya tentara
baik tapi ini kan hanya oknum, saya juga keluarga tentara, bapak saya juga
tentara tapi tentara tahun 45. Danyon juga saya suruh tinggal di rumahku
selama dia ada di sini, Pak Dandim juga seandainya mau nginap saya kasih
nginap di rumah juga. Jadi yang kita hindari sekarang pihak-pihak ketiga yang
selalu mau mengacaukan dan memanfaatkan situasi ini.115
Proses hukum
Empat personil Yonif 700 Raiders ditetapkan sebagai tersangka atas penyerangan di
desa Banrimanurung. Kecamatan Bangkala Janeponto Sulawesi selatan. Termasuk
atas tindakan dengan senjata tajam terhadap personil kepolisian dari Satlantas
Gowa. Keempat tersangka ini akan diajukan ke Oditur Militer, seperti diterangkan
oleh Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno dan Kolonel CPM Adi
Purwanto pada Minggu 11 Desember 2005.116 Keempat tersangka tersebut adalah
Kopda Syarifuddin (kasus pembacokan personil Polantas Gowa), Pratu Sirajuddin,
Koptu Alimudin dan Pratu Yusmianto (kasus penghasutan hingga terjadi kekerasan).
Sementara sebanyak dua puluh satu personil lainnya diajukan sebagai tersangka atas
penyerangan ke rumah-rumah penduduk. Ke dua puluh lima personil tersebut juga
akan terkena sangsi penundaan kenaikan pangkat. Selanjutnya, pada 16 Januari
2006, Mahkamah Militer Makasar telah menjatuhkan vonis dua bulan 15 hari penjara
untuk tiga orang terdakwa utama penghasutan dan penyerangan, yakni Sirajuddin,
Koptu Alimudin, Pratu Yusmianto
Data korban dan kerusakan rumah dan properti di Jeneponto
Uraian

115
116

Jumlah

Rumah yang rusak/Kendaraan

77 buah

Orang yang terluka

16 orang

Wawancara dengan Saksi Korban.
Fajar, 12 Desember 2005.
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G. Kekerasan di Kontu, Sulawesi Tenggara
Pada 29 November 2005 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna, Sulawesi
Tenggara memutuskan untuk menggusur paksa pemukiman warga masyarakat
Kontu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Penggusuran paksa (forced eviction) ini
diikuti penggunaan kekerasan yang berlebihan dan mengakibatkan puluhan warga
mengalami luka-luka. KontraS, WALHI, YLBHI, PBHI, TAPAL dan KPA masih terus
mengupayakan penyelesaian hukum atas kasus kekerasan yang terjadi. Namun
hingga akhir tahun 2005 belum ada penyelesaian yang efektif dan adil.
Aksi kekerasan berlangsung selama beberapa hari sejak 29 November 2005 di
wilayah Kontu, Patu-patu dan Warangga. Sejumlah warga yang menolak rumah
atau pondoknya digusur mengalami serangan fisik dari aparat pemda. Menurut data
yang dikumpulkan Swadaya Masyarakat Indonesia (Swami), insiden berawal dari
penggusuran paksa terhadap pemukiman warga Kontu pada 29 November 2005 oleh
Tim Penggusuran dari Pemkab.Muna. Tim ini terdiri dari Dinas Kehutanan (dipimpin
langsung Kepala Dinas Kehutanan La Ode Karsdini), Satuan Polisi Pamong Praja
(dipimpin langsung Kasat Pol PP La Ode Darmansyah), para Camat, Kepala Desa
(lurah), unsur Polisi Resor (Polres) Muna, TNI, serta sekitar 50 orang tidak dikenal
yang menggunakan penutup wajah.
Sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA, tim penggusuran ini mulai berdatangan
dan langsung berkumpul di pos penjagaan yang telah dibangun sebelumnya. Tim
penggusuran ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muna Drs. H. La Bunga Baka.
Sekitar pukul 11.00 wita, tim penggusuran dengan menggunakan alat semacam
gergaji mesin langsung membakar dan merobohkan 15 buah rumah masyarakat.
Aksi penggusuran ini langsung dihadang oleh sekitar 1.000 orang masyarakat Kontu.
Ketika penggusuran mulai berlangsung, warga masyarakat menolak berusaha
mencegah dan melawan. Salah seorang perempuan warga bahkan bertahan diatas
pondoknya ketika pondok miliknya itu akan di robohkan oleh petugas. Perempuan
tersebut kemudian pingsan diatas pondok pada saat tiang-tiang pondok miliknya
dipatahkan dengan semacam mesin buldozer. Upaya perlawanan warga masyarakat
Kontu ini berlangsung beberapa jam dan mengakibatkan 5 orang warga mengalami
luka-luka, 1 orang dalam keadaan sekarat.
Pada tanggal 29 November 2005, tercatat puluhan pondok warga hangus terbakar.
Beberapa isi pondok antara lain: jagung hasil panen, pakaian (termasuk pakaian
sekolah anak-anak), tempat tidur (kasur dan bantal), buku-buku pelajaran anak
sekolah serta sejumlah perabot memasak hangus dilalap api. Pembongkaran
dilakukan dengan menggunakan chain saw dan pembakaran dengan menggunakan
bensin117.

117

Idem.
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Tabel Warga Luka-luka Saat Penggusuran
No

Nama

01

Laode Muh Amrin

02

Wa Igo

03

Laode Ndobala

04

Jafar

05

Wa Tee

Kelamin

Usia

Keterangan

Laki-laki

33 tahun

Cedera di pergelangan tangan akibat
pukulan kayu

Perempuan

60 tahun

Pendarahan bagian hidung akibat
lemparan batu

Laki-laki

40 tahun

Luka dibagian tangan akibat tebasan parang

Laki-laki

30 tahun

Luka bagian kaki akibat tebasan parang

Perempuan

60 tahun

Pingsan saat mempertahankan pondoknya
yang akan dirobohkan dengan mesin
pemotong.

Sumber : Litbang KontraS, 2005

Sebelum peristiwa yang terjadi selama beberapa hari sejak 29 November 2005,
sebelumnya telah terjadi tindak kekerasan terhadap masyarakat Kontu pada 2005.
Yaitu pada Senin, 4 Oktober 2005 : Sekitar pukul 09.00 Wita Rombongan Tim dari
Pemda Muna yang dipimpin oleh Wakil Bupati dan Kadishut Muna melakukan patroli
dikawasan Kontu dan Patu-patu. Sekitar pukul 11.00 Wita, Rombongan Pemda
langsung melakukan perusakan, menggunakan kampak dan parang, dan terhadap
9 buah pondok dan pembakaran pagar warga. Berikut daftar nama-nama korban
yang pondoknya di rusak (ditebang) oleh Tim Pemda :
1. La Tongka
2. La Hamuli
3. La Dhawo
4. Wa Samsia
5. Wa Nia
6. La Sanusi
7. La bai
8. Laode Maato
9. Wa Niiya
Sampai pukul 01.00 WITA, warga masyarakat Kontu masih melakukan brikade guna
mempertahankan kawasan yang menjadi hak mereka. Sedangkan Tim Penggusuran
dari Pemda sedang istirahat di posko mereka, di pinggir kawasan wilayah selatan
kebun warga masyarakat Kontu.
Pada 30 November 2005, Ketua organisasi rakyat Kontu La Ode Boloharis,
menyampaikan laporan ke Polres Muna, menyusul warga yang terluka dalam insiden
penggusuran pada 30 Nopember 2005. Laporan ini dibenarkan Kasatreskrim Polres
Muna AKP La Ode Kadimu. Petani Kontu yang kemarin terluka antara lain La Inti
(29) mengalami luka robek di kepalanya, dan Ramli (55) luka memar di bagian
mulutnya. Keduanya terpaksa dirawat di RSUD Raha. Selain La Inti dan Ramli,
seorang ibu bernama Sumarni (40) juga mengalami luka dan memar di bagian wajah
dan tubuhnya akibat benturan dengan petugas.
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Petugas sempat dibuat grogi, pasalnya seorang petugas yang amat dikenal dan akrab
dengan warga Kontu karena secara kebetulan orangtua petugas tersebut juga punya
kebun di kawasan tersebut. Petugas itu disindir oleh warga karena justru yang paling
semangat merobohkan pagar petani. Petugas lainnya juga dikenal karena menurut warga
sering bertemu di hutan saat melakukan aksi pencurian kayu. Termasuk petugas yang
memegang semacam alat gergaji mesin (chainsaw/senso) La Ntehe, tak bisa menghindar
dari tudingan warga yang pernah dan kerap memergokinya saat menebang pohon
(kayu). Karena banyak diketahui warga, banyak petugas memakai kain penutup wajah.
Pada 2 Desember 2005 sekitar pukul 08.30 WITA, ratusan orang tim penggusuran
berkumpul di pos penjagaan. Sementara ratusan warga masyarakat Kontu berjagajaga untuk mencegah penggusuran. Pukul 09.00 WITA tim di pimpin Wakil Bupati
Muna mulai membongkar dan membakar rumah serta pondok warga. Sebanyak
20 buah pondok warga dan sekitar 500 m pagar dirusak dan dirobohkan. Aksi ini
mendapat perlawanan dari warga masyarakat sehingga kembali jatuh korban dipihak
masyarakat. Sebanyak 3 orang warga masing-masing, La Ode Bolo Haris mengalami
pingsan, La Eso mengalami luka-luka akibat dipukuli dan sempat hilang tidak
diketahui keberadaannya akibat pemukulan aparat yang terdiri dari Satpol PP dan
Polhut Kehutanan. Sebanyak 5 orang perempuan ibu-ibu dipukuli oleh Sat Pol PP
dan aparat Dinas Kehutanan dengan menggunakan tongkat kayu. Di tubuh korban
terlihat banyak luka memar (menghitam). Aparat Polhut juga sempat mengeluarkan
tembakan untuk menakut-nakuti warga, meskipun warga tetap bertahan.
Penggusuran terus dilakukan dan perlawanan rakyat juga terus dilakukan oleh warga
petani. Korban-korban kekerasan aparat kemudian dievakuasi ke kantor SWAMI yang
selanjutnya di fasilitasi oleh Tim Advokasi SWAMI untuk melapor di Mapolres Muna.
Sebanyak dua orang korban yang luka parah yakni La Ode Bolo Haris (Ketua organisasi
rakyat Kontu) dan La Eso juga didampingi oleh Tim Advokasi SWAMI untuk melapor ke
kantor Mapolres Muna. Sebuah alat bela diri aparat (double stick) yang sempat direbut oleh
warga turut dibawa ke kantor Polisi untuk dilaporkan. Sejumlah warga lain yang menjadi
korban kekerasan belum sempat teridentifikasi karena kondisi lapangan sedikit kacau.
Pukul 11. 00, La Bunga Baka yang memimpin tim penggusuran kembali ke pos
penjagaan untuk istirahat. Pada saat yang hampir bersamaan, warga juga sudah
meninggalkan lokasi penggusuran menuju pos perjuangan untuk istirahat dan
mempersiapkan antisipasi rencana penggusuran yang akan saat itu diperkirakan
akan dilakukan pada pukul 02.00 WITA, setelah shalat Jumat.
Pada 3 Desember 2005, pukul 09.00 WITA, anggota DPRD Muna yang terdiri dari
Harlin Barisala, Laode Dasna dan Ridwan Ramli masuk menemui warga masyarakat
Kontu untuk menjelaskan hasil pembicaraan dengan Wakil Bupati selaku ketua tim
penggusuran. Dalam pertemuan tersebut, Harlin Barisala menjelaskan bahwa wakil
bupati tetap bersikukuh untuk melakukan penggusuran dan menutup pintu dialog
dengan warga masyarakt kontu.
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Sekitar pukul 09.30 WITA, tim penggusuran Kontu yang berjumlah ratusan orang
(+ 200) memasuki kawasan perkebunan masyarakat dan langsung membongkar
dan membakar 7 buah rumah beserta isinya. Disamping itu, tim penggusuran juga
meembakar pagar warga. Sekitar pukul 10.00 WITA, kurang lebih 500 orang warga
kontu langsung melakukan perlawanan terhadap Tim penggusuran. Atas perlawanan
ini Tim penggusuran mundur. Sekitar pukul 11.30 WITA, masing-masing pihak kembali
ke pos masing-masing untuk istirahat.
Sekitar pukul 15.00 WITA, tim penggusuran kembali memasuki wilayah perkebunan
warga masyarakat Kontu untuk membongkar rumah dan pagar. Tapi upaya ini
dicegah masyarakat Kontu. Aksi lempar-melempar batu dan benda-benda lainnya
oleh kedua pihak terjadi dan tak terhindarkan. Insiden ini berlangsung selama 2
jam dan berakhir setelah anggota polres Muna melakukan tembakan peringatan
sebanyak 2 kali.
Tabel Warga Luka-luka Saat Penggusuran

No

Kelamin

Usia

Keterangan

01

Udin

Nama

Laki-laki

35 tahun

Mengalami luka memar di bagian lengan
akibat pukulan

02

Mail

Laki-laki

32 tahun

Mengalami luka memar di bagian lengan
akibat pukulan

03

La Ami

Laki-laki

51 tahun

Mengalami luka di bagian kepala dan
dijahit (7 jahitan)

04

La Ode

Laki-laki

50 tahun

Mengalami luka bengkak di bagian dada
akibat pukulan

Pada 4 Desember 2005, sejak terjadinya peristiwa kekerasan diatas antara tim
penggusuran yang dipimpin Wakil Bupati Muna La Bunga Baka, Pemda Muna mulai
mempertimbangkan ulang penggusuran. Saat itu sekitar 1000 petani dari luar wilayah
Kontu sudah mulai ikut bergabung membantu petani di Kontu melawan penggusuran.
Para petani yang bergabung kebanyakan dari lokasi yang juga terancam penggusuran
oleh Pemda.118 Saat itu, para pejabat di Muna mulai mengadakan pertemuan intensif
membahas semakin meluasnya solidaritas petani yang kian menguat. Minggu malam
(4/12/05) berlangsung pertemuan Muspida yang juga dihadiri oleh unsur Polda
Sultra untuk membahas persoalan Kontu. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh
Bupati Muna Ridwan BAE.
Berdasarkan catatan SWAMI, Kabag Humas Pemda La Kusa dan seorang wartawan
sempat diminta meninggalkan lokasi saat keduanya hendak meliput di Kontu. Warga
saat itu sedang berkumpul di Pos menunggu kedatangan tim penggusuran, tapi
sampai dengan pukul 18.30. tim penggusuran tidak juga muncul. La Kusa sempat
menelpon Ihlas (SWAMI) untuk meminta bantuan. Beberapa wartawan media lokal
juga sudah mulai mendapat teror dari preman-preman Pemda akibat pemberitaan
118

Kelompok masyarakat petani di wilayah ini juga didampingi dan diorganisir oleh SWAMI.
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mereka. Minggu malam, pukul 20.00, 2 orang aparat datang ke kantor SWAMI untuk
mencari informasi lebih tentang masalah yang terjadi di Kontu. Kedatangan ini terkait
dengan sikap Pemda Muna saat ini yang mulai menyudutkan pihak kepolisian karena
selama beberapa hari melakukan penggusuran tidak di bantu oleh aparat Polisi.
Persoalan di Kontu semakin hari semakin memanas. Untuk kesekian kalinya Pemda
tidak mau diajak kompromi untuk menyelesaikan konflik di Kontu secara damai, jalur
kekerasan tetap menjadi pilihan mereka. Selama proses penggusuran dilakukan (29
Nov - 5 Des 2005) telah diupayakan jalan dialog sebanyak 2 kali. Pertama, difasilitasi
oleh pihak DPRD Muna, namun wakil Bupati sebagi ketua tim penggusuran bahkan
marah-marah dan memukul meja, saat dialog dengan warga. Kedua, difasiltasi
oleh Kapolres Muna, namun Pemda Muna tetap tidak mau bernegosiasi. Bagi Pemda
Muna, program penggusuran paksa (forced eviction) adalah cara terakhir yang harus
dilakukan oleh Pemda Muna.
Sejak peristiwa tanggal 29 Nopember telah tercatat sebanyak 34 orang korban dari
pihak warga petani, sebanyak 31 rumah mengalami kerusakan, 400 hk lahan yang
digarap petani juga rusak, persediaan bahan makanan (jagung) selama 3 bulan juga
rusak, lalu seragam sekolah, dan alat rumah tangga lainnya seperti perlengkapan
tidur, alat dapur, ijazah dan sejumlah uang milik warga lenyap. Korban rata-rata
mengalami penganiayaan. Satu orang diantaranya adalah Ihlas Muhammad (aktivis
SWAMI) yang sempat terbaring dirumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan
oleh 10 anggota Pol PP pada tanggal 5 Desember. Pada hari yang sama, Ihlas
mengalami dua kali, di lokasi tempat kejadian, dan di rumah sakit. Penganiayaan
di rumah sakit ini terjadi di ruang UGD RSU Raha.
Saat korban sedang terbaring, tiba-tiba sekelompok aparat Satpol PP masuk ke
dalam ruang tempat perawatan korban, dan memukuli korban. Sejumlah perawat
yang melihat, tak berdaya menghalangi brutalnya aparat satpol PP. Sekitar 20 orang
aparat Satpol PP kemudian berjaga-jaga disekitar ruangan UGD dan menghalangi
setiap pengunjung yang menjenguk korban. Keluarga korban juga tak diperbolehkan
masuk ke ruang perawatan. Di rumah sakit saat itu terdapat beberapa orang aparat
polisi dari Polres Muna, namun tak satupun bisa menghalagi aksi aparat Pol PP. Di
sisi lain, seorang wartawan televisi (SCTV) bernama Zamrul juga menjadi korban
aksi brutal aparat Satpol PP. Zamrul dikeroyok hingga menyebabkan luka di bagian
dahi dan pelipis mata. Untuk data kerugian material belum bisa di prediksi (rumah,
kebun pagar, harta benda).
Penangkapan Sewenang-wenang di Nantu, Gorontalo
Pada Agustus 2005, dua warga dusun Daenaa desa Mohiolo Nantu Gorontalo yang
bernama Ibrahim (38) dan Jamal Daud (52) ditangkap secara paksa oleh sejumlah
anggota Brimob dan karyawan Lynn Clayton. Peristiwa ini terjadi di lokasi kebunnya
yang berjarak sekitar tiga km dari pusat dusun Daenaa, tepatnya di hulu sungai
noho. Selain itu pondok (rumah) kedua korban dirobohkan dengan cara tali ikatan
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(rotan), dan rumah dirusak dengan parang. Alat pertanian berupa parang dan kapak
disita dan keduanya dibuatkan surat pernyataan untuk tidak melanjutkan membuka
dan menggunakan lahan dikawasan hutan Nantu119.
Pada 5 September 2005, enam orang warga asal desa Gandasari yang dipimpin oleh
Ajum Yusnandar (58) ditangkap secara paksa oleh aparat Brimob. Peristiwa terjadi
dilokasi kebun yang berseberangan dengan lokasi kebun Ibrahim dan Jamal Daud
yang ditangkap pada Agustus 2005. Keenam korban mendapat tuduhan yang sama
dengan Ibrahim dan Jamal Daud, yaitu berkebun didalam kawasan hutan lindung.
Pondok milik ke enam korban juga dirusak dan dibakar. Kemudian, 6 orang warga
Gandasari yang menjadi korban diserahkan oleh pihak Brimob ke Polsek Tolanguhula.
Polsek Tolanguhula memandang belum ada bukti yang kuat mengenai masuknya
enam orang warga tersebut ke dalam kawasan hutan lindung. Akhirnya Polsek
Tolanguhula mewajibkan keenam orang warga Gandasari wajib lapor 1 x 24 jam di
Polsek Tolangohula120.
Pada 9 September 2005, warga Nantu, Pala K. Dede (35) tertangkap tangan
mengambil rotan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Nantu oleh sejumlah
anggota Brimob. Korban dipaksa membawa rotan sebanyak 10 batang yang telah
terikat menuju camp yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi penangkapan. Selama
perjalanan korban dipukuli berulang dengan rotan kecil (tohiti) di bagian legan
dan bagian belakang punggung. Setelah tiba di camp, korban dimintai keterangan
dan mengalami luka memar pada bagian bibir korban akibat dipukul saat dimintai
keterangan121.
Hingga menjelang malam korban diikat dengan mata di tutupi kaos miliknya. Korban
ditahan di Polsek Tolanguhula sejak 10 September 2005. Satu minggu setelahnya, dua
warga kembali di tahan pihak Polres. Ketiganya bernama Anton Kuledede alias Pala,
Hasan Jauna alias Sani, Wara N Liji alias Wara, dan diperiksa pengadilan. Sampai
akhir 2005, ketiganya masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Limboto
Gorontalo. Ketiga korban didampingi sejumlah organisasi Japesda Gorontalo, Adhoc
KontraS Sulawesi, LBHR (Lembaga Bantuan Hukum Rakyat) Makassar dan KontraS
di Jakarta.
Kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami warga Nantu Gorontalo pada tahun
2005 merupakan kelanjutan dari peristiwa kekerasan yang pernah dialami warga
Nantu pada tahun-tahun sebelumnya.

119

120

121

Kronologis “Kekerasan Terselubung dibalik Upaya Konservasi Hutan Nantu Gorontalo”, Investigasi Jepesda Gorontalo,
2005.
Kronologis “Kekerasan Terselubung dibalik Upaya Konservasi Hutan Nantu Gorontalo”, Investigasi Jepesda Gorontalo,
2005.
Kronologis “Kekerasan Terselubung dibalik Upaya Konservasi Hutan Nantu Gorontalo”, Investigasi Jepesda Gorontalo,
2005.
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H. Tanah Awu, NTB
Pada tahun 2005, upaya pemerintah daerah mengambilalih areal lahan di wilayah
Awu, Nusa Tenggara Barat telah berujung pada penggunaan kekerasan yang
berlebihan. Kekerasan yang terjadi pada 18 September 2005 dan 29 Nopember 2005
ini mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka, termasuk anak-anak. Atas
peristiwa ini Kapolri membentuk tim khusus guna menyelidiki aparat kepolisian
yang terlibat dalam kekerasan di Tanah Awu.
Desa Tanah Awu adalah satu dari empat desa yang terletak di kabupaten Lombok
Tengah, propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah daerah Lombok berupaya
mengambilalih lahan subur seluas 850 ha di Tanah Awu untuk dijadikan lapangan
terbang komersial. Dari sudut pandangan pemerintah, lokasi tanah ini merupakan
wilayah yang direncanakan akan dibangun bandara internasional guna peningkatan
kunjungan wisata lokal. Sementara warga setempat memandang, proyek
pembangunan ini hanya mengorbankan tanah subur penghasil pangan di wilayah
ini, apalagi infrastruktur irigasi pun telah terbangun.
- Peristiwa 18 September 2005
Kekerasan yang terjadi pada 18 September 2005 berawal dari digelarnya
kegiatan pertemuan internasional organisasi petani menjelang Hari Petani 24
September. Pertemuan yang dihadiri organisasi-organisasi petani dari dalam
dan luar negeri digelar di Denpasar, Bali dan Mataram sejak 14 - 21 September
2005122. Untuk kegiatan ini panitia kegiatan Federasi Serikat Tani Indonesia
telah mengirim surat pemberitahuan kegiatan ke pihak kepolisian pada 9
September 2005. Lalu pada 12 September 2005 pihak kepolisian mengeluarkan
izin penyelenggaraan kegiatan123. Lima hari kemudian, tepatnya pada 17
September 2005, pihak kepolisian kembali mengirim surat yang mencabut
surat izin kegiatan temu Tani Internasional124. Polda NTB meminta kegiatan
tersebut dibatalkan dan atau ditunda karena situasi wilayah tersebut kurang
kondusif. Pembatalan sepihak dan mendadak ini menyulitkan panitia untuk
membatalkan kegiatan karena persiapan telah selesai dilakukan dan peserta
kegiatan telah hadir ditempat acara, yaitu di Desa Awu, Nusa Tenggara Barat125.
Pada 18 September 2005, sejak pukul 9 pagi, sekitar empat truk polisi sudah berada
ditempat kegiatan, yang kebetulan merupakan lokasi yang akan dijadikan lapangan
terbang. Tidak lama kemudian bertambah sekitar sepuluh truk berisi personil
keamanan dari satuan Brimob (Brigade Mobil). Saat aparat keamanan ini berupaya
122

123

124
125

Surat Protes FSPI (Federasi Serikat Tani Indonesia) Ke Kapolri, Nomor 053/K/SJ/09/2005, 18 September 2005. (bisa
dilihat di Website www.fspi.org).
Pemberian izin ini dituangkan dalam surat Nomor Pol.: SI/YANMIN/785/IX/2005/BAINTELKAM yang ditandatangi oleh
Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabid Yanmin Kombes JA Nardji.
Surat Nomor B/425/IX/2005/Baintelkam.
Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah peserta dari negara lain; India, Bangladesh, Korea, Uni Eropa, Amerika Serikat,
Brazil, Nikaragua, Meksiko, Mozambique, Republik Dominika dan Kuba. Delegasi internasional akan melaksanakan misi
melakukan verifikasi sehubungan dengan pelanggaran hak asasi petani yang terjadi karena petani berusaha melindung
tanah pertaniannya, pelanggaran hak asasi petani dilakukan oleh pemerintah daerah, polisi, dan preman setempat.
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membubarkan kegiatan pertemuan, sempat dilakukan negosiasi antara pihak
kepolisian dengan para peserta pertemuan, yang meminta kesempatan agar para
peserta bisa membacakan pernyataan sikap Hari Tani. Namun, dalam waktu tidak
lama, aparat keamanan membongkar panggung tempat kegiatan. Pada saat itu para
peserta yang berjumlah 700-1000 orang berjalan mundur sekitar 4 kilometer. Polisi juga
melakukan penembakan keatas disusul penembakan ke arah para peserta kegiatan
yang kemudian berlarian ke kampung-kampung yang terdapat di daerah Awu NTB.
Paska insiden itu, FSPI menemukan sekitar 64 selongsong peluru termasuk enam
peluru tajam dan enam tabung gas air mata. Dalam catatan FSPI, 27 orang menjadi
korban penembakan polisi yang menggunakan peluru karet dan peluru timah, dan
8 orang dipukuli dan diinjak-injak di lokasi kejadian. Sekitar 25 orang korban, dua
diantaranya anak-anak, dilarikan ke rumah sakit antara lain Puskesmas Sengkol,
Puskesmas Penunjak, RSUD Praya dan RSU Mataram, untuk mendapat perawatan
medis. Sejumlah warga antara lain Haji Iskandar dan Ina Supriyadi serta 13 orang
lainnya ditangkap polisi126. Setelah kejadian aparat keamanan masih melakukan
sweeping sejumlah rumah-rumah penduduk127. Perkembangan selanjutnya 10
orang warga menjadi tersangka128 terkait upaya warga petani bertahan saat
acaranya akan dibubarkan.
Setelah kejadian peristiwa tersebut, rombongan peserta dari Mataram datang
menggunakan kendaraan mobil bermerk Toyota Kijang, 3 minibus, 4 truk dan
puluhan sepeda motor. Di wilayah Praya aparat keamanan menghentikan dan
melarang rombongan menuju ke lokasi Tanak Awu dengan alasan khawatir terjadi
konflik horizontal sesama warga. Belakangan diketahui, tidak ada kelompok
warga sipil lain yang menghadang perjalanan rombongan129. Rombongan peserta
termasuk peserta dari luar negeri, memutuskan mendatangi Polda NTB. Beberapa
perwakilan peserta yang menemui pihak Polda NTB menjelaskan kesediaan aparat
untuk mengawal rombongan menuju wilayah tanah Awu. Namun setelah peserta
keluar dari kompleks Polda, aparat batal bersedia mengawal rombongan130.
- Kapolri Membentuk Tim Penyelidik
Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia ad hoc II DPR RI pada 26
September 2005 Kapolri Jenderal Sutanto menyatakan menyesalkan terjadinya
peristiwa tersebut.131 Untuk mengusut peristiwa itu, Mabes Polri telah membentuk
tim untuk mengusut kekerasan yang terjadi di Awu Kabupaten Lombok Tengah.
Tim ini terdiri dari seorang anggota inspektorat pengawasan umum, dua dari
divisi profesi dan pengamanan, satu dari divisi pembinaan hukum dan seorang
dari badan pembinaan dan keamanan132. Pada bulan Oktober 2005, Polda NTB
126

127
129
130
131
132

Kronologis by jurnal Wednesday,21 September 2005. Kronologis Penembakan Peserta Peringatan Hari Tani, FSPI, 18
September 2005.
Kronologis by jurnal Wednesday, 21 September 2005. 128 Indopost, 26 September 2005, Sepuluh Warga Ditangkap.
Kronologis by jurnal Wednesday, 21 September 2005.
Kronologis by jurnal Wednesday, 21 September 2005.
Kompas, 27 September 2005, Kepala Polri Sesalkan Penganiayaan Petani di NTB.
Koran Tempo, 21 September 2005, Polri Bentuk Tim Penyelidik Rusuh Lombok.
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merekomendasikan 6 anggota polisi berpangkat bintara untuk diajukan ke
persidangan disiplin atas kasus kekerasan di Awu133. Keenam bintara dinilai bertindak
diluar kewenangan. Keenamnya disidang oleh oleh Divisi Profesi dan Pengamanan
Polda NTB. Selain itu Kapolres Lombok Tengah juga dicopot dari jabatannya134.
Sementara itu, DPRD NTB berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk
mengusut kasus 18 September 2005. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua
DPRD NTB Suhaili saat beraudiensi dengan perwakilan 16 lembaga swadaya
masyarakat, 22 September 2005. DPRD menegaskan perlunya dilakukan investigasi
lebih mendalam atas kasus kekerasan ini135.
Di Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan,
Komnas HAM telah menyurati Kapolri saat menerima perwakilan pemuda asal
Nusa Tenggara Barat pada 28 September 2005, meskipun belum ada jawaban dari
Polri136. Perwakilan pemuda dari Nusa Tenggara Barat juga mendatangi Komisi I
DPR RI Bidang Pertahanan dan Keamanan, yang secara langsung diterima oleh
Theo. L. Sambuaga dan Marzuki Darusman (anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar,
daerah pemilihan NTB). Theo menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi III
DPR RI Bidang Hukum dan HAM untuk ikut mengusut kasus kekerasan di Awu.
Sementara Marzuki dalam kesempatan ini juga menyatakan bahwa NTB sebagai
daerah tujuan wisata memerlukan bandara internasional137.
- Peristiwa 19 September 2005
Untuk kedua kalinya kekerasan terjadi di Tanak Awu NTB pada 29 November 2005
terhadap sekitar 100 warga petani. Kekerasan ini berawal ketika para petani yang
sedang melakukan cocok tanam didatangi oleh Pemda Loteng, Lombok Tengah
NTB bersama aparat kepolisian, aparat militer dari Kodim setempat, dan satuan
polisi pamong praja. Tindakan penggusuran ini dilakukan dengan menggunakan
buldoser dan 1 mobil water canon. Sebelum peristiwa terjadi, Kapolres Loteng
AKBP Ruslan dan Dandim 1620 Johny Arifin terlihat berada di lokasi138.
Upaya penggusuran ini mendapat perlawanan dari warga petani. Tujuh petani
menidurkan dirinya untuk menghalangi upaya penggusuran. Akan tetapi ketujuh
petani tersebut justru ditimbun dengan tanah yang akan digunakan untuk menimbun
lahan tempat peletakan batu pertama pembangunan mesjid di lokasi bandara139.
Ketujuh petani beserta petani lainnya juga disemprot air dengan water canon, dan
diamankan aparat keamanan dengan tuduhan menghalangi truk pembawa tanah uruk,
membawa senjata tajam dan melakukan pelemparan sesuatu terhadap aparat.140.
133
134
135
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Koran Tempo, 8 Okotber 2005, Enam Polisi Akan Disidang.
Koran Tempo, 16 September 2005, Kapala Polres Dicopot.
Media Indonesia, 23 September 2005, Pansus Bentrokan Lombok.
Koran Tempo, 29 September 2005, Kasus Tanak Awu Ke Komnas HAM.
Koran Tempo, 29 September 2005, Kasus Tanak Awu Ke Komnas HAM.
Lombok Pos, 30 November 2005, Polres Loteng Kerahkan 754 Personil.
Kronologis Tragedi Penggusuran dan Penangkapan Petani Tanak Awu Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, 29 November
2005, LSBH Mataram.
Hal ini dijelaskan oleh Kapolres Loteng, AKBP Drs. Ruslan SH.
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BAB
IV

MENGUNGKAP
KEKERASAN MASA LALU

A. Penculikan Aktifis Prodemokrasi 1997-1998
Hingga tahun 2005, tanggungjawab negara untuk menyelesaikan kasus penculikan
aktifis 97-98 belum terlihat. Institusi Komnas HAM yang berkewajiban menyelidiki
dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat juga belum bekerja secara maksimal.
Itupun, penyelidikan baru bisa dilakukan setelah berkali-kali didatangi dan didesak
oleh kelompok-kelompok korban. Bukan dalam hitungan hari korban menuntut,
tetapi hitungan tahun khususnya sejak 1998. Pada tahun 2005, Komnas HAM baru
melakukan penyelidikan pro justicia pada Oktober 2005, setelah sebelumnya
membentuk tim penyelidik orang hilang pada Januari 2005. Namun, hingga akhir
tahun belum juga tampak hasil yang diharapkan, terutama dalam mencari dan
menemukan nasib dan keberadaan dari mereka yang masih yang hilang.
Pencarian mereka yang hilang amat penting. Penculikan dan penghilangan orang
secara paksa telah lama menjadi metode pelanggengan kekuasaan rejim-rejim
otoriter di dunia. Metode ini hanya satu cara dari banyak cara dari rejim diktator
untuk membungkam kekuatan-kekuatan demokrasi. Saat kekuasaan Orde baru
berkuasa, menjelang pelaksanaan pemilian umum tahun 1997 dan Sidang Umum
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998, terjadi penghilangan orang
secara paksa terhadap sejumlah aktifis mahasiswa, lsm dan partai politik yang dinilai
menentang rejim kekuasaan. Gerakan pro demokrasi dianggap membahayakan
dan merongrong negara. Alat negara telah disalahgunakan, diantaranya lewat
pembentukan operasi Tim Mawar.
Setelah berulangkali ingkar janji untuk membentuk tim penyelidik kasus penculikan
aktivis sejak 1998 lalu, pada Januari 2005 Komnas HAM membentuk Tim penyelidik
penghilangan orang secara paksa berdasarkan hasil rapat pleno Komnas HAM141.
Tim diketuai Ruswiyati Suryasaputra, dengan kewenangan sesuai Undang- Undang
No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Antara lain meliputi meminta keterangan
korban, memanggil saksi, mengumpulkan barang bukti, meninjau dan mengumpulkan
keterangan ditempat kejadian, memanggil pihak terkait untuk memberikan
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan terkait
dengan kasus penghilangan orang secara paksa.
141

Surat Keputusan Komnas HAM No. 02/KOMNAS HAM/I/2005
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Sempat timbul keberatan dan protes dari keluarga korban terhadap nama tim penyelidik
yang dibentuk Komnas HAM.Akhirnya Komnas HAM merubah nama tim, dari Tim Penyelidikan
Penghilangan Orang Secara Paksa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Penculikan Aktivis
oleh Tim Mawar menjadi Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode
1997/1998. Keluarga korban berpendapat, bahwa pemberian nama Penculikan oleh Tim
Mawar hanya akan mempersempit sasaran penyelidikan dan memberikan alibi yang kuat
bagi para pelaku untuk melepaskan tanggungjawab atas hilangnya sejumlah aktifis.142
Selama April–Mei 2005, Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap saksi keluarga
korban di Jakarta, Lampung, Bangka, Solo dan Surabaya. Di tengah upaya tersebut,
keluarga korban meminta Komnas HAM juga segera melakukan pemeriksaan personil
dan pejabat keamanan serta melakukan inspeksi ke tempat-tempat yang diduga
sebagai penyekapan dan penyiksaan korban. Tempat-tempat yang relevan antara
lain markas Kopassus di Cijantung, Mabes Polri, Mapolda Metro Jaya, Makodam Jaya
dan Kodim Jakarta Timur. Korban juga menuntut adanya rekonstruksi setidaknya
untuk penculikan Andi Arief, Mugiyanto, Aan Rusdiyanto dan Nezar Patria. Tindakan
penyelidikan ke lokasi penyekapan dan penyiksaan dianggap sangat mendesak untuk
mengungkap pola penculikan dan penghilangan, sekaligus mengidentifikasi siapa
yang harus bertanggungjawab. Misalnya dengan menelusuri kembali peran Tim
Mawar dan para perwira yang pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira
(DKP) karena dugaan keterlibatan dalam kasus penghilangan paksa 1997/1998.143
Komnas HAM telah mengirim surat pemberitahuan ke Panglima TNI sebagai
pemberitahuan rencana memanggil dan meminta keterangan beberapa orang dari
kalangan TNI. Namun upaya meminta keterangan dari sejumlah pejabat keamanan
saat itu belum menemui hasil. Antara lain, surat panggilan Komnas HAM kepada
mantan Pangdam V Jaya Sjafrie Syamsuddin, mantan Danjen Kopassus Prabowo
Subianto, dan mantan Panglima ABRI Wiranto dijawab oleh Babinkum Mayjen FX James
Sukiman bahwa tim tersebut tidak sah secara hukum144. Pembelaan ini mengundang
pertanyaan publik seolah pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap
institusi TNI sehingga menjadi tanggungjawab kelembagaan. Padahal pemeriksaan
dalam hal ini lebih menempatkan mantan pejabat militer tersebut sebagai individu
yang tentu saja harus tunduk pada hukum dan sama kedudukannya dengan warga
sipil lain di muka hukum. Panglima TNI Endriartono Sutarto menyatakan, pihaknya
akan memberikan akses kepada Komnas HAM untuk memeriksa mantan panglima
Kodam Jaya Letjen Syafri Syamsudin kalau permintaan itu memiliki landasan
hukum yang jelas. Prosedur hukum yang dimaksud adalah keputusan politik dari
DPR.145 Sementara itu, keluarga korban tetap mendesak TNI untuk kooperatif
dalam pemeriksaan. Keluarga korban juga mendesak Komnas HAM agar serius dan
terbuka dalam menjalankan agenda-agenda kerja penyelidikan dan pemeriksaan.146
142
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Siaran pers bersama IKOHI dan Kontras, Markas Kopassus di Cijantung harus segera diinspeksi tim penyelidikan
Komnas HAM, 8 April 2005
Audiensi IKOHI dan Kontras dengan Komnas HAM, 24 Maret 2005.
Republika 4 Juni 2005 “ Prabowo dan Wiranto tak penuhi panggilan Komnas“,
Suara Pembaharuan, 10 Juni 2005 “ Panglima TNI akan berikan akses jika ada landasan hukum”
Aksi dan audiensi IKOHI dan KontraS dengan Komnas HAM, 10 Juni 2005.
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Di tengah perdebatan tersebut, tersiar kabar adanya pertemuan informal antara
Ketua Tim Penyelidik Ruswiyati dan beberapa anggota tim dengan mantdan Panglima
ABRI Wiranto di tempat tertutup pada 9 Juni 2005. Wiranto tidak bisa memberikan
keterangan.147 Menurut informasi yang beredar, pertemuan yang berlangsung satu
setengah jam tersebut tidak mengungkapkan sama sekali hal-hal yang menyangkut
penyelidikan. Namun, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) melansir protes
atas adanya pertemuan itu. Bahkan sempat meminta klarifikasi atas kebenaran dari
pernyataan Wiranto yang mengakui bahwa 14 korban penghilangan paksa tahun 1997-1998
yang selama ini tidak diketahui nasibnya sudah tidak ada. Pernyataan itu belakangan
dibantah oleh Wiranto maupun anggota Tim Penyelidik Orang Hilang Mayjend. (purn)
Syamsudin.148 Sekalipun demikian, IKOHI tetap meminta Komnas HAM untuk menyikapi
secara serius permasalahan ini, agar terdapat kejelasan atas nasib 14 korban penghilangan
paksa. Sementara itu, pemanggilan aparat keamanan dari Polri juga belum berhasil,
meskipun Komnas HAM telah mengirimkan surat sejak 2 Juni 2005. Aparat Polri yang
dipanggil adalah AKP Anneke, AKBP Aris Munandar, AKP Humala Tobing dan Kapten Hadi
Mulyo.149 Terhadap masalah ini, DPR menyarankan Komnas HAM menyurati Presiden untuk
mempermudah pemanggilan para perwira TNI. Dalam Rapat bersama Tim penghilangan
orang secara paksa, Wakil Ketua Komisi III Akil Mochtar menyarankan agar Komnas HAM
menggunakan hak subpoena, sebuah mekanisme pemanggilan paksa melalui pengadilan.150
Himbauan ini didukung keluarga korban, bahkan selanjutnya korban mendesak Komnas
HAM untuk segera menggunakan sub poena power atas kendala yang dihadapi151
demi efektifitas penyelidikan yang optimal. Sementara itu, Komnas HAM mencari
bukti dan informasi seputar penculikan orang hilang dengan melakukan pemotretan
di ruang tahanan Mabes Polri dan Polda Metro, dengan merujuk kesaksian korban.152
Untuk mengatasi kendala pemanggilan, Komnas HAM mengirimkan surat kepada
Presiden untuk meminta Presiden membantu penyelidikan kasus penghilangan orang
secara paksa. Komnas HAM meminta Presiden untuk memerintahkan Panglima TNI
memberikan akses informasi serta mengakses markas tentara yang terkait penculikan
aktivis.153 Namun, sampai akhir Tim penyelidik bekerja pada tanggal 20 Agustus
2005, upaya Komnas HAM belum berhasil karena tidak ada aparat keamanan yang
dipanggil memenuhi dan memberikan keterangan resmi kepada Komnas HAM.
Dalam laporannya, Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran HAM berat dan
telah mengetahui adanya pelaku dan aktor penculikan aktivis 1998.154 Untuk itu,
Komnas HAM akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim penyelidik pro
justicia dan meneruskan ke DPR RI untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc.155
147
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Kompas, 11 Juni 2005 “ Tim Penghilangan orang secara paksa bertemu wiranto“
Suara Pembaruan, 16 Juni 2005 Pernyataan IKOHI dinilai sulitkan Komnas HAM; Indopost, 18 Juni 2005 Wiranto : Saya
terbiasa difitnah, Suara Pembaruan, 16 Juni 2005 Pernyataan IKOHI dinilai sulitkan Komnas HAM
Media Indonesia, 13 Juni 2005, Komnas HAM gagal periksa 4 anggota Polri
Media Indonesia, 15 Juni 2005, DPR minta Komnas HAM surati Presiden.
Audiensi IKOHI dan Kontras dengan Komnas HAM, 1 Juli 2005.
Detikcom, 7 Juli 2005, Komnas HAM cari bukti, motret motret Rutan Polri
Suara Pembaruan, 2 Juli 2005, Presiden diminta bantu Komnas HAM. Indopost 12 Juli 2005, Komnas HAM minta
bantuan SBY untuk hadirkan para jenderal.
Republika, 26 September 2005, Komnas HAM tahu actor penculikan aktivis.
Kompas, 27 September 2005, Komnas HAM temukan pelanggaran HAM berat.
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Tim penyelidik pro justicia
Awal Oktober 2005, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran
HAM Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998.156
Tim ini punya mandat penyelidikan projustisia berdasarkan Undang-undang Nomor
26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah melalui masa perpanjangan I,
jadwal pelaksanaan penyelidikan dimulai pada minggu kedua bulan Desember 2005
sampai akhir bulan Mei 2006. Hingga akhir tahun 2005, Komnas HAM baru melakukan
pemeriksaan terhadap korban dan keluarga korban dan belum ada kejelasan tentang
akses Komnas HAM kepada TNI khususnya menyangkut pemeriksaan tempat-tempat
penyekapan, rekontruski lapangan serta pemeriksaan aparat TNI.
Tabel
Aktifitas Komnas HAM Tahun 2005
Kasus Penculikan Aktifis Pro Demokrasi 1997-1998
No

156

Agenda

Keterangan

01

Pembentukan Tim penyelidik - Bekerja selama tiga bulan mulai 20
penghilangan orang secara
Januari
paksa peristiwa kerusuhan - 20 April 2005-kewenanganya sesuai UU
Mei 1998 dan penculikan
No 39/1999 ayat 3.
aktivis oleh Tim Mawar - Tim tersebut di ketuai Ruswiyati Surya
(SKKomnas HAM No. 02/
Saputra dan wakil Kusparmono Irsan.
KOMNAS HAM/I/2005)

02

Pemeriksaan saksi, korban Komnas, Surabaya, Bangka, dan Solo
dan keluarga korban

03

Perpanjangan masa tugas - M e n g u b a h n a m a t i m m e n j a d i
TIM dan perubahan nama(SK
penyelidikan penghilangan orang
Komnas HAM No: 06/Komnas
secara paksa pada periode 1997-1998
HAM/IV/2005)
- Perpanjangan waktu penyelidikan
dari 20 Januari-20 April 2005 menjadi
berakhir pada 20 Juli 2005
- Menambah anggota TIM: Hotma Timbul
Hutapea, Hasto Atmojo, Robertus robet

21 April 2005

04

Rencana pemanggilan aparat 1. Wiranto (Mantan Pangab)
keamanan
2. Prabowo (Mantan Danjen kopasus)
3. Syafri samsudin (Mantan Pangdam jaya)
Gagal dilaksanakan

3 Juni 2005

05

Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dengan 12 April-30 Juni 2005
memeriksa 29 saksi dan 4 orang dari Kepolisian

06

Paripurna Komnas HAM

Menetapkan pembentukan pembentukan
Tim Ad Hoc Penyelidikan pelanggaran
HAM yang berat peristiwa penghilangan
orang secara paksa periode 1997-1998

10-11 Agustus 2005

07

Pembentukan Tim penyelidik
Pro Justicia Sesuai (SK No
23/KOMNAS HAM/X/2005).
Ti m t e r s b u t d i k e t u a i
Ruswiyati Surya Saputra.

1 Oktober s/d 31 Desember 2005
Ketua : ruswiyati
Wakil : martono
Angota : Zumrotin, M farid, Supardi,
Fadilah agus, Semendawai, Sriyana

1 Oktober 2005

08

Mengalami
m a s a 1 Januari-31 Maret 2006
Perpanjangan sesuai (SK No
29/KOMNAS HAM/XII/2005)

SK No 23/KOMNAS HAM/X/2005
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09

Penambahan personel Tim Hotma Timbul Hutapea, Triyanto, Ecoline
ad hoc sesuai (SK No 30/ Situmorang, Muhammad Basari
KOMNAS HAM/XII/2005)

26 Desember 2005

Sumber: Kontras, 2005

Untuk mendapatkan jalan keluar atas berbagai kendala penyelidikan, korban dan
keluarga korban terus berupaya menuntut keadilan. Korban juga melakukan pertemuan
dengan Komisi III DPR, untuk melakukan pemantauan atas kinerja Komnas HAM. Dalam
kesempatan itu, Trimedya Panjaitan menyatakan akan mempertanyakan perkembangan
kasus ini pada Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Komnas HAM, awal tahun 2006 nanti.157

B. Tragedi Mei 1998
Sepanjang tahun 2005, penyelesaian hukum tragedi Kerusuhan Mei 1998 berhenti di
tempat. Sebabnya, Komnas HAM dan Jaksa Agung belum juga mampu memecahkan
kebuntuan yang terjadi antara keduanya sejak tahun 2003 lalu. Sejak diserahkannya
berkas penyelidikan kasus ini oleh Komnas HAM kepada Jaksa Agung, setidaknya
tercatat dua kali berkas penyelidikan bolak-balik dikembalikan dengan berbagai
alasan teknis dan prosedural. Alasan yang sama sekali amat tidak esensial dan
seharusnya bisa dipecahkan, bila ada kemauan. DPR sendiri juga tidak mengambil
inisiatif yang mampu mendorong efektifitas pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban
dari dua lembaga tersebut. Setidaknya DPR bisa merekomendasikan perlunya
pembentukan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden sehingga mampu membuka
peluang lebih besar bagi penyelesaian tragedi kerusuhan yang mengorbankan
banyak warga bangsa Indonesia yang tak berdosa. Dari kondisi ini, sempat muncul
kekhawatiran di tengah-tengah korban bahwa publik telah melupakan tragedi
yang telah meluluhlantakkan hampir seluruh sendi perekonomian di Jakarta dan
menimbulkan jatuh korban sebanyak 1217 jiwa pada 1998 lalu.158
Dalam laporan program 100 harinya, Jaksa Agung hanya melaksanakan penelitian
atas berkas Mei dan Trisakti, Semanggi I dan II dan mengembalikannya ke Komnas
HAM dengan alasan belum lengkap.159 Saat bertemu Kejaksaan Agung pada 29
Januari 2005, keluarga korban menegaskan bahwa belum adanya tim penyidik
untuk kasus ini menunjukkan kegagalan penegakan HAM di Indonesia dalam 100
hari pemerintahan SBY – JK. Pada pertemuan yang diterima oleh I Ketut Murtika,
Direktur Penanganan HAM berat, terungkap bahwa Jaksa Agung sama sekali tidak
memberikan pernyataan tentang tidak berjalannya salah satu agenda 100 hari dalam
bidang penuntasan kasus pelanggaran HAM.
Sementara dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi II dan III DPR RI, Jaksa
Agung menyatakan bahwa salah satu kendala penanganan kasus pelanggaran HAM
157
158
159

Dalam audiensi keluarga korban bersama Kontras dengan Komisi III DPR RI, 7 Desember 2005
Data kerusakan dan korban versi Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Laporan TGPF Mei 1998
Laporan Kerja Jaksa Agung dalam 100 hari pemerintahan SBY-JK, 28 Januari 2005
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berat yang selama ini telah terjadi adalah perbedaan persepsi yang substansi antara
Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM yaitu menyangkut pemahaman tentang
ketentuan formil prosedural antara lain tentang pembuatan berita acara, proses
penyelidikan dan batas-batas tugas dari kewajiban Komnas HAM selaku penyelidik
dan Jaksa Agung selaku penyidik, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab
atas tindakan-tindakan hukum yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing institusi
hukum tersebut.160
Menggalang Dukungan dan Berjuang
Pada tahun 2005, keluarga korban kembali mendesak DPR untuk mengambil peran
berkaitan dengan terhambatnya kasus–kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM dan
Jaksa Agung, termasuk kasus Mei 1998. Dalam pertemuan dengan oleh anggota
Komisi III DPR, antara lain Nursyahbani Katjasungkana, Gayus Lumbuan, Arbaba
Papruka, Mahfudz MD, Trimedya Pandjaitan, dinyatakan bahwa Komisi III DPR sedang
membuat tim penelitian atas kasus-kasus yang terhambat di Kejaksaan Agung.161
Di tengah rendahnya respon lembaga-lembaga negara, keluarga korban terus
berupaya memperoleh dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk
organisasi keagamaan dan partai politik. Hasilnya memang belum maksimal.
Padahal keluarga korban percaya, besarnya dukungan masyarakat akan menentukan
prospek penyelesaian masalah ini. Termasuk mencairkan kebuntuan yang ada. Walau
organisasi-organisasi agama menyatakan akan mendukung penuntasan tragedi Mei
1998, namun belum ada langkah konkrit yang dihasilkan.
Sebagai bagian dari upaya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, keluarga
korban Mei didampingi Tim Solidaritas Kasus Mei (Kontras, Solidaritas Nusa Bangsa dan
Asosiasi Pembela Hukum Indonesia) melakukan rangkaian pertemuan dari berbagai
organisasi agama, sepanjang Februari–April 2005. Ketua Umum PGI, Pendeta Andreas
Yewangoe menyatakan mendukung penuntasan kasus Mei 1998. Sebagai ormas agama,
PGI melihat kasus ini sebagai tragedi kemanusiaan yang harus diselesaikan. Pendeta
Yewangoe bahkan mengusulkan agar tokoh agama mendukung dalam forum yang lebih
besar yang terdiri dari berbagai organisasi keagamaan. Sementara itu Tim Solidaritas
Kasus Mei akan segera memformalisasikannya dengan membuat surat untuk meminta
DPR menyelesaikan penyelesaian kasus ini melalui penyidikan Kejaksaan Agung.162
Kepada keluarga korban Mei 1998, Abdurrahman Wahid juga menyatakan mendukung
penuntasan kasus Mei 1998 dan menyetujui kelanjutan proses hukum untuk segera
dituntaskan, baik sebagai pribadi maupun dalam forum organisasi agama.163
Dukungan atas penuntasan kasus ini juga diungkapkan Romo Heru dari Komisi
Kerasulan Awam KWI. Ia juga mengusulkan adanya pernyataan bersama antar
160

161
162

163

Bahan Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI, 7 Februari
2005.
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Kontras dengan Komisi III DPR RI, 25 Januari 2005
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Tim Solidaritas Kasus Mei dengan PGI, 21 Februari 2005; Keluarga
korban kerusuhan Mei 1998 desak DPR, Kompas, 22 Februari 2005.
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Tim Solidaritas Kasus Mei dengan Abdurrahman Wahid, 22 Februari 2005
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organisasi agama, agar memiliki daya tekan yang lebih kuat.164 Keluarga korban dan
Kontras juga melakukan pertemuan dengan PBNU. Sekjend PBNU, Endang Turmudzi
mengatakan bahwa PBNU bersama ormas yang lain dan tokoh-tokoh lainya akan
membentuk gerakan menuntut pada pemerintah agar segera menuntaskan kasus
kerusuhan Mei 1998. Ia juga menyatakan dukungan dan mengusulkan agar para
tokoh/lembaga keagamaan melakukan tindakan konkret dalam suatu forum lintas
agama.165 Organisasi Islam Muhammadyah, yang diwakili oleh bagian hukum juga
menyatakan mendukung keluarga korban bagi penyelesaian kasus ini.166 Hal ini
juga didukung oleh pernyataan Syafii Maarif, Ketua Muhammadyah ketika bertemu
dengan keluarga korban dan menyatakan akan terlibat dalam forum lintas agama
untuk mendukung penyelesaian kasus Mei 1998.167 MATAKIN (Konghucu), yang diwakili
oleh Djaengrana, salah satu pimpinannya juga menegaskan akan sangat mendukung
penyelesaian kasus mei 1998 dan bersedia untuk hadir dalam pembentukan forum
lintas agama.168 Namun upaya pembentukan forum lintas agama tersebut belum dapat
direalisasikan, karena hanya tokoh Muhammadyah, KWI, PGI dan Matakain yang hadir
pertemuan yang direncanakan untuk menyatakan sikap bersama pada 12 April 2005.
Menagih janji partai politik
Untuk menagih janji partai politik yang menyatakan akan menuntaskan berbagai
kasus pelanggaran HAM dalam kampanye-kampanyenya, keluarga korban dan Tim
Solidaritas Kasus Mei melakukan audiensi dengan Partai Politik, Agustus 2005.
Dalam pertemuan dengan PDIP yang diterima oleh Firman Jaya Daeli, Ketua DPP
bidang Hukum dan HAM, Firman menegaskan bahwa PDIP sebagai partai oposisi
tetap konsisten dalam upaya pengungkapan kerusuhan Mei secara tuntas dan akan
menyampaikan aspirasi korban ke Fraksi. Sementara saat keluarga korban bertemu
dengan DPP PAN, keluarga korban meminta kepada DPP PAN memberikan perhatian
dan dukungan terhadap kasus Mei 98. Wasekjend Yoga dan Ali Taher menyatakan
bahwa PAN akan berjuang agar kasus Mei di usut dan akan membawa masalah ini
ke Rapat Pleno. DPP PAN diharapkan juga berperan dalam memecah kebuntuan
antara Kejaksaan Agung dan Komnas, khususnya berkaitan dengan tindak lanjut
proses penyidikan. PAN menegaskan akan berusaha agar masalah ini menjadi
agenda partai sehingga bisa diteruskan ke Fraksi yang ada di DPR. Rencana untuk
melakukan pertemuan dengan DPP P Golkar juga tidak terlaksana karena para
pimpinan tak ada di tempat. Meskipun partai politik juga menyatakan dukungan
belum ada tanda-tanda hasil maksimal di DPR.
Bila dirunut kembali masalahnya, seluruh kebuntuan penyelesaian tragedi Mei 1998
berawal dari sikap Jaksa Agung yang mengembalikan berkas penyelidikan Komnas
HAM karena alasan sumpah jabatan bagi anggota penyelidik KPP Mei 1998. Alasan
164
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Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Tim Solidaritas Kasus Mei dengan KWI, 7 Maret 2005; Keluarga korban
minta dukungan KWI, Kompas 8 Maret 2005
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Tim Solidaritas Kasus Mei dengan PBNU, 9 Maret 2005; Keluarga korban
kerusuhan Mei datangi Ormas Keagamaan ; Suara pembaharuan 12 Maret 2005
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Tim Solidaritas Kasus Mei dengan Muhammadyah, 10 Maret 2005
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Tim Solidaritas Kasus Mei dengan Syafii Maarif, 14 Maret 2005
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dan Tim Solidaritas Kasus Mei dengan MATAKIN, 31 Maret 2005
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ini jelas mengada-ada. Berkas penyelidikan memang bisa dikembalikan, tetapi
itu bila berkas penyelidikan dinilai tidak lengkap. Lalu apa yang dimaksud dengan
kurang lengkap? Menurut UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mencakup
pemenuhan unsur (pidana) pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan dengan
penyidikan. Artinya alasan pengembalian sepatutnya bertolak dari syarat materiil,
bukan syarat formil. Sedangkan sumpah jabatan hanya berlaku bagi penyidik ad
hoc, sesuai UU No. 26 tahun 2000. Apalagi, sumpah jabatan juga tidak pernah
dipersoalkan oleh Jaksa Agung pada penyelidik dan penyelidik adhoc kasus Timor
Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Terhadap hal tersebut, keluarga korban Mei
1998 dan Kontras pernah mendesak Jaksa Agung dan Ketua Komnas HAM untuk
membentuk Tim Gabungan dengan memanfaatkan peluang hukum yang ada untuk
menindaklanjuti pengusutan kasus kerusuhan Mei 1998. Hal ini penting agar tidak
terjadi saling melempar tanggung jawab.169 Namun, hingga tahun 2005 berakhir, tidak
ada respon positif atas usulan ini, baik dari Komnas HAM, Jaksa Agung maupun DPR.
Dalam rangka peringatan tujuh tahun tragedi Mei 1998, untuk kesekian kalinya
keluarga korban didampingi Kontras mempertanyakan perkembangan penyidikan
kasus Mei 1998 di Kejaksaan Agung. Diterima oleh Kapuspenkum Suhandoyo SH serta
Direktur Penanganan HAM Berat, Kejaksaan Agung menyatakan kesulitan untuk
meminta penjelasan dari saksi untuk mengidentifikasi pelaku serta kurangnya buktibukti. Ditegaskan bahwa berkas kasus yang diserahkan komnas HAM itu tidak lengkap,
sehingga kalaupun dipaksakan dilimpahkan ke pengadilan, perkara ini nanti akan
bebas. Salah seorang keluarga korban, Budi Hartono menilai Kejaksaan Agung enggan
menuntaskan penyidikan kasus tragedi Mei 1998 dan hanya melempar tanggung
jawab ke instansi lain dengan tidak menindaklanjuti berkas dari Komnas HAM.170
Persoalan atas mandeknya kasus ini juga dikarenakan tidak adanya inisiatif DPR.
Koordinator Kontras, Usman Hamid dalam seminar mengenai penyelesaian kasus
Mei di Universitas Trisakti menyatakan bahwa maju mundurnya penanganan hukum
tragedi Mei 1998 sangat ditentukan oleh sikap DPR. Jaksa agung pun juga telah
berjanji akan menindak lanjuti perkara tragedi Mei 1998 sepanjang ada usulan dari
DPR mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc.171 Sikap keras juga diungkapkan
Stanley Adi Prasetyo, dari Institut Studi dan Arus Informasi yang melakukan
penyelidikan atas kasus Mei yang menimpa masyarakat Cina di Indonesia, dalam
seminar tentang tragedi Mei di kampus Universitas Tarumanegara. Ia menyatakan
bahwa DPR tidak peduli mengungkap kasus Mei karena bukan kasus ini kasus yang
basah, sehingga tidak terungkap aktor intelektualnya.172
Dalam pertemuan dengan keluarga korban, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim G
Nusantara menyatakan telah melakukan hearing sebanyak 4 kali dengan Komisi III
DPR. Komnas HAM meminta DPR melakukan audit kinerja Komnas HAM dan Kejaksaan
169
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Siaran Pers bersama Kontras, FKKM, Elsam, TPK 12 Mei, 3 Agustus 2004.
Dalam audiensi keluarga korban Mei 1998 dengan Kejaksaan Agung RI, 11 Mei 1998;
Kejaksaan
tuntaskan kasus tragedi Mei, Suara Pembaruan 12 Mei 2005.
DPR paling menentukan penanganan hukum tragedi Mei 1998, Suara Pembaruan 10 Mei 2005.
DPR tidak peduli ungkap kasus tragedi Mei, Suara Pembaruan 11 Mei 1998.
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Agung atas tersendatnya kasus Mei dan Trisakti Semanggi.173 Sementara mantan tim
penyelidik kasus Mei 1998 di Komnas HAM, Solahudin Wahid mengusulkan agar DPR
segera merekomendasikan kepada presiden agar membentuk pengadilan ad hoc
untuk mengungkap tragedi Mei 1998.174
Akhirnya, Rapat Internal Komisi III DPR RI tanggal 30 Juni 2005, menghasilkan
kajian yang mendasarkan diri pada pendapat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap
peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan akan mengirimkan surat kepada Pimpinan Dewan
tentang Sikap dan Pendapat Komisi III DPR, berupa : “Untuk kasus Kerusuhan Mei
1998, Komisi III DPR RI berpendapat untuk dilakukan pembahasan secara mendalam
yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR (Komisi atau Pansus).175 Dalam pertemuan
terakhir keluarga korban dengan Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua
Komisi III menyatakan akan membahas hal ini dalam Rapat Paripurna dan akan
mempertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung tahun depan.176
Melawan lupa lewat buku
Untuk mengingatkan kembali akan perjuangan korban yang meninggal, hilang dan
terluka pada Mei 1998, maka SNB, Ikohi, FKKM 98, APHI dan Kontras meluncurkan
buku berjudul “Menatap Wajah Korban”. Buku ini dibuat dalam rangka menyampaikan
fakta hukum berdasarkan keterangan saksi dan data yang diambil dari investigasi.
Buku ini juga merangkum kumpulan sketsa wajah korban, penggambaran sikap politik
lembaga publik sejak Mei 1998 serta potret gerakan korban dan masyarakat untuk
menuntut keadilan dan analisa terhadap pemberitaan meida massa terkait kasus ini.
Sementara, dalam rangka peringatan Mei 1998 Paguyuban Mei 1998 dan FKKM, Ikohi,
TRK, SNB, APHI, Elsam dan Kontras melaksanakan berbagai rangkaian acara. Pada 13
Mei 1998 keluarga korban melakukan doa bersama di areal bekas Mal Yogya, tempat
ratusan mayat ditemukan terbakar. Selain mengenang keluarga korban yang telah
tiada, mereka menuntut pemerintah menindak lanjuti temuan Tim Gabungan Pencari
Fakta dan Tim Penyelidik Ad Hoc Komnas HAM.177 Malamnya, diluncurkan buku “Reka
Ulang Kerusuhan Mei 1998”, film dokumenter “Memecah Kesunyian” serta Pameran
lukisan peristiwa Mei 1998. Baik buku maupun lukisan menggambarkan peristiwa
sesungguhnya yang terjadi pada Mei 1998, dan menampilkan wajah pelaku serta
rekonstruksi peristiwa di Jakarta berdasarkan kesaksian korban dan masyarakat.
Tampak jelas bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah peristiwa kerusuhan biasa,
namun ada pihak-pihak tertentu yang sengaja melakukan provokasi dan mengajak
masyarakat untuk membuat kerusuhan saat itu. Buku ini diharapkan dapat menjadi
salah satu alat dokumentasi sejarah serta alat bantu bagi proses penyidikan kasus Mei
1998 yang sedang berlangsung. Film dokumenter yang diputar juga menggambarkan
perjalanan advokasi keluarga korban untuk mencari keadilan.
173
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Dalam audiensi keluarga korban Mei dengan Ketua Komnas HAM, 12 Juli 2005.
Pengadilan Ad Hoc Tragedi Mei, Tempo 15 Mei 2005.
Surat No. 83/Kom III/VI/2005.
Dalam audiensi keluarga korban TSS dan Kontras dengan Komisi III DPR RI, 7 Desember 2005.
Korban Mei menuntut, Tempo 14 Mei 2005.
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Esoknya, peringatan tujuh Mei 1998 dilakukan di pelataran parkir TIM, Cikini. Acara
diisi dengan berbagai atraksi yang dilakukan keluarga korban, seperti lagu, teater
dan orasi. Malam itu dilepaskan puluhan balon ke udara, sebagai tanda harapan
akan hadirnya keadilan.178

C. Kasus Trisakti dan Semanggi
Tahun 2005, kasus penembakan mahasiswa di Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi I
November 1998 dan Semanggi II bergulat keras di parlemen. Sudah lama penyelesaian
perkara ini tidak berjalan karena adanya rekomendasi Pansus DPR 1999-2004.
sepanjang tahun 2005, berkali-kali korban dan keluarga korban menerima pernyataan
dukungan serta janji dari berbagai fraksi partai politik di DPR, Komisi III hingga janji
langsung dari Ketua DPR Agung Laksono untuk membuka kembali masalah Trisakti,
Semanggi I dan II. Walaupun pada tahun ini, pada yakni pada tanggal 17 Agustus
2005, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan “pahlawan
reformasi” untuk mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak, keluarga korban beserta
mahasiswa tetap meminta pelaku dibawa ke pengadilan yang benar dan adil.
Kemacetan penyelesaian ketiga tragedi berdarah ini juga disebabkan karena Jaksa
Agung bersikukuh untuk tidak melanjutkan penyidikan sebelum keputusan Pansus
DPR pada tahun 2001 dicabut oleh DPR. Dalam sebuah pertemuan dengan korban,
Jaksa Agung menyarankan korban untuk menuntut adanya pencabutan hasil Pansus
terlebih dahulu.179 Akhirnya keluarga korban pun kembali memfokuskan diri berjuang
lewat DPR. Tak kurang 12 kali pertemuan antara keluarga korban dengan pihak DPR,
baik Komisi III, Fraksi-fraksi maupun Ketua DPR RI. Selain itu, setidaknya 10 buah
surat, termasuk hasil kajian Kontras telah dikirimkan sebagai bahan masukan bagi
DPR untuk mengkaji ulang masalah Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Tetapi,
DPR belum memenuhi harapan para korban. Badan Musyarawarah DPR, tidak juga
mengagendakan pembahasan masalah ini hingga akhir tahun 2005.
Pada 25 Januari 2005 kembali keluarga korban didampingi Kontras melakukan
pertemuan dengan DPR, untuk mendesak DPR agar mengambil peran berkaitan
dengan terhambatnya kasus–kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM dan Kejaksaan
Agung. Secara khusus korban mendesak DPR mencabut rekomendasi DPR 2001
yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti dan
Semanggi. Diterima oleh Komisi III DPR, Nursyahbani Katjasungkana, Gayus Lumbuan,
Arbaba Paperweka, Mahfudz MD, Trimedya Panjaitan dan sejumlah politisi lainnya,
Komisi III DPR menyatakan akan meneliti kasus-kasus yang terhambat di Kejaksaan
Agung. Khusus untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Komisi III menegaskan bahwa
rekomendasi DPR 2001 bukanlah produk hukum, melainkan produk politik sehingga
tidak boleh membatasi proses hukum. Dalam hal ini, menurut Komisi III, Jaksa Agung
harus mengabaikan rekomendasi dan melakukan penyidikan.
178
179

Balon Korban kerusuhan Mei, Indopost 15 Mei 2005.
Dalam audiensi korban Trisakti, Semanggi I dan II didampingi Kontras dengan Jaksa Agung pada 29 Desember 2004.
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Selanjutnya, ketika belum ada tanda-tanda akan realisasi janji tersebut, keluarga
korban didampingi Kontras kembali melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung,
yang diwakili pejabat Direktorat HAM I Ketut Murtika pada 29 Januari 2005. Keluarga
korban menyatakan bahwa belum adanya tim penyidik untuk kasus ini menunjukkan
kegagalan penegakan HAM di Indonesia dalam 100 hari pemerintahan SBY – JK. Dalam
laporan program 100 harinya, Jaksa Agung hanya melaksanakan penelitian atas berkas
Mei dan Trisakti, Semanggi I dan II dan mengembalikannya ke Komnas HAM dengan
alasan belum lengkap (disertai petunjuk)180. Selain itu, Kejaksaan Agung berpendapat,
salah satu kendala penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini telah
terjadi adalah perbedaan persepsi yang substansi antara Kejaksaan Agung dan
Komnas HAM yaitu menyangkut pemahaman tentang ketentuan formil prosedural.
Antara lain tentang pembuatan berita acara, proses penyelidikan dan batas-batas
tugas dari kewajiban Komnas HAM selaku penyelidik dengan Kejaksaan Agung selaku
penyidik, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab atas tindakan-tindakan
hukum yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing institusi hukum tersebut.181
Menanggapi hal ini, keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, korban Mei 1998,
Kontras dan Tim Penuntasan Kasus Trisakti mendesak Jaksa Agung dan DPR untuk
menyelesaikan seluruh proses lempar tanggung jawab dalam upaya penyelsaian
kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Menurut mereka, sikap saling lempar
tanggungjawab antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan DPR jusru menimbulkan
kebekuan politik, sehingga penyelesaian kasus ini terhambat hampir 4 tahun lamanya.
Hingga akhir tahun 2005, perdebatan ini terus berlangsung tanpa jalan keluar.
Padahal, lembaga-lembaga negara yang berwenang menangani hal ini semestinya
bisa berkomunikasi berkoordinasi dan bekerja untuk mendorong penegakkan
hukum dan keadilan bagi korban, yang juga warga negaranya sendiri. Perdebatan
hukum yang terjadi, semestinya tidak melupakan tujuan mulia dari adanya hukum
itu sendiri, yakni untuk keadilan. Untuk itu, mereka mendesak agar kedua belah
pihak segera merealisasikan janji-janjinya menyelesaikan kasus ini, termasuk
menyelesaikan semua permasalahan hukum yang berkembang agar segera terungkap
kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak-hak bagi korban yang telah menderita
hampir 7 tahun lamanya.182
Pada tahun ini, keluarga korban, Kontras, TPK 12 Mei dan AKKRA melakukan
rangkaian pertemuan dengan fraksi–fraksi di DPR sepanjang Juni-Juli 2005. Saat
keluarga korban melakukan pertemuan dengan Fraksi PKS yang diterima oleh Al
Muzammil dan Ustadz Anwar, Fraksi PKS menyatakan akan menyuarakan bahwa kasus
Trisakti dan Semanggi merupakan pelanggaran HAM berat dan akan mengusulkan
pencabutan rekomendasi Pansus DPR periode yang lalu.183
180
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Laporan Kerja Jaksa Agung dalam 100 hari pemerintahan SBY-JK, 28 Januari 2005.
Bahan Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI, 7 Februari 2005.
Pernyataan sikap bersama Korban dan keluarga korban Mei 1998, Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, TPK 12
Mei, IKOHI, Korban dan Keluarga korban Tanjung Priok dan Kontras, Mendesak Jaksa Agung dan DPR Menyelesaikan
Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang terhambat di tingkat Penyidikan, 7 Februari 2005.
Audiensi keluarga korban dan Kontras dengan Fraksi PKS, 1 Juni 2005.
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Keluarga korban juga melakukan pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR RI yang
diterima oleh Sekretaris FPDIP Jakobus Kamarlo Mayongpadang, Gayus T Lumbun
dan R.K Sembiring, FPDIP berjanji akan berupaya mencabut rekomendasi DPR yang
menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan
Semanggi II (TSS). Fraksi ini juga meminta agar kasus ini tidak diselesaikan melalui
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tetapi melalui peradilan HAM ad hoc.184
Hafid Maksum, Hifin Syarkawi, Mayasak Johan dan Johan Mahya dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (FPPP) mendukung pencabutan rekomendasi pansus DPR
RI periode 1999–2004 untuk kasus TSS. Pada hari yang sama, keluarga korban
melakukan audiensi dengan FPG. Akil Mukhtar yang menerima korban, menyatakan
akan menyetujui hasil laporan KPP HAM TSS serta akan membawa ke Komisi III untuk
mencabut rekomendasi pansus, dengan tidak melalui mekanisme Pansus. FPG juga
bersedia mencabut rekomendasi pansus DPR RI periode sebelumnya.185
Sementara perempuan politisi Hj.Azlaini Agus dari F Partai Amanat Nasional
(FPAN) yang menerima keluarga korban menyatakan bahwa FPAN membutuhkan
waktu untuk mengkaji kasus TSS dan akan dibawa lewat mekanisme Pansus. F PAN
memerlukan pengkajian lewat mekanisme Pansus untuk menentukan status TSS.
Namun sorenya, politisi lainnya dari FPAN Arbab Paproeka menegaskan sikap FPAN
mendukung pencabutan rekomendasi Pansus.186
Dalam audiensi dengan F PKB, yang diterima oleh Masduki Baidlowi, Drs. H.
Saifullah Ma’sum dan Badriyah menyatakan bahwa PKB tetap pada sikap awal,
dengan menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS. Langkah
yang akan diambil berupa pembahasan dalam rapat fraksi yang akan dibahas dalam
komisi serta membicarakannya dalam Forum Lintas Fraksi.187
Sementara Sutaji dan Ziki Wahab dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI berharap Tragedi
Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bisa sampai kepengadilan HAM ad hoc. Setelah
itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak rekomendasi DPR yang menutup peluang
penuntasan kasus berdarah ini di Pengadilan HAM Ad Hoc dicabut.188
Dari pertemuan–pertemuan yang dilakukan, fraksi–fraksi memberikan pandangan terbuka
untuk menyetujui dicabutnya rekomendasi DPR periode 2000-2004, melalui pernyataan F
PDIP (109) kursi, F PPP (57) kursi, F PKB (52) kursi, F PAN (53) kursi, dan F PDS (13) kursi.
Jumlah anggota lima fraksi tersebut 284 kursi dari total 550 kursi. Pandangan Fraksi itu
sudah masuk ke Komisi III DPR, sementara kelima fraksi lainnya belum menyerahkan
pandangannya, antara lain; F PG (127) kursi, F Partai Demokrat (57) kursi, F PKS (45)
kursi, F Bintang Pelopor Demokrasi (20) kursi, dan F Partai Bintang Reformasi (14) kursi.189
184
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Audiensi keluarga korban dan Kontras dengan Fraksi PDIP, 6 Juni 2005; Suara Pembaruan 7 Juni 2005.
Audiensi keluarga korban dan Kontras dengan Fraksi FPP, 10 Juni 2005.
Audiensi keluarga korban dan Kontras dengan F PAN, 15 Juni 2005.
Audiensi keluarga korban dan Kontras dengan F PKB, 20 Juni 2005.
Audiensi keluarga korban dan Kontras dengan F Partai Demokrat, 22 Juni 2005; Kompas 23 Juni 2005.
Kasus Trisakti Mungkin dibuka (Lima Fraksi Berkeinginan Rekomendasi DPR Ditinjau Ulang), Kompas 28 Juni 2005
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Menanggapi hal tersebut, keluarga korban Trisakti-Semanggi, Kontras, TPK 12
Mei 1998 dan AKKRA meminta sikap tegas DPR untuk segera menyelesaikan kasus
kejahatan masa lalu dalam peristiwa Trisakti 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II
1999. Komisi III diharapkan melanjutkan pengkajian ulang ketiga perkara itu melalui
rapat paripurna. Komisi III diminta untuk segera mengajukan seluruh sikap fraksi
ke forum paripurna untuk diputuskan, dan tidak melalui voting individual untuk
menutup peluang terjadinya deal politik status quo190. Mereka juga menegaskan
untuk menolak jika dibentuk kembali “Pansus DPR baru” guna mengkaji ulang ketiga
peristiwa tersebut, serta meminta Jaksa Agung melanjutkan proses hukum atas
berkas penyelidikan Komnas HAM yang saat ini terkatung-katung di Kejagung.191
Di lain waktu, FPDI P kembali menegaskan sikapnya. Fraksi ini optimis DPR akan
menganulir rekomendasi Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Fraksi ini yakin
sikapnya yang sejak awal menyatakan kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM
berat akan didukung mayoritas fraksi di DPR. Menurut wakil ketua F PDIP Gayus
Lumbun F PDIP periode sekarang tetap konsisten memperjuangkan kasus Trisakti,
Semanggi I dan II bisa di proses melalui pegadilan HAM Ad hoc.192
Akhirnya, rapat intern Komisi III menyepakati pembahasan rekomendasi DPR periode
1999–2004 untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II pada 30 Juni 2005. Menurut Akil
Mukhtar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, keputusan ini diambil berdasarkan pandangan
fraksi–fraksi yang menyepakati “menyetujui untuk diadakan peninjauan kembali
adanya keputusan DPR RI periode 1999-2004 terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi
I dan II berdasarkan mekanisme yang ada di DPRRI”.193 Kesepakatan ini selanjutnya
disampaikan dalam rapat paripurna DPR, pada Agustus 2005. Jika disetujui DPR akan
menyurati kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar kasus ini
dilanjutkan. Berdasarkan hal ini, tidak ada lagi alasan bagi Kejaksaan Agung untuk
tidak melakukan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, ujar Panda Nababan
dari Fraksi PDIP yang juga mantan Ketua Pansus untuk kasus ini pada tahun 2001.194
Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Agung menyatakan siap mengikuti
perkembangan kasus Trisakti seandainya DPR membuka kembali kasus tersebut.
Namun kejaksaan Agung belum memiliki rencana membentuk tim khusus tersebut,
kata Jampidsus Hendarman Supandji.195 Di lain pihak, mantan Ketua Satgas HAM
Kejaksaan Agung BR Panggaribuan menolak hal tersebut dan menyatakan bahwa
kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak bisa disidangkan di pengadilan
HAM berat, dengan alasan bahwa kasus tersebut sudah diproses dan disidangkan
di pengadilan militer dan merupakan tindak pidana umum.196
190
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Kesimpulan dan Rekomendasi Pansus DPR RI untuk Trisakti, Semanggi I dan II pada tahun 2001 dilakukan melalui
voting. Dalam voting tersebut bahkan proses pengambilan keputusan tidak memenuhi syarat kuorum.
Siaran pers bersama Keluarga Korban Trisakti-Semanggi, KontraS bersama TPK 12 Mei 1998, AKKRA, Kaji Ulang
Rekomendasi Pansus Trisakti-Semanggi, 30 Juni 2005.
FPDI P optimis DPR Anulir Rekomendasi Kasus Trisakti, Suara Pembaruan 30 Juni 2005.
Surat No. 83/Kom.III/VI/2005 tentang Hasil kajian kasus peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II serta Kerusuhan Mei 1998.
Komisi III Batalkan Rekomendasi DPR Lama kasus TSS, Kompas, 1 Juli 2005.
Komisi III Batalkan Rekomendasi DPR Lama kasus TSS, Kompas, 1 Juli 2005.
DPR buka kasus Trisakti Semanggi Republika, 1 Juli 2005.
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Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara meminta DPR
untuk tidak hanya beretorika. DPR diminta segera merekomendasikan kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk pengadilan ad hoc HAM
kasus Trisakti, Semanggi I dan II.197
Dalam tingkatan implementasi, Fraksi-fraksi DPR menyarankan pembentukan
panitia khusus yang baru untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Agun Gunanjar,
FP Golkar menyatakan penanganan kasus itu sebaiknya terpisah karena persoalan
lokasi dan pelakunya berbeda. Sementara, Rama Pratama anggota F PKS yang juga
mantan aktivis mahasiswa 1998 mengusulkan pembentukan Pansus yang baru dengan
melibatkan komisi hukum dan komisi pertahanan keamanan DPR. Sedangkan Ketua
Fraksi Partai Demokrat (FPD) Soekartono menyerahkan pembahasan kasus ini pada
komisi hukum dan HAM DPR. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menilai kasus ini lebih efektif
dibawa ke komisi III karena langsung berhadapan dengan kepolisian dan kejaksaan.198
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan pengesahan
rekomendasi Panitia khusus DPR sebelumnya juga melalui rapat paripurna DPR,
sehingga pencabutannya juga harus melalui rapat paripurna. Di lain pihak tidak
ada ketentuan yang mengatur Kejaksaan Agung harus menunggu rekomendasi DPR
untuk melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM tragedi Trisakti, Semanggi I
dan II. Hal ini dipertegas oleh hakim HAM ad hoc Binsar Gultom, Hakim HAM, yang
menyatakan bahwa kewenangan DPR hanya memberi rekomendasi atau mengusulkan
dibentuknya pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden.199
Sementara Presiden Mahasiswa Trisakti Maman Abdurrahman menyambut baik
rekomendasi Komisi III DPR yang mencabut hasil pansus DPR sebelumnya yang
menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS I –II. Maman Abdurrahman
juga meminta segera dibentuk Pengadilan HAM ad hoc kasus Trisakti. Enus Yunus,
orang tua mendiang Hafidhin Royan, mahasiswa Trisakti menilai rekomendasi
pencabutan itu merupakan pintu masuk bagi ditegakkannya kebenaran dan keadilan
yang sesungguhnya, karena keadilan yang sesungguhnya adalah peradilan yang harus
menyentuh beberapa perwira TNI.200
Sementara itu, Keputusan Komisi III belum juga ditindak lanjuti. Sekjen DPR Faisal
Djamal menyatakan bahwa hasil kajian Komisi III DPR tetang kasus Trisakti I dan
II belum dibahas di Rapim DPR. Atas pertimbangan itu pula hasil kajian komisi III
tidak dibacakan dalam rapat paripurna kemarin. Akil Muchtar menyatakan, Komisi
III tidak bermaksud mengulur–ulur pembahasan kasus ini. Pembahasan selanjutnya
tergantung pimpinan DPR.201 Dalam rapat paripurna penutupan masa sidang DPR
menjelang reses tersebut, terjadi unjuk rasa Mahasiswa Trisakti. Mereka menggelar
spanduk didepan pintu masuk gedung yang isinya mempertanyakan keseriusan DPR.
197
198
199
200
201

Fraksi DPR dukung rekomendasi komisi hukum, Tempo, 2 Juli 2005.
Fraksi DPR dukung rekomendasi komisi hukum, Tempo, 2 Juli 2005.
Fraksi DPR dukung rekomendasi komisi hukum, Tempo, 2 Juli 2005.
DPR jangan hanya beretorika, Suara Pembaruan, 2 Juli 2005.
Keputusan Komisi III belum ditindak lanjuti, Kompas, 6 Juli 2005.
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Mugiyanto, ketua IKOHI kembali meminta agar DPR jangan menjadikan kasus Trisakti I
dan II sebagai komoditas politik. DPR memlalui kasus itu semestinya bisa menunjukkan
komitmennya dalam upaya penegakkan HAM di Indonesia.202 Usman Hamid menilai
DPR dan Pemerintah tidak serius untuk menyelesaikan pengungkapan kasus Trisakti
I dan II. Kontras meminta komentar seputar hasil rapat paripurna DPR yang tidak
menyinggung sama sekali kasus ini, padahal komisi III DPR telah memutuskan
untuk mencabut rekomendasi mereka sebelumnya yang menyatakan tidak ada
pelanggaran HAM berat. Usman mengkhawtirkan akan terjadi berbagai permainan
antara DPR dan pihak-pihak yang dirugikan kalau kasus itu dibuka kembali.203
Untuk menegaskan hal tersebut, keluarga korban didampingi Kontras melakukan
pertemuan dengan Ketua DPR RI Agung Laksono, 14 September 2005. Keluarga
korban mendesak DPR RI untuk segera mencabut rekomendasi Pansus DPR RI
terhadap kasus TSS melalui rapat paripurna dan memerintahkan Kejaksaan Agung
melanjutkan penyelidikan Komnas HAM. Keluarga korban juga menuntut DPR
berinisiatif mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden
mengenai pengadilan HAM ad hoc untuk kasus TSS I dan II. Ketua DPR menyatakan
hanya akan mengagendakan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal
22 September 2005 untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.204
Pertemuan itu mengecewakan keluarga korban. Sumarsih, ibunda Wawan Kurniawan,
korban Semanggi I mengeluh merasa dipingpong oleh DPR dan Kejaksaan Agung,
setelah berkali-kali harus melakukan membicarakan hal ini kepada kedua instansi
ini. Keluarga korban menuntut sikap DPR yang lebih berani dari pada sekedar
membahasnya di tingkat rapat Bamus.205
Pada kenyataannya, Rapat Bamus 22 September 2005 tidak juga melakukan
pembahasan atas kasus Trisakti Semanggi I dan II. Dalam aksi massa memperingati
kasus Semanggi II, 24 September 2005, mahasiswa dan keluarga korban mengecam
DPR yang telah melakukan kebohongan publik. Mereka mendesak DPR untuk segera
mencabut rekomendasi kasus TSS serta mendesak presiden membuat Kepres
pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Dalam pertemuan terakhir keluarga korban
dengan Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi III menyatakan
akan membahas hal ini dalam Rapat Paripurna, Januari 2006.206 Tampaknya, hingga
akhir 2005, janji DPR hanyalah janji kosong belaka.
Kerikil hambatan
Upaya keluarga korban sempat terganjal wacana untuk penghentian penyidikan.
Pengacara senior Adnan Buyung Nasution, meminta Komnas HAM menghentikan
penyelidikan kasus Trisakti dan Semanggi. Menurutnya UU Komnas HAM tidak
mengatur kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Pembongkaran
202
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Kasus Trisakti Jangan Jadi Komoditas Politik, Suara Pembaruan, 9 Juli 2005.
DPR dan Pemerintah Dinilai tidak serius, Suara Pembaruan, 7 Juli 2005.
Bahas Ulang Kasus Trisakti – Semanggi, Indopost, 15 September 2005.
Keluarga Tragedi Trisakti Dipingpong, Tempo, 15 September 2005.
Dalam audiensi keluarga korban TSS dan Kontras dengan Komisi III DPR RI, 7 Desember 2005.
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kasus-kasus HAM masa lalu tidak realistis serta membongkar luka lama yang bisa
menimbulkan luka yang berkepanjangan. Buyung Nasution menyatakan, kasus HAM
masa lalu yang bisa diselidiki hanya meliputi kasus Tanjung Priok dan Timor Timur,
sementara kasus lainnya akan diambilalih KKR207.
Pernyataan ini langsung mengundang reaksi keras. Sumarsih, ibunda Norman Irawan
mengingatkan bahwa upaya meredam terjadinya kembali kekerasan serupa dimasa
mendatang adalah dengan menangkap para pelaku pelanggar HAM masa lalu.
Oleh karenanya Komnas HAM harus melakukan penyelidikan untuk kasus-kasus
pelanggaran HAM. Ditempat terpisah Direktur LBH Ulli Parulian menegaskan
bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan memproses dan melakukan penyelidikan
kasus–kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti kasus TSS, Talangsari dan lainlainnya.208 Koordinator Kontras Usman Hamid menegaskan bahwa Komnas HAM
memiliki kewenangan untuk membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Kewenangan untuk melakukan penyelidikan juga diatur dalam UU No 39 tentang 1999
tentang HAM dan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kontras menduga,
Buyung sengaja mengharapkan agar kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu yang
banyak melibatkan banyak pejabat TNI tidak dibongkar. Kontras meminta Komnas
HAM terus melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.209
Mugianto, Ketua IKOHI menyatakan bahwa Buyung telah mencederai para korban
dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Pernyataan itu bias dan lebih
mengedepankan suara dari mereka yang diduga sebagai pelaku pelanggar HAM.
Bintang Jasa Pratama untuk korban Trisakti
Di tengah pergulatan melawan sikap DPR yang alot dan tidak pasti, keluarga korban
Trisakti bersama rektor Usakti dan Presma Trisakti bertemu Presiden SBY pada tanggal
28 Juni 2005. Pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada
mahasiswa korban Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Melalui jurubicara kepresidenan Andi
Malarangeng, Presiden menyatakan pemerintah akan mencoba mencarikan jalan
bagaimana meletakkan Tragedi Trisakti itu dalam bingkai sejarah perjalanan bangsa
dan bagaimana menarik pelajaran besar dengan melakukan perubahan-perubahan serta
melakukan penegakkan hukum secara adil. Presiden juga memberikan pesan agar proses
peradilan dilakukan secara bijak. Penegakkan hukum peradilannya dilakukan secara
adil, cermat dan jelas.210 Keluarga korban sendiri tetap menuntut adanya pengadilan
untuk pelaku, seperti diungkapkan Heratety Hidayat, ibunda dari Elang Mulia Lesmana,
mahasiswa yang tewas ditembus peluru tajam saat peristiwa Trisakti. “Presiden sudah
menunjukkan kearifan dan pikiran yang jernih, tetapi saya masih mengharapkan
pengadilan HAM Ad Hoc bisa digelar untuk mengungkap kebenaran sejarah.” Sementara
itu Karsiah, ibunda Hendrawan Sie menyatakan hanya mengharapkan jalan terbaik
untuk mengungkap dan mengadili para pelaku yang bertanggungjawab dalam peristiwa
tersebut. Kami cuma bisa berharap setelah terombang – ambing selama tujuh tahun.
207
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Buyung Minta Kasus Trisakti dihentikan, Tempo, 5 Juli 2005.
Adnan Menuai Kecaman dari LSM, Media Indonesia, 6 Juli 2005.
Buyung Minta Pelanggaran HAM masa lalu dihentikan, Republika 5 Juli 2006.
Keluarga korban Trisakti bersama Rektor Usakti dan Presma Trisakti bertemu Presiden SBY, Media Indonesia 29 Juni
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Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2005 Presiden SBY menganugerahi tanda
kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada empat orang mahasiswa Trisakti yang
meninggal dunia akibat tembakan aparat keamanan dalam persitwa Trisakti Mei
1998, berdasarkan keputusan Preiden Nomor 057/TK/2005 tanggal 9 Agustus 2005.211

D. Kasus Tanjung Priok 1984
Keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok sepertinya masih harus menempuh
perjalanan panjang. Sebagian berkas perkara yang dibawa ke pengadilan HAM ad
hoc justru berakhir dengan lolosnya para terdakwa dari hukuman. Pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung belum mampu memberikan keadilan bagi
korban peristiwa Tanjung Priok. Meskipun masih akan melalui proses pemeriksaan
kasasi di Mahkamah Agung untuk berkas perkara atasnama Pranowo, Butar-Butar dan
Sutrisno Mascung cs. Meskipun diperkirakan akan berakhir sama dengan kasus Timor
Timur, hingga akhir tahun 2005, belum ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
Rendahnya kesungguhan Jaksa Agung saat itu, telah terlihat saat menyikapi hasil
Komnas HAM yang hanya menetapkan 14 tersangka dari 23 orang yang diduga
bertanggungjawab. Dan Jaksa Agung MA Rachman menuntut 14 orang terdakwa ke
pengadilan sejak 15 September 2003. meskipun ada kelemahan, korban tetap berjuang
agar penyelesaian kasus ini mampu mengembalikan harkat dan martabatnya yang
telah hilang. Berharap agar pengadilan yang digelar tidak menjadi alat pembenar
bagi kejahatan yang terjadi, dan pembebasan para penjahat kemanusiaan. Sampai
kapanpun, korban menuntut Negara memenuhi hak-hak korban agar ada kejelasan
kebenaran atas peristiwa, penghukuman pelaku serta pemberian kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi atas kerugian yang diderita selama bertahun-tahun.
Pada awal tahun, ketidak kejelasan penanganan kasus mulai tampak. Kontras
memandang masalah ini sebagai cermin sikap setengah hati dalam menangani berkas
Tanjung Priok. Antara lain karena tidak adanya terdakwa yang ditahan paska putusan
terhadap 11 orang terdakwa yang telah terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman.
Kontras sempat mendesak Jaksa Agung untuk segera mengeluarkan surat perintah
penahanan kepada terdakwa yang telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan,
menyerahkan memori banding dan kasasi terhadap terdakwa yang diputus minimal
dan bebas, merealisasikan putusan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya. Hal
penting lainnya adalah kebutuhan untuk penyusunan dakwaan lanjutan untuk terdakwa
baru. Hal ini dapat merujuk pada proses pemeriksaan sidang pengadilan ad hoc HAM.212
Selain itu, belum ada kejelasan atas proses banding dan kasasi atas putusan
minimal pelaku hingga putusan bebas. Padahal berdasarkan pasal 233 KUHAP,
banding harus segera diajukan 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Biasanya
211
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Korban Trisakti terima bintang jasa Pratama, Kompas 18 Agustus 2005.
Press Release Kontras, No. 04/SP-Kontras/II/2005, Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM Berat di
Tanjung Priok.
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alasan teknis dan prosedural digunakan untuk kelambatan proses. Ketidakjelasan
pelimpahan berkas ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kekaburan waktu
penyelesaian, seperti yang terjadi saat penyidikan di Kejaksaan Agung. Begitupula
dengan belum adanya kejelasan realisasi atas kompensasi kepada korban.
Padahal ini pun masih belum memenuhi syarat keadilan yang telah ditetapkan
secara universal, dan juga ditetapkan dalam undang-undang pengadilan HAM
serta peraturan pemerintah tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Bila
negara serius, hak ini mesti dipenuhi segera setelah tindak kejahatan terjadi
atau setelah vonis pengadilan di jatuhkan. Sebab korban telah menderita selama
bertahun-tahun sehingga pemulihan hak harus diberikan secara cepat dan layak.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Suhandoyo yang sempat menemui korban menyatakan
akan berusaha semaksimal mungkin mempertahankan tuntutannya. Sementara untuk
kompensasi menurutnya baru dapat diberikan bila keputusan sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap.213 Di lain pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I Made
Karna yang juga merupakan Ketua Pengadilan HAM Jakarta meminta permohonan
tertulis berkaitan dengan putusan yang dianggap kurang jelas.214
Kekecewaan mulai terasa dikalangan korban dan keluarga korban ketika pada tanggal
29 Mei 2005 mantan Kepala Operasional II Kodim 0502 Jakarta Utara Sriyanto telah
diputus bebas oleh majelis hakim agung tingkat kasasi yang diketuai Iskandar Kamil.
Sriyanto (mantan Kasiop Kodim 0502 Jakarta Utara) diangkat menjadi Panglima
Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, menggantikan Mayjen TNI Iwan Ridwan
Sulandjana. Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu memimpin
langsung serah terima jabatan Pangdam III/Siliwangi di Stadion Siliwangi Bandung.215
Disusul dengan bebasnya terdakwa lain Sutrisno Mascung (Mantan Komandan Regu III
Yon Arhanudse 06) beserta 10 anak buahnya serta R Butar Butar (Mantan komandan
Kodim 0502 Jakarta Utara).
Pada 31 Mei 2005, Majelis hakim yang diketuai H. Basoeki, SH, dengan hakim anggota
H. Sri Handoyo, SH. Pror DR. Soejono , SH. Prof DR. Muh. Amin Suma,.SH. Prof Dr.
Ahmad Sutarmadi. SH menyatakan membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc
PN JKT PST No 01/Pid. HAM/ Ah Hoc/2003/Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2004 serta
menyatakan para terdakwa -Sutrisno Mascung cs- tidak secara sah dan menyakinkan
melakukan perbuatan pidana.
Sementara pada tanggal 8 Juni 2005 perkara terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar
di putus bebas oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As’ad, SH.MH Prof
Muhamad Amin Summa, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.
SH.MBA, berdasarkan No.Perkara : 02/PID/HAM/Ad Hoc/2005/PT DKI. Majelis hakim
membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 30 April
213
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Dalam audiensi keluarga korban Tanjung Priok dan Kontras dengan Kejaksaan Agung RI, 2 Februari 2006
Dalam audiensi keluarga korban Tanjung Priok dan Kontras dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, 3 Februari
2006.
Pikiran rakyat 31 Januari 2005, “Sriyanto Segera Jabat Pangdam III Siliwangi“.
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2004 No 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut
serta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana.216
Kejaksan Agung, yang mewakili kepentingan korban dan masyarakat luas juga
tidak bergerak cepat. Dalam menyikapi putusan bebasnya para pelaku tersebut,
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Soehandoyo hanya menyatakan pihaknya belum
menerima putusan Pengadilan Tinggi.
Namun kejaksaan akan segera menyerahkan memori kasasinya.217 Ketua Komnas
HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa pihaknya telah meminta
Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi.218 Langkah tersebut ternyata tidak
diimbangi dengan kerja konkrit dengan merespon ataupun memantau pengadilan
selama berlangsung.
Terhadap putusan diatas, Kontras bersama para korban peristiwa Tanjung Priok 1984
telah mempertanyakan kredibilitas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan
para terdakwa. Putusan ini dipandang bisa mengembalikan penegakan HAM ke
titik nol karena tak satupun ada yang bertanggungjawab. Jaksa Agung dituntut
segera mengajukan kasasi ke MA. Kontras juga menuntut Presiden memerintahkan
Jaksa Agung membuka kembali kasus ini dengan mengajukan tersangka baru sesuai
rekomendasi Komnas HAM. Lebih dari itu, Kontras meminta Presiden dan DPR
mengambil keputusan politik berupa rehabilitasi, dan kompensasi sebagai agenda
paralel demi keadilan bagi korban, agar pengadilan tidak digunakan sebagai sarana
membebaskan para tertuduh pelanggaran berat hak asasi manusia.
Fakta ini membuktikan, proses peradilan kian kehilangan orientasi untuk
membuktikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Bahkan memutus tuntutan publik
bagi dibongkamya kejahatan-kejahatan masa lalu. Kemandirian peradilan menjadi
tidak ada karena pengaruh kuat militer, bukan saja di dalam persidangan, tapi telah
mempengaruhi seluruh struktur negara maupun pelaku politik, guna memastikan
tidak ada penghukuman atas pelanggar hak-hak asasi. Disini, arena kepolitikan
dan hukum didominasi keinginan militer mempertahankan kekebalannya untuk
bertanggungjawab atas kejahatan.219
Pemahaman HAM
Minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum juga
menjadi menjadi kendala yang serius. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui
kelambanan aparatnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
(HAM) berat. Sebab, menurutnya, kasus-kasus itu kebanyakan terjadi sebelum
216
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Penjelasan atas bebasnya para terdakwa ini baru diinformasikan oleh Kepala Humas Pengadilan Tinggi, Husain Andin
Kasim ketika keluarga korban bersama Kontras menanyakan hal ini ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 6 Juli 2005.
Dalam audiensi Kontras dengan keluarga korban Tanjung Priok dengan Kejaksaan Agung, 21 Juli 2005.
Dalam Kontras dengan keluarga korban Tanjung Priok dengan Komnas HAM, 19 Juli 2005.
Pernyataan terbuka Kontras dan Keluarga Korban Tanjung Priok, Putusan Bebas Kasus Priok : Penegakan HAM Kembali
ke Titik Nol.
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disahkannya UU Pengadilan HAM No. 26/2000, sehingga asas retroaktif menjadi
ganjalan220. Minimnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada lemahnya proses
pembuktian. Mulai dari penyusunan dakwaan maupun selama pemeriksaan dalam
menangani perkara pelanggaran HAM berat Tanjung Priok terlihat jelas jaksa
menunjukkan kelemahanya.
Apakah benar masalahnya terletak pada pemahaman dan kemampuan atau justru
terletak pada kemauan? Atau justru dua-duanya? Sulit dipastikan. Yang jelas,
bebasnya terdakwa pelanggar HAM termasuk yang telah dituntut dan divonis
bersalah di pengadilan masih menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam
menuntaskan kasus-kasus masa lalu. Pengadilan yang diharapkan memberi keadilan
kepada korban dan masyarakat justru malah menjadi tempat pencuci dosa kejahatan
yang tidak bertanggungjawab. Dengan melihat pesatnya pertumbuhan produk hukum
HAM, pengadilan kasus Tanjung Priok malah menjauhkan rasa keadilan dan mengisolir
diri dari dinamika perubahan masyarakat yang menginginkan perbaikan hidup.
Tabel
Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok
Nama

Tuntutan

Vonis PN

Vonis PT

Vonis MA

Sutrisno Mascung
(Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06)
beserta 10 anak buahnya

10 tahun

3 tahun

Bebas

Proses

Rudolf Adolf Butar Butar
(Mantan komandan Kodim 0502 Jakarta Utara)

10 tahun

10 tahun

Bebas

Proses

Pranowo
(Mantan komandan PM Kodam V)

5 tahun

Bebas

-

Bebas

Sriyanto
(Mantan kepala Seksi Oprasional kemanan Distrik
Militer 0502 Jakarta Utara)

10 tahun

Bebas

-

Bebas

Sumber : Litbang KontraS, 2005

E. Kasus Talangsari 1989
Pada tahun 2005 peristiwa Talangsari telah berusia 17 tahun. Seperti peristiwa
Tanjung Priok, hilang dan tewasnya ratusan warga sipil dalam peristiwa yang
terjadi 6-7 Februari 1989 belum juga ada yang bertanggungjawab. Belum terlihat
inisiatif yang serius dari pemerintah untuk mencari dan menuntut para pelaku dan
memulihkan harkat dan martabat korban. Janji DPR juga belum memperlihatkan
hasil. Sampai kini penyelidikan pun belum tuntas. Komnas HAM yang telah memulai
penyelidikan sejak 2001 terlihat tidak maksimal kinerjanya.
KontraS, kelompok korban Talangsari dibawah nama PK2TL serta LBH Lampung pada
8 Februari 2005 kembali menemui KomnaS HAM. Kedatangan korban diterima oleh
Ketua Komnas HAM Abdul Hakim G Nusantara, Hasto Atmodjo, dan Yuwaldi. Dalam
pertemuan disampaikan bahwa Tim Komnas HAM dibawah pimpinan Hasballah M
Saad hanya mengerjakan pengkajian pada kasus Talangsari. Ketua Komnas HAM
220

Tempo Interaktif, 28 Januari 2005, “Jaksa Agung Akui lamban Tangani Pelanggaran HAM Berat“
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belum menerima hasil kerja Tim tersebut dengan alasan sibuk mengurus Tsunami.
Pada tanggal yang sama, KontraS, PK2TL dan mendatangi Fraksi PKS (Partai Keadilan
Sejahtera) agar PKS sebagai masyarakat sipil ikut mengawasi kinerja Komnas HAM
dalam melakukan penyidikan kasus Talangsari Lampung. Pertemuan diterima oleh
Mutammimul Ula, Almuzamil Yusuf dan Abdul Hakim. Fraksi PKS mengaku akan siap
turun ke lapangan untuk mendukung penunutasan kasus Talangsari. Pada tanggal
1 Maret 2005, korban bersama Kontras kembali mendatangi DPR. Kali ini menemui
Komisi III, yang diterima oleh Taufiqurahman Saleh dan sejumlah anggota Komisi III
DPR RI. Komisi III menyatakan akan menanyakan Komnas HAM menyangkut proses
hukum kasus Talangsari Lampung 1989.
Pada tanggal 29 Maret 2005, LBH Lampung dan PK2TL mendesak DPRD Lampung
mendukung pengusutan kasus Talangsari dan mengawasi kinerja Komnas HAM.
Korban diterima Komisi A DPRD yang berjanji akan mendukung pengungkapan kasus
Talangsari. Pada 28 September 2005, KontraS, PK2TL, kembali melakukan audiensi
dengan Fraksi-PKS untuk meminta dukungan atas lambannya penyelidikan kasus
Talangsari. Audiensi dengan FPKS kali ini diterima oleh Wahyudin Munawir dan Agus
Poernomo.
Pada tanggal 2 Maret 2005, KontraS, PK2TL, dan LBH Lampung melakukan audiensi
dengan Komnas HAM dan diterima oleh anggota Komnas HAM Ruswiyati Suryasaputra.
Ruswiyati menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi rapat paripurna 23
Februari Komnas HAM telah membentuk tim penyelidikan untuk kasus Talangsari,
berdasarkan UU No. 39 tahun 1999. Tim terdiri dari Enny Soeprapto yang membidangi
masalah kekerasan, Samsudin yang membidangi hak hidup, Ruswiyati Suryasaputra
bidang hak-hak perempuan dan Muhammad Farid yang membidangi hak-hak anak.
Tim mulai bekerja pada akhir Maret hingga awal April 2005.
Menurut catatan Kontras, pembentukan tim penyelidik kasus Talangsari oleh Komnas
HAM telah dua kali gagal. Pada 5 Juni 2001 dibentuk tim penyelidik yang diketuai
Koesparmono Irsan, namun tidak jelas hasilnya. Tidak ada pertanggungjawaban
dari tim tersebut kepada publik tentang apa yang telah dilakukan dan dihasilkan.
Begitu pula dengan tim penyelidik yang dibentuk selanjutnya pada Februari
2004.221 Tim yang diketuai Hasballah M Saad ini juga tidak membawa kemajuan
yang signifikan. Menurut Ketua Komnas Abdul Hakim Garuda Nusantara tim yang
diketuai Hasballah M Saad hanya bertugas melakukan pengkajian, dan hasil kajian
tersebut belum diterima ketua Komnas, dengan alasan sibuk mengurus Tsunami.222
Pengkajian? Bukankah objek dari fungsi pengkajian Komnas HAM adalah peraturan
perundang-undangan? Mengapa Komnas HAM tidak menggunakan fungsi pemantauan
atau penyelidikan menjadi wewenangnya? Lalu apa yang telah dihasilkan? Banyak
pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Yang jelas, waktu terus terbuang, dan tentu
juga biaya.
221
222

Tempo, 3 Maret 2005 “Rangkaian perjuangan korban Talangsari”
Audiensi korban 8 Februari 2005 diterima Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hasto Atmojo, Yulwadi
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Atas berbagai bentuk desakan korban, dan keluarga korban, LBH Lampung dan
Kontras, pada tanggal 2 Maret 2005 Komnas HAM kembali membentuk tim penyelidik
Talangsari yang diketuai Enny Soeprapto.223 Sementara itu bekas Danrem Garuda
Hitam Hendropriyono yang pada saat peristiwa Talangsari menyatakan tidak
keberatan jika kasus Talangsari dibuka kembali224.
Tim ketiga yang dibentuk Komnas HAM dipimpin Enny Suprapto dengan mandat
UU No.39 tahun 1999. Tim ini mengagendakan kerjanya sejak awal Maret sampai
April 2005. Dari hasil penyelidikan sementara, Enny Suprapto menilai pada kasus
Talangsari telah terjadi pelanggaran HAM berupa pembunuhan sewenang-wenang,
penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang, serta kebebasan bergerak. Tetapi
sampai 20 Juni 2005, Tim penyelidik ini menyatakan belum mampu menyelesaikan
penyelidikan secara keseluruhan. Keterangan ini disampaikan anggota tim
Muhammad Farid kepada KontraS dan korban225 pada pertemuan tanggal 20 Juni
2005. Dalam pertemuan ini, KontraS, PK2TL dan LBH Lampung menuntut dipanggilnya
pihak yang relevan, penyelidikan projustitia, serta memeriksa saksi-saksi korban
yang belum teridentifikasi.
Pada audiensi korban tanggal 20 Juni 2005, anggota Komnas HA M. Farid
menyampaikan, paska penyelidikan lapangan, tim masih menunggu surat jawaban
dari Pangdam Sriwijaya dan Korem Garuda Hitam untuk bisa diijinkan meminta
berkas-berkas kasus Talangsari dari instansi tersebut, namun belum mendapat
jawaban. Menurut M Farid, paska penyelidikan lapangan belum ada rapat pleno
membahas hasil penyelidikan dengan alasan kesibukan dua orang anggota tim
lainnya dalam kasus penculikan yakni Samsuddin dan Ruswiyati.226
Sebulan kemudian, pada 19 Juli 2005, KontraS, PK2TL, PK2TLS, LBH Lampung,
LBH Semarang menemui Komnas HAM, untuk mengetahui perkembangan. Dalam
pertemuan, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan,
Komnas masih menunggu surat jawaban dari Korem Garuda Hitam yang belum juga
merespon surat Komnas HAM tentang permintaan mengakses berkas-berkas terkait
kasus Talangsari. jawaban ini dirasakan kurang memuaskan korban. Pasalnya sejak
April sampai dengan 19 Juli 2005 tim masih juga menunggu surat jawaban dari
Pangdam Sriwijaya dan Korem Garuda Hitam. Lalu apa saja yang dilakukan selama
empat bulan menunggu?
Sebulan berikutnya, pada 29 September 2005, KontraS, PK2TL, LBH Lampung dan LBH
Semarang kembali mendatangi Komnas HAM. Kali ini diterima oleh Enny Soeprapto
dan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Kedua anggota Komnas HAM ini menyampaikan
bahwa Dinas Sosial, Lapas dan Polsek yang terkait peristiwa Talangsari tidak bisa
223

224
225
226

Berdasrakan rekomendasi rapat paripurna 23 februari tim penyelidikan dibentuk berdasarkan UU No.39 tahun 1999.
tim teridiri Eni Suprapto (kekerasan)., Samsudin (Hak Hidup), Ruswiyati Suryasaputra (Kekerasab perempuan),
Muhammad Farid (anak-anak)
Tempo 3 Maret 2005 “Subuh Berdarah diawal Februari”
Kompas, 21 Juni 2005 “penyelidikan kasus Talang sari terus molor”
dengan alasan kesibukan dua anggota Tim Ruswiyati dan Samsudin yang terlibat dalam tim penculikan
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memberi keterangan karena alasan telah terjadi pergantian pejabat. Bisakah
jawaban ini diterima? Bila benar, jawaban ini menunjukkan lemahnya pelembagaan
memori institusi. Penyimpanan informasi, data dan dokumen apapun berkaitan
dengan lembaga seharusnya tidak terpengaruh oleh pergantian pimpinan. Dengan
demikian, Komnas HAM bisa mempersoalkannya. Selain alasan itu, Komnas HAM
menjelaskan sedang menunggu surat jawaban untuk bisa diperbolehkan meminta
BAP dari Korem Garuda Hitam dan Kejari Lampung. Korem Garuda Hitam tidak bisa
memberikan BAP karena alasan hukum yang tidak bisa berlaku surut. Menyikapi
masalah ini, Abdul Hakim menyatakan akan menempuh cara melalui pengadilan.
Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Setelah mendatangi Komnas HAM, kali ini korban tidak langsung kembali. Korbankorban juga menemui Komnas Perempuan dan diterima oleh komisionernya Ita F Nadia.
Korban meminta Komnas Perempuan mengupayakan adanya pemulihan hak-hak korban,
baik yang berada di Solo maupun yang berada di Lampung. Dalam tanggapannya,
Komnas perempuan meminta data tentang korban perempuan yang ada, dan akan
melakukan kerjasama dengan beberapa pendamping yang telah ada sebelumnya.
Dari uraian diatas, salah satu sebab yang membuat penyelidikan kasus Talangsari
tersendat adalah karena Komnas HAM menggunakan mandat UU No 39 tahun 1999
yakni pemantauan, bukan UU No 26 tahun 2000 berupa penyelidikan projusticia.
Bahkan anehnya, sempat dibuat tim pengkajian yang menurut UU No.39/1999 lebih
diperuntukkan bagi kajian peraturan-perundangan, bukan sebuah kasus pelanggaran
HAM. Namun demikian, bisa saja ada sebab lain diluar penggunaan prosedur yang
menjadi sebab lambatnya penyelidikan. Sebab sejak tahun 1998, tepatnya setelah
Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden, Kontras, keluarga korban
dan berbagai kelompok mahasiswa telah menuntut pengungkapan atas peristiwa
Talangsari. Sejak tahun 1999 sebagian korban Talangsari juga telah mengikuti
aktifitas Kontras saat mengawal proses pembuatan Undang Undang No.39/1999
yang ketika itu masih berupa rancangan undang-undang tentang HAM dan Komnas
HAM. Sejumlah pertemuan dengan perwakilan partai politik di DPR sempat digelar
kelompok-kelompok korban kekerasan masa lalu. Sayangnya, setelah undang-undang
itu disahkan, peristwia Talangsari justru luput dari perhatian. Partai politik sendiri
saat itu lebih terserap perhatiannya pada kasus Tanjung Priok. Meski pasang surut,
peristiwa Talangsari terus diperjuangkan bersama dengan banyaknya kasus-kasus
pelanggaran HAM lainnya hingga tahun 2005. Di tengah inisiatif penyelidikan kasus
Aceh, Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 serta kerusuhan Mei 1998, kasus
Talangsari 1989 justru terbengkalai. Bahkan hingga tahun 2001 Komnas HAM belum
juga melakukan penyelidikan. Tim penyelidik Talangsari yang sempat dibentuk dan
diketuai Mayjend Pol (Pur) Koesparmono Irsan sejak 5 Juni 2001 serta tim kedua
yang diketuai Hasballah M Saad sejak 28 Januari 2004, tidak menemukan kejelasan
bagaimana masalah ini dituntaskan. Bahkan Komnas HAM terlihat tidak bisa
mempertanggungjawabkan keputusan dan pelaksanaan putusannya atas peristiwa
Talangsari.
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V

SUMATERA UTARA: MENGHAMBA
DI BUMI YANG MERDEKA227

Untuk Sumatera Utara, sepanjang tahun 2005 tercatat setidaknya 38 kasus penyiksaan
dan pembiaran yang dilakukan Polisi terhadap masyarakat Sumatera Utara, dan yang
lebih menarik lagi hampir 70% persoalan ini muncul sebagai imbas dari konflik antara
rakyat dengan pengusaha. Di karang Gading misalnya (konflik tanah antara masyarakat
dengan PT Richart Agung); aparat kepolisian tidak hanya melakukan pemukulan dan
pengeniayaan tetapi juga membakar rumah milik masyarakat. Begitu juga dengan Bandar
setia, Selebo-lebo, Pematang Lalang, Asahan, Rantau Perapat.
Wajah Polisi Sumatera Utara 2005
Fakta historis yang mengarah pada perumusan jati diri yang militeristik, tidak secara
serta merta mampu direduksi oleh Polri dengan keluarnya ketetapan MPR No VI/2000
tentang pemisahan Polisi dan TNI serta Tap No VII/2000 tentang peran TNI dan Polisi,
yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia dan Undang-undang No.3/2002 tentang Pertahanan Keamanan.
Tabel. I
Peran, Fungsi dan Tugas TNI / POLRI
UU No2/2002
tentang POLRI
Peran dan tugas Polri ;
- Memelihara keamanan
dan ketertiban
masyarakat
- Menegakkan hukum
- Memberikan
perlindungan,
pengayoman, dan
pelayanan pada
masyarakat.

227

UU No.3/2002
tentang Pertahanan Negara

UU No.34/2004 tentang TNI

Peran dan tugas TNI ;
Peran, Fungsi, Tugas
- TNI berperan sebagai alat pertahanan · TNI berperan sebagai alata
NKRI
negara di bidang pertahanan
- TNI bertugas melaksanakan kebijakan
yang dalam menjalankan
pertahanan untuk ;
tugasnya berdasarkan kebijakan
· Mempertahankan kedaulatan negara
dan keputusan politik negara.
dan keutuhan wilayah
· TNI, sebagai alat pertahanan
· Melindungi kehormatan dan
negara, berfungsi sebagai:
keselamatan negara.
a. Penangkal terhadap setiap
· Melaksanakan operasi militer selain
bentuk ancaman militer dan
perang (OPMSP).
ancaman bersenjata dari luar
· Ikut serta secara aktif dalam tugas
dan dalam negeri terhadap
pemeliharaan perdamaian regional
kedaulatan, keutuhan wilayah,
dan internasional.
dan keselamatan bangsa;
b.Penindak terhadap setiap
bentuk ancaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf
a; dan

Bagian ini adalah kilas balik kondisi HAM di Sumatera Utara, yang disusun oleh KontraS Sumatera Utara.
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c. Pemulih terhadap kondisi
keamanan negara yang
terganggu akibat kekacauan
keamanan. (2) dalam
melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), TNI merupakan
komponen utama sistem
pertahanan negara.
· Tu g a s p o k o k T N I a d a l a h
menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan
wilayah NKRI yang berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara RI
1945, serta melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah
negara Indonesia dari ancaman
dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara. (2) tugas
pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukakan
dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b.operasi militer selain perang
Sumber: KontraS Sumatera Utara 2005

Regulasi ini pada prinsipnya diharapkan mampu membuat Polri lebih independen dan
bebas melakukan peyelidikan serta secara efektif bekerjasama dengan jajaran Kejaksaan.
Perubahan ini juga diharapkan mampu merubah jadi diri Polisi yang selama ini sangat
militeristik menjadi sipil dengan pendekatan yang persuasif, Sehingga kemajuan
masyarakat yang pesat, supremasi hukum, demokrasitisasi, transparansi, hak asazi
manusia, dapat tersahuti, dan kemudian kemampuan Polisi dalam menjalankan tugas
yang berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya dapat meningkat.
Kenyataanya perubahan yang ada belum memenuhi harapan, sampai akhir 2005 Polri
masih mengunakan watak, ideologi dan sikap yang militeristik dalam menjalankan
tugasnya, ditengah tuntutan masyarakat akan ke-sipililan mereka, cara-cara kekerasan
tetap saja melekat dan seakan-akan menjadi darah daging. Bahkan lebih dari itu, Polisi
bukan saja pelaku dari sebuah tindakan kekerasan akan tetapi merangkap sebagai agen
dari kekerasan tersebut. KontraS Sumatera Utara mencatat tindakan kekerasan polisi
terhadap masyarakat sipil di Sumatera Utara sepanjang periode Januari-Desember 2005.
Tindakan tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami penahanan sewenang-wenang,
luka-luka, penembakan atau perlakukan kejam yang tidak manusiawi lainnya.
Fakta ini memperlihatkan kerasnya kemauan polisi untuk turut serta dalam rangkaian
intervensi hegemoni kekuasaan. Sehingga dalam operasioanal banyak tindakan mereka
(polisi) yang secara kasat mata melanggar HAM. Bukti ini jelas dan sekaligus menunjukan
bahwa regulasi struktur di tubuh Polri ternyata tidak cukup mampu menyentuh aspek
cultural228 (budaya); Masih ada kesenjangan yang sangat tajam antara kode etik yang
termuat dalam PP.No.2/2003 tentang disiplin229 anggota kepolisian republik Indonesia
228

Culture (budaya) ; Menyangkut nilai, norma, prilaku yang telah menjadi suatu pola yang hidup dilingkungan
kepolisian Indonesia.
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dengan prilaku keseharian Polisi, Mereka (Polisi) belum mampu mengimplementasikan
doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya yang secara formal sangat bagus dan indah. Selain
itu hubungan patron-client antara atasan dan bawahan masih sangat kental mewarnai
organisasi kepolisian. Hasil investigasi yang dilakukan oleh KontraS Sumatera Utara
menunjukan bahwa faktor utama yang menggerakan anggota Polri dalam bekerja adalah
perintah atasan, bukan kebutuhan masyarakat. Ketika ada konflik antara perintah atasan
dengan kebutuhan lapangan, anggota Polri akan lebih memilih setia pada perintah
atasan, walaupun perintah tersebut menyalahi aturan. Kepatuhan pada perintah atasan
menjadi semacam strategi survival (strategi bertahan) anggota Polri.
Tabel 2
Catatan Tindak Kekerasan Polisi di Sumatera Utara
Januari-Desember 2005
No

Waktu

Tempat

Keterangan

1

18/01/05

Desa air teluk, dusun 1, kecamatan Penganiayaan seorang warga, syafuddin, oleh
simpang empat Kabupaten Asahan. opnum brimob

2

19/01/05

Desa Marganda Lumbangol, Doluk Intimidasai yang dilakukan oleh seorang juru
sanggul. Taput
priksa Polres Tapanuli utara

3

26/01/05

Jl. Yos Sudarso Medan, depan Penganiayaan yang dilakukan seorang anggota
Swalayan Maju Bersama
Poltabes Medan kepada Ahmad Hutagalung

4

15/02/05

Kelambir lima, Hamparan Perak Anggota Polres Langkat (DA) melakukan
Deli Serdang
pencabulan terhadap (EF), warga Kelambir Lima
Hamparan Perak Deli Serdang

5

17/02/05

Pengadilan Tinggi Medan

Bripka T. Melakukan penganiayaan terhadap
tahanan dengan mengunakan pentungan

6

25/02/05

Desa bandar Setia, deli Serdang

Pembakaran rumah dan penganiayaan terhadap
mayarakat oleh karyawan PTPN II Yang dikawal
Oleh anggota Brimob

7

05/03/05

Jl. Sudirman Medan

Empat orang personil Samapta melakukan
pemerasan terhadap Ananta Husni Lubis (20).

8

23/03/05

Kantor DPRD Medan

Aparat kepolisian Poltabes Medan bentrok dengan
warga batang kuis yang menolak penggusuran.

9

30/0 3/05

Gedung DPR Kota Medan

Aparat kepolisian terlibat bentrok dengan warga
Jl. Ngumbang Surbakti, yang menuntut ganti rugi
pelepasan tanah oleh Pemko Medan.

10

04/04/05

Polres Asahan

Anggota polres Asahan melakukan penganiayaan
terhadap tahanan.
Belasan anggota Polisi melakukan penangkapan
dan penganiayaan terhadap empat orang warga
Dusun Balai, Pancur Batu.

11

06/04/05

Dusun Balai, Pancur Batu

12

06/04/05

Dusun Balai Desa, desa durian Sekelompok pria bersenjata api yang mengaku
Simbeling. Deli Serdang
dari Polda SU menggerbek dua rumah di desa
Durian Simbelang, mengambil harta dan
membawa secara paksa empat orang warga.

13

04/04/05

Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Sejumlah petugas kepolisian, dan beberapa
Deli Serdang
orang preman melakukan penganiayaan terhadap
Sdr. Anto. Berkenaan persolan pendudukan Tanah
Oleh PT Richard Agung.

14

06/04/05

Polsek Medan Kota

Anggota Polsek Medan kota melakukan
penganiayaan terhadap tahanan yang benama
Abdillah Munawar.
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15

07/04/05

Tidak disebutkan

16

08/04/ 05

Desa Tandukan Raga, Kecamatan Bentrok antara Brimob dan warga desa tandukan
Sinemba Tanjung Muda Hilir, Deli raga, yang menengtang penguasaan lahan oleh
Serdang
PTP II, satu warga tertembak

17

09/04/05

Desa Tandukan Raga, Kecamatan Bentrok antara brimob dengan warga tandukan
Sinemba Tanjung Mulia Hilir, Deli raga yang menentang penguasaan lahan oleh
Serdang
PTPN II. Lima warga mengalami luka parah,
empat luka ringan,

18

12/04/05

Medan Sunggal

B ditangkap polisi dengan tuduhan kepemilikan
ganja, ditahanan 5 orang polisi menyuruh
tahanan lain memukuli B hingga babak belur

19

23/04/05

Desa silebo-lebo, Deli Serdang

Enam orang anggota Polsek Kutalim Baru
melakukan penganiaayaan terhadap satu orang
penduduk desa Silebo-lebo

20

27/04/05

Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Penangkapan secara sewenang-wenang yang
Deli Serdang
dilakukan petugas kepolisian Hamparan Perak
terhadap. Sdr. Pandi. berkenaan dengan
penguasaan lahan oleh PT.Richard Agung.

21

29/04/ 05

Desa silebo-lebo, Kecamatan Penganiayaan yang dilakukan oleh dua oknum
Kutaling Baru, Deli Serdang
polisi polsek kutalim baru terhadap warga desa
silebo-lebo

22

07/05/05

Desa Karang Gading, Labuhan Deli Sekelompok Petugas kepolisian dengan megendari
Deli Serdang
tiga unit truk dinas dan 3 unit mobil pek up
No. Pol. BK 25627, Pol. BK. 7720 yy, Pol.BK.
536 pp. Bentrok dengan warga Karang Gading
yang menolak penguasaan lahan mereka oleh
PT Rochard Agung. Pada saat kejadian tersebut
Petugas kepolisian Melakukan penganiayaan
terhadap sudara Marsimin, dan membakar 4
unit rumah warga.

23

19/05/05

Desa Bandar Khalifah, Sergai

Polres Kota Tebing Tinggi, melakukan penangkapan
terhadap 16 warga yang dituduh melakukan
pencurian tanpa disetai surat pengeledahn dan
penangkapan

24

15 /06/05

Pinai hilir, Labuhan Batu

Beberapa orang anggota Mapolsek Panai Hilir,
melakukan pemerasan dan penganiayaan
terhadap Alex Simbolon

25

17/06/05

Desa Pematang Lalang Percut, Deli Bentrok antara warga dengan PT ATP, yang
Serdang
dikawal Pihak Kepolisian

26

29/07/05

Tana Karo

Aida JS, Brigadir HMPS, Briptu HM, Briptu
A dan Briptu MS, melakukan penganiayaan
terhadap Aronasokhi hingga tewas, sebelumnya
korban ditangkap karena dituduh melakukan
pencurian

27

02 /08/05

Pematang Siantara

Anggota Polres Siantar melakukan penganiayaan
terhadap Parlindungan Tarigan

28

06/09/05

Polsek Medan Baru

Seorang warga (zainur) yang bekerja sebagai
tukang becak, tiba-tiba dihadang seorang polisi
yang berpakain preman, setelah melakukan
pengeledahan polisi tersebut menuduh Zainur
membawa barang ilegal dan dibawah ke Mapolsek
Medan Kota, setelah empat jam diperiksa Zainur
jatuh tak sadarkan diri dan meninggal

29

12/09/05

Kotarih, Serdang Bedagai

2 Oknum polisi yang diperbantukan menjaga
keamanan PTPN III terlibat bentrok dengan
warga, dan melakukan penembakan terhadap
tiga orang warga.
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Seorang anggota polisi yang dipengaruhi
alkohol menodongkan senjata dan melakukan
penganiayaan terhadap Hermin
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30

08/10/05

Jl Tri Tura Medan

Bripda SS yang berpakaian preman mencoba
menghentikan sepeda motor yang dikendarai
korban, karena tidak tau bahwa yang mencoba
menghentikannya adalah seorang polisi dan
takut perampokan, maka korban mengabaikan
hadangan polisi tersebut, merasa diabaikan
Bripda SS melepaskan tembakan yang mengenai
punggung korban

31

17/08/05

SMA Negeri 1 Siborong-borong Aparat Kepolisian terlibat bentrok dengan siswa
Tapanuli Utara
SMA-Neg I Siborong-borong, delapan siswa dan
satu orang guru mengalami luka-luka akibat
penganiayaan

32

18/10/05

Labuhan Batu

Polres Labuhan Batu mengawal karyawan
Aheng melakukan pengrusakan terhadap lahan
masyarat Lingga Hara, labuhan batu

33

29/10/05

Tebing Tinggi

Bripda FS, melakukan penganiayaan terhadap
seorang pemuda

34

09/11/05

Jl Tanggok Bongkar Medan

TN. Anggota Satlantas Binjai, melakukan
penganiayaan terhadap warga Jl Tanggok
Bongkar Medan.

35

18/11/05

Jl Rela Tembung Medan

Ranto Nainggolan meninggal; ditembak peluru
panas Bripka DS (intel Poltabes Medan), belum
diketahui motif penembakan.

36

28/11/05

Pematang Siantar

Anggota Kapolres Simalungun menangkap
dan menganiaya Syawal Sinaga yang diduga
menyimpan ganja. Di kantor Polsek Syawal di
aniaya dan dipaksa menandatangani BAP.

37

28/11/05

Nias Selatan

Pengangkapan dan penganiayaan yang dilakukan
anggota brimob terhadap 9 penduduk nias
selantan, yang dituduh propokator konflik
pilkada nias.

38

12/12/05

Rutan Labuhan Deli

26 November 2005, Irwanto ditangkap polisi
labuhan karena kasus penganiayaan, ditahanan
Irwanto dipaksa push up sebanyak 200 kali setiap
malam. Kemudian Irwanto dipindahkan ke rutan
labuhan dan satu sel dengan dengan Edo (adik
Ida yang dianiaya Irwanto) irwanto dipukuli oleh
Edo sampai babak belur, dan harus dilarikan
kerumah sakit, dan dirumah sakit tersebut
Irwanto meninggal dunia.

Sumber: Harian Waspada, Analisa, Sumut Pos, Portibi, SIB, data KontraS SU, 2005

Ketidak mampuan regulasi struktur menyentuh aspek culture sejalan dan seiring dengan
tingginya tingkat pelanggaran hukum dan etika anggota kepolisian (critical incidence).
Sayangnya critical incidence ini tidak ditanggapi serius oleh organisasi kepolisian. Pesoalan
ini tidak pernah dijadikan sebagai cambukan yang akan menghantarkan perubahan
perporma kepolisian terutama Sumatera Utara. Malah critical incidence ini ditanggapi
dengan sikap fatalistik ; pelanggaran itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa
dihindari; moral polisi, kepemimpinan, dan tingkat kesejahteraan, nilai yang berkembang
dimasyarakat acapkali dijadikan justifikasi terhadap semua pelanggaran tersebut.
Di Sumatera Utara misalnya; kekerasan yang dilakukan oleh Polisi terhadap masyarakat
tidak mendapat respon Polda sebagai institusi hukum. Polda seakan-akan menutup mata
terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya. Sepertinya ada scenario
yang sitematis untuk menciptakan kondisi dimana Polisi tidak tersentuh oleh makanisme
Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap
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pengadilan publik, menjadikan mereka (Polisi) berada dalam ruang kedap yang tidak
terjangkau oleh kepentingan keadilan dan hak azasi manusia. Wajar saja jika kasus
penembakan, penganiayaan, pembakaran, intimidasi dan kasus amanusiawi lainnya ; di
desa Tandukan Raga, Silebo-lebo, Bandar Setia, Pematang Lalang dan tempat yang lain ;
sampai saat ini belum sampai kemeja hijau, bahkan proses kearah pengadilanpun belum
dilakukan sehingga pelaku tetap dengan tenang menikmati udara segar. Yang terjadi justru
sebaliknya di Tandukan Raga misalnya; anggota masyarakat malah kemudian menjadi
kelompok yang tergugat, dengan delik pengrusakan dan penyerobotan lahan, sedangkan
“polisi” yang jelas-jelas melakukan pengrusakan harta rakyat tetap berdiri tegak
membusungkan dada diatas penderitaan mereka yang seharusnya diayomi dan dilindungi.
Ada keironisan melihat, menyimak, dan menyaksikan kontradiksi ini. Sebab justru ia terjadi
ditengah pekikakan Kapolri Jendral Sutanto mengenai paradigma baru Polisi. Menurut
Sutanto Polisi itu harus mengayomi, melindungi rakyat secara keseluruhan. Makanya
pada bulan pertama sejak ia dilantik Sutanto langsung menginstruksikan pemberantas
premanisme dan perjudian. Ia barangkali tidak sadar bahwa ada preman ditubuh organisasi
Polisi, dan jiwa premen itu telah melekat, berakar, dan mendarah daging ditubuh kepolisian.
Tabel 3
Jumlah Korban Kekerasan Polisi Sumatera Utara
Januari-Desember 2005
NO

Daerah

Korban
Meninggal

Ditahan

Luka-luka

Hilang

1

Medan

5

3

50

0

2

Deli Serdang

0

5

20

0

3

Serdang Bedagai

3

16

0

0

4

Asahan

0

18

2

0

5

Langkat

0

0

0

1

6

Simalungun

0

2

3

0

7

Rantau Perapat

0

0

1

0

8

Tanah Karo

1

0

0

0

9

Nias

0

0

8

0

10

Tapanuli Utara
Jumlah

0

0

9

0

9

44

93

1

Data Monitoring Kontras Sumatera Utara. 2005

Fakta lain yang juga sangat menarik untuk diungkapkan adalah masih kuatnya intervensi
dari lembaga-lembaga diluar criminal justice system yang mewarnai tugas keseharian Polisi
Sumatera Utara 2005. Kuatnya intervensi tercermin pada sikap yang diskriminatif mereka
(polisi) pada aspek pelayanan. Dalam menghadapi konflik antara masyarakat dengan
pengusaha misalnya; Polisi tidak hadir sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang
menjunjung tinggi nilai netralitas. Mereka malah hadir sebagai penjaga yang memberikan
dukungan secara fisik pada modal pengusaha. Ketertiban masyarakat (Kamtibmas) acapkali
mereka jadikan justifikasi untuk memukul mundur masyarakat dari arena konflik, kemudian
memberikan peluang yang besar bagi pihak pengusaha untuk mengambil alih aset masyarakat.
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Tabel 4
Catatan Keberpihakan dan Pembiaran Polisi Sumatera Utara
Terhadap Tindakan Kekerasan Pengusaha (Modal)
Tempat

Keterangan

Kerugian masyarakat,
dan kondisi korban

No

Waktu

1

25/02/05

Desa Bandar Setia, A n g g o t a B r i m o b m e n g a w a l 50 rumah masyarakat
Percut Sei Tuan, Deli PTPN II melakukan okupasi terbakar, dan 42 hektar
Serdang
dan pembakaran rumah, dan lahan rusak.
pengrusakan lahan penduduk
bandar setia yang diklaim berada
diareal tanah HGU PTPN II

2

23/03/06

Kantor DRDP Medan

Aparat Kepolisian bentrok dengan 10 orang warga mengalami
warga batang kuis yang menolak luka-luka
penggusuran

3

30/03/05

Kantor DPRD Medan

Aparat kepolisian bentrok dengan 5 orang luka-luka, dua
masyarakat Ngumban Surbakti orang ditahan.
yang meminta ganti rugi pelepasan
tanah oleh Pemko Medan

4

04/04/05

Karang Gading

Petugas kepolisian dan beberapa Korban luka parah
orang preman melakukan
penganiayaan terhadap Anto.
Berkenaan dengan pendudukan
tanah oleh Pt Richard Agung

5

08/04/05

Tandukan Raga

Bentrok antara Brimob dengan S a t u o r a n g
warga desa tandukan raga yang tertembak
menentang penguasaan tahan
oleh PTPN IV

6

09/04/05

Tandukan Raga

Bentrok antara Brimob dengan Lima orang mengalami
warga desa tandukan raga yang luka parah, satu orang luka
menentang penguasaan tahan ringan
oleh PTPN I

7

07/05/05

Desa Karang Gading

Pe t u g a s k e p o l i s i a n d e n g a n Satu orang luka parah,
mengendarai tiga unit truk empat rumah terbakar
dan 3 uni pek up no. BK 25627,
BK.7720 YY, BK 536 PP. Melakukan
penganiayaan dan pembakaran
rumah penduduk yang menentang
pendudukan tanah oleh PT. Richard
Agung

8

17/06/05

Pematang Lalang

Aparat kepolisian mengawal PT Enam orang penduduk luka
ATP, melakukan okupasi lahan parah
Pertisi

9

02/09/05

Sei Batang Serangan. Polisi tidak menerima pengaduan Ribuan penduduk merasa
Langkat
masyarakat atas penganiayaan dirugikan oleh monopoli
dan pelecehan seksual serta hasil pertanian tersebut.
pemaksaan sekelompok preman
agar masyarakat menjual hasil
pertanian pada mereka, Fadli
salah seorang warga sempat
dipaksa membayar denda empat
juta rupiah kerena menjual hasil
pertanian pada orang lain

10

18/10/05

Labuhan Batu

warga

Polres Labuhan Batu mengawal 200 hekter lahan rusak, dan
karyawan Aheng melakukan 60 KK penduduk kehilangan
pengrusakan terhadap lahan mata pencaharian
masyarat Lingga Hara, Labuhan Batu
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11

14/11/05

Polsek Percut Sei Tuan

Aparat kepolisian tidak menerima sembilan belas hektar
pengaduan masyarakat Pematang lahan masyarakat Pertisi
L a l a n g a t a s i n t i m i d a s i d a n rusak.
pemagaran lahan masyarakat
oleh sekelompok premen. Alasan
penolakan polisi kerena yang
melakukan tindakan tersebut bukan
preman tapi karyawan PT ATP.

12

13/12/05

Pematang lalang

Polisi percut sei tuan membiarkan Satu orang warga luka parah
preman melakukan penganiayaan
t e r h a d a p w a r g a Pe m a t a n g
Lalang

Sumber; Data KontraS Sumatera Utara 2005

Kilas Balik Tindak Kekerasan, Penghilangan Paksa, dan Pelanggaran HAM
Tingginya tindak kekerasan di Sumatera Utara ini menurut pengamatan KontraS Sumatera
Utara paling tidak dipengaruhi dua faktor; Pertama masih kuatnya keberpihakan penyelenggara
pemerintah daerah Sumatera Utara terhadap kepentingan investor atau modal. Keberpihakan
ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengakses kesehatan,
pendidikan, perumahan bahkan pekerjaan. Ironi keberpihakan ini juga menyebabkan masyarakat
mengalami proses dehumanisasi dan marjinaliasi. Di sejumlah daerah (Medan, Deli Serdang,
Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu) ditemukan tindak kekerasan dan penghilangan paksa
sebagai akibat kebijakan yang memacu investasi dan modal. Masyarakat dicap sebagai kriminal
yang melakukan penyerobotan tanah hak guna usha (HGU) BUMN dan atau Swasta, masyarakat
dilebel sebagai parasit pembangunan yang layak dieksekusi tanpa proses “peradilan”.
Kedua adalah ketiadaan institusi perlindungan hak asasi manusia. Reorganisasi struktur
pemerintah daerah (otonomi) melalui Undang-Undang No 22/1999 dan Undang-Undang No.
32/2002, tidak dibarengi dengan pembangunan institusi perlindungan dan penegakan hak
asasi manusia. Bahkan sinkronisasi atas sejumlah regulasi daerah dengan hukum nasional
tentang HAM tidak ditemukan. Praktis pemerintah daerah Sumatera Utara sepanjang
tahun 2005 hanya berkutat pada regulasi bidang ekonomi dan pemekaran wilayah, dengan
titik berat kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kedua hal ini menyebabkan aspek
hak asasi manusia di Sumatera Utara menjadi sesuatu yang terabaikan. Justru kuatnya
keinginan menaikkan pendapatan menjadi faktor pemicu munculnya berbagai bentuk
kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat Sumatera Utara.
Tabel 5
Pola Kekerasan dan Diskriminasi di Sumatera Utara 2005
No

Jenis Kekerasan dan Diskriminasi
Pembunuhan

10 Kasus

2

Penangkapan

44 Kasus

3

Penembakan

4 Kasus

4

Penculikan dan penghilangan nyawa Secara Paksa

3 Kasus

5

Penyiksaan dan Penganiayaan

93 Kasus

6

Pengambilalihan lahan secara paksa

20 Kasus

Jumlah
Sumber ; Data KontraS Sumatera Utara 2005

120

Jumlah Kasus

1
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Fakta ini menunjukan bahwa belum ada keseriusan dari pemerintah Sumatera Utara,
untuk sepenuhnya memperbaiki, apalagi melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakat.
Sebaliknya pemerintah daerah malah terlibat secara langsung maupun tidak langsung
pada pelanggaran dan kejahatan berat hak asasi manusia baik secara sipil politik maupun
secara ekonomi, sosial dan budaya. Peristiwa pengambilalihan (pengusiran) secara paksa
misalnya: hukum internasional hak asasi manusia dengan tegas memasukkan tindakan
pengusiran paksa sebagai kejahatan hak asasi manusia berat. Karena tindakan tersebut
selalu identik dengan kesengajaan. Disamping itu akibat yang ditimbulkan tindakan ini
menyebabkan akibat serius pada korban. Antara lain; kehilangan properti, penderitaan
fisik dan mental akibat penggunaan kekerasan. Oleh karena itu dalam instrumen hak
ekonomi sosial dan budaya, tindakan ini dinyatakan sebagai kejahatan berat hak asasi
manusia. Memang dalam beberapa kasus, pengusiran dibenarkan oleh PBB, namun harus
memenuhi beberapa prosedur khusus, yakni mengeluarkan pengumuman enam bulan
sebelum pengusiran, membuka ruang untuk perdebatan mengenai rencana tersebut,
ada negosiasi pada pihak yang akan diusir, memberikan kompensasi yang sesuai dengan
kekayaan pihak yang akan diusir.
Menurut pengamatan KontraS Sumatera Utara ketentuan ini tidak sepenuhnya dijalankan
oleh pemerintah dan pengusaha Sumatera Utara. Kasus Bandar Setia contohnya,
pengumuman pengosongan lahan dilakukan 24 jam sebelum pengusiran, dan sampai
sekarang kelompok korban belum mendapatkan kompensasi atas pengusiran tersebut.
Regulasi fungsi dan kedudukan Polri, diberlakukannya otonomi daerah belum mampu
merubah warna penegakkan hak asasi manusia di Sumatera Utara tahun 2005. Bahkan
seiring dengan berjalanya regulasi tersebut tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
kerap terjadi di Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah daerah Sumatera utara 2005 tidak
berbeda dengan yang dilakukan pemerintah pusat di masa lalu yang kental dengan tindak
kekerasan dan kesewenang-wenangan. Pertumbuhan ekonomi, ketertiban masyarakat
kerapkali dijadikan justifikasi.
Sekali lagi regulasi struktural di tubuh kekuasaan negara pada tahun 2005 belum mampu
menyentuh aspek mendasar dari masalah kemanusiaan dan HAM. Akibatnya penduduk
kembali harus menjadi korban dari tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Rakyat kembali
masih harus menghambakan diri di tengah kemerdekaan republik tercinta ini. Beberapa
rekomendasi yang dapat dikemukakan dalam laporan HAM ini adalah sebagai berikut:
Pertama, mendesak pemerintah daerah Sumatera Utara untuk membuat regulasi-regulasi
yang memadai di tingkat daerah guna mendorong pelaksanaan dan penegakan hukum
dan hak asasi manusia, yang salah satunya adalam pembentukan Komda HAM. Kedua,
mendesak DPRD Sumatera Utara untuk membentuk komisi hak asasi manusia. Ketiga,
mendesak pemerintah pusat Indonesia untuk membuat regulasi tentang desentralisasi
Kepolisian Republik Indonesia.
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BAB
VI

TIMOR TIMUR: KEADILAN
VERSUS PERSAHABATAN?

Pada tahun 2005 ini seluruh kasus pelanggaran berat HAM Timor Timur referendum 1999
hampir selesai. Semua keputusan mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, kecuali
untuk terdakwa Eurico Guetteres (lihat tabel). Pada tahun 2005 ini kasus yang berjalan
adalah untuk terdakwa Tono Suratman (Mantan Komandan Korem 164 Wiradharma),
yang dibebaskan MA pada tanggal 7 Maret 2005. Sebelumnya pada 19 Mei 2003, Tono
Suratman divonis bebas oleh Pengadilan HAM ad hoc di PN Jakarta Pusat. Hal menarik
dari pembebasan Tono Suratman di tingkat kasasi adalah Gabriel Simangunsong, sebagai
Jaksa Penuntut Umum ternyata secara sengaja tidak menyerahkan memori kasasi ke MA.
Alasannya, menurut Gabriel Simangunsong bahwa atas dasar nuraninya, Tono Suratman
bukan pelaku yang bertanggungjawab. Menurutnya Tono Suratman hanyalah anak buah
pelaksana dari pelaku utamanya, Jenderal Wiranto230. Kejaksaan Agung sendiri tidak
dapat memberikan sanksi administratif atau indisipliner karena Gabriel Simangunsong
sendiri sudah pensiun231. Sebelumnya pihak Kejaksaan Agung selalu berkelit dengan
alasan belum menerima salinan putusan dari majelis hakim232. Namun setelah beberapa
organisasi HAM bereaksi keras, akhirnya Jaksa Agung mengakui kealpaan anak buahnya
tersebut233.
Kelalaian Gabriel Simangunsong ini jelas merupakan kesalahan fatal aparatur penagak
hukum khususnya Jaksa Agung. Ini juga menunjukkan bahwa negara tidak serius
menyelesaikan suatu masalah besar, pelanggaran berat HAM. Apalagi persidangan kasus
pelanggaran berat HAM Timor Timur sudah menjadi sorotan komunitas internasional
dan menjadi suatu uji komitmen politik negara. Pilihan pemerintah RI untuk menggelar
pengadilan HAM di Jakarta ketimbang diselesaikan lewat tribunal internasional semakin
dinilai sebagai akal-akalan untuk menghindari kewajibannya menuntut para pelaku
kejahatan terhadap kemanusiaan234.
Pada tanggal 11 Agustus 2005 kembali MA membebaskan terdakwa Soejarwo, mantan
Dandim 1627 Dili235. Soejarwo terkait beberapa peristiwa seperti kerusuhan di Diosis Dili
pada 5 September 1999 (3 orang tewas), di kediaman Uskup Bello, 6 September 1999 (10
230

231
232
233
234

235

Kejaksaan Agung Sesalkan Sikap Jaksa Gabriel, 22 Maret 2005. http://www.tempointeraktif.com/hg/
nasional/2005/03/22/brk,20050322-01,id.html.
Meski Lalai, Jaksa Gabriel Tak Dihukum, Koran Tempo, 12 Maret 2005.
Jaksa Mengaku Tak Terima Salinan Putusan, Kompas, 9 Maret 2005.
Akui Terima Salinan Putusan, Komisi III Didesak Panggil Jaksa Agung, Kompas, 12 Maret 2005.
Siaran Pers Bersama KontraS, Elsam, Ikohi tentang Bebasnya Tono Suratman, Preseden Buruk Penegakkan HAM di
Indonesia, Jakarta, 9 Maret 2005.
MA Bebaskan Mantan Dandim Dili, Indopost, 11 Agustus 2005.
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orang tewas), dan di Gereja Liquisa, 6 September 1999 (26 orang tewas). Sebelumnya
pada 28 Desember 2002, Pengadilan HAM ad hoc di PN Pusat memvonis 5 tahun penjara
Soejarwo. Namun di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI, dibebaskan. Lalu pada
tanggal 14 September 2005, MA juga membebaskan Hulman Gultom, mantan Kapolres
Dili. Menurut MA Hulman Gultom tidak terbukti bersalah pada peristiwa pelanggaran HAM
di rumah Manuel Viegas Carascalao, 17 April 1999, di Diosis Dili, 5 September 1999, dan
di kediaman Uskup Belo, 6 September 1999236. Pada Pengadilan HAM ad hoc, ia divonis
3 tahun penjara, namun di tingkat banding bebas.
Perkembangan kasus Timor Timur di tahun 2005 lainnya adalah kasus Abilio Soares,
mantan Gubernur Timor Timur. Pada tanggal 4 November 2004, MA mengabulkan upaya
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Abilio Soares. Namun pada waktu yang
berdekatan Abilio Soares juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi
(MK) untuk menggugurkan ketentuan mekanisme retroaktif dalam UU No.26/2000
tentang Pengadilan HAM (Pasal 43 ayat 1). Apabila gugatan Abilio Soares dikabulkan,
maka mekanisme Pengadilan HAM tidak bisa berlaku surut atau tidak bisa menangani
kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum tahun 2000. Akhirnya MK pada
tanggal 3 Maret 2005 menolak judicial review yang diajukan Abilo Soares237. Menurut
MK untuk jenis kejahatan yang sifatnya luar biasa dan berat, asas non-retroaktif bisa
dikesampingkan dan tidak melanggar konstitusi RI.
Tabel
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Timor Timur tahun 1999-2005
Terdakwa/Jabatan

Tuntutan

Pertama

Banding

Kasasi

Letkol Asep Kuswani
Mantan Dandim 1638 Liquisa

10 Tahun

Bebas

-

Bebas

AKB Adios Salova
Mantan Kapolres Liquisa

10 Tahun

Bebas

-

Bebas

Leonito Martins
Mantan Bupati Liquica

10 Tahun

Bebas

-

Bebas

Abilio Jose Osorio Soares
Mantan Gubernur Timtim

10 Tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

Herman Sedyono
Mantan Bupati Covalima

10 tahun

Bebas

-

Bebas

Liliek Kushadianto
Mantan Dandim Suai

10, 5 Tahun

Bebas

-

Bebas

Ahmad Syamsudin
Mantan Kasdim Suai

10 Tahun

Bebas

-

Bebas

Sugito
Mantan Danramil Suai

10, 3 Tahun

Bebas

-

Bebas

Gatot Subiyaktoro
Mantan Kapolres Suai

10 Tahun

Bebas

-

Bebas

Bebas

3 Tahun

Bebas

-

10 Tahun

5 Tahun

Bebas

Bebas

Mayjen Adam Damiri
Mantan Pangdam IX/Udayana
Brigjen M Noer Moeis
Mantan Danrem Timtim
236
237

Pelanggar HAM Bebas Lagi; Tinggal Eurico yang Dihukum, Kompas, 15 September 2005.
MK Tolak Permohonan Abilio Soares, Kompas, 4 Maret 2005.
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Eurico Guetteres
Mantan Panglima Pejuang Integrasi

10 tahun

10 tahun

5 Tahun

Proses kasasi

Letkol Soejarwo
Mantan Dandim Dilli

10,5 Tahun

5 tahun

bebas

Bebas

Hulman Gultom
Mantan Kapolres Dilli

10 Tahun

3 tahun

bebas

Bebas

Yayat Sudrajat
Mantan Dansatgas Tribuana VIII

10 tahun

Bebas

-

Bebas

10,5 Tahun

Bebas

-

Bebas

10 Tahun

Bebas

-

Bebas

GM Timbul Silaen
Mantan Kapolda Timtim
Endar Priyanto
Mantan Dandim 1672 Dilli
Sumber: Litbang KontraS, 2005.

Keterangan: PH ad : Pengadilan HAM ad hoc.
PK

: Peninjauan Kembali.

Selain nama-nama di atas sebenarnya masih terdapat pelaku lainnya yang tidak bisa
dijamah oleh mekanisme Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur. Salah satu di
antaranya, Wiranto masih dinilai sebagian elit memiliki kapasitas sebagai aktor politik
nasional. Mulusnya proses politik yang dilakukannya untuk menjadi kandidat presiden
RI pada pemilu 2004 lalu menjadi petunjuk yang jelas.
Tabel
Yang Tidak Diadili Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur 1999
Nama

Dakwaan Jaksa
Agung (Indonesia)

Dakwaan Serious Crime
Unit (Timor Leste)

Laporan
KPP HAM

Wiranto (mantan Pangab TNI)

Tidak Ada

Tanggung Jawab Komando

Ya

Zacky Anwar Makarim
(mantan Kepala Badan
Intelejen ABRI/BIA)

Tidak Ada

Tanggung Jawab Pidana Individual
(Section 14) dan Tanggung Jawab
Komando (Section 16)

Ya

Kiki Syahnakri (mantan
Panglima Komando
Pengamanan Timor Timur)

Tidak Ada

Tanggung Jawab Pidana Individual
(Section 14) dan Tanggung Jawab
Komando (Section 16)

Tidak Tercantum

Sumber: Laporan Komisi Ahli PBB (COE)

Tahun 2005 adalah tahun yang menunjukkan genapnya kegagalan akan keadilan pada
kasus Timor Timur. Jelas kegagalan ini bukanlah disebabkan semata-mata oleh lemahnya
kapasitas institusi ataupun independensi peradilan nasional. Namun yang lebih parah adalah
ketiadaan komitmen politik yang penuh dalam menegakkan hukum, HAM dan keadilan.
Kontroversi atas CoE
Komisi Ahli (Commission of Expert/CoE) PBB238 yang dibentuk tahun 2004 untuk kasus
pelanggaran berat HAM di Timor Timur tahun 1999, dalam laporannya tertanggal 15 Juli
2005 memberikan evaluasi terhadap dua mekanisme yudisial yang digelar di Jakarta,
Indonesia (Pengadilan HAM ad hoc) dan di Dili, Timor Leste (The Serious Crimes Unit-SCU
238

Komisi Ahli PBB dibentuk oleh Sekjen PBB Kofi, terdiri dari 3 orang; Prafullachandra Bhagwati dari India, Yozo Yokota
dari Jepang dan Shaista Shameem dari Fiji.
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dan Special Panel for Serious Crimes-SPSC) yang dibentuk oleh Badan Administrasi Transisi
PBB di Timor Timur (United Nations Transitional Administration in East Timor-UNTAET).
Kedua mekanisme ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan investigasi, penuntutan,
dan proses pengadilan untuk peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi sekitar
referendum 1999 di Timor Timur239.
Sejak awal pemerintah RI tegas menolak kedatangan Komisi Ahli (CoE) PBB, seperti
terlihat dalam penolakkan yang disampaikan Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty
Natalegawa. Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah
membangun upaya bilateral lewat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang lebih
mengedepankan rekonsiliasi yang tidak lewat proses hukum240. Namun beberapa hari
kemudian sikap pemerintah RI melunak. Menlu Hasan Wirayudha menyatakan masih
mempelajari cara kerja dan manfaat CoE. Belakangan Hasan Wirayudha menyatakan
bahwa pemerintah RI akan menerima kedatangan CoE setelah Komisi Kebenaran dan
Persahabatan RI-Timor Leste terbentuk241. Selain itu Menteri Pertahanan RI, Juwono
Sudarsono dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada bulan Maret 2005 juga
menegaskan penolakkan pemerintah RI atas CoE. Hal ini diutarakan Menhan ketika
bertemu dengan Sekjen PBB, Kofi Annan242. Sikap dukungan terhadap CoE di Indonesia
hanya ditunjukkan oleh beberapa organisasi HAM seperti HRWG (Human Rights Working
Groups), Elsam, PBHI, dan KontraS243. Sikap yang tidak terlalu jelas ditunjukkan
pemerintah Amerika Serikat yang disatu pihak setuju dengan pembentukan CoE, namun
di lain pihak juga mendukung pembentukan Komisi Bilateral RI-Timor Leste244.
Akhirnya kedatangan CoE ke Indonesia dipastikan terjadi setelah pemerintah Timor Leste
sendiri mengizinkan kedatangannya ke Dili 5-10 April 2005. kepastian itu diberikan oleh
Perwakilan Tetap RI di Jenewa dan dikonfirmasi oleh juru bicara Sekjen PBB, Marie Okabe. Juga
telah dipastikan bahwa CoE akan datang ke Jakarta pada tanggal 18-20 Mei 2005245.Di Jakarta,
CoE bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Ketua MA, dan Komnas HAM246.
Namun ketika CoE mengeluarkan draft laporannya soal penilaian terhadap mekanisme
pengadilan yang digelar di Jakarta dan Dili247 komentar tidak puas segera bermunculan.
Menteri Luar Negeri Timor Leste, Ramos Horta mengkritik kerja CoE, sekaligus menolak
mekanisme pengadilan internasional sebagai jawaban248. Pemerintah RI lewat Juru
239

240

241
242

243
244
245
246
247
248

Selain dua mekanisme di atas, UNTAET juga membentuk suatu Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
(lebih dikenal sebagai CAVR). CAVR ini merupakan sebuah mekanisme non-judisial dengan tugas menyusun sebuah
upaya truth seeking atas segala peristiwa yang terjadi antara 25 April 1974 hingga 25 Oktober 1999. selain itu CAVR
juga bertugas untuk memfasilitasi sebuah rekonsiliasi nasional di Timor Leste. Lihat UN doc. UNTAET/REG/2001/10,
13 Juli 2001.
Indonesia Tolak CoE Timor Leste, Media Indonesia, 22 Februari 2005. Indonesia Anggap Komisi Ahli Tidak Diperlukan,
Kompas, 22 Februari 2005.
Komisi Ahli PBB Diterima Setelah KKP Terbentuk, Kompas, 15 April 2005.
Komisi Ahli PBB Tidak Perlu Datang, Kompas, 23 Maret 2005. Pemerintah Minta Kofi Annan Tak Kirim Komisi Ahli PBB,
Koran Tempo, 23 Maret 2005.
Siaran Pers Bersama HRWG, Elsam, PBHI, KontraS, Jakarta, 13 April 2005.
AS Harapkan Komisi RI-Timtim Bekerja Sama dengan PBB, Kompas, 3 Februari 2005.
Komisi Ahli Sekjen PBB ke Indonesia, Kompas, 18 Mei 2005.
Komisi Ahli PBB Akan Temui Pejabat Indonesia, Kompas, 19 Mei 2005.
PBB Nilai Pengadilan HAM Timtim Tidak Kredibel, Suara Pembaruan, 20 Juni 2005.
Komisi Ahli Minta Pengadilan Hak Asasi Manusia Timor Timur Diulang; Timor Leste menolak pengadilan internasional,
Koran Tempo, 22 Juni 2005.
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Bicara Deplu Marty Natalegawa juga menolak rekomendasi CoE yang dipandang merusak
mekanisme rekonsiliasi bilateral RI-Timor Leste249. Tidak ketinggalan pihak DPR RI juga
menolak hasil CoE, lewat pernyataan Akil Mochtar, Wakil Ketua Komisi III250 dan Ketua
DPR Agung Laksono251.
Selain itu juga menarik melihat sikap politik Presiden Xanana dan Perdana Menteri Alkatiri
atas hasil laporan CoE. Alasan mengapa mereka menolak laporan CoE yang mengarah
pada pembentukan pengadilan internasional adalah bukan karena mereka mengabaikan
rasa keadilan korban, namun lebih didasari pada pertimbangan politik pragmatis, bahwa
rezim pelaku pelanggaran HAM masih berkuasa di Indonesia dan akan meningkatkan
rasa sentimen kemarahan dari para kelompok kekuatan politik dari negara tetangganya,
Indonesia. Menurut Xanana dan Alkatiri bilamana pelaku masih berkuasa dan tidak bisa
ditundukkan, mustahil dapat dibentuk keadilan lewat tribunal internasional;
“In our considered view, real or perceived excessive outside pressure on the elected
civilian leaders of the new Indonesia to meet the expectations of the international
community for credible punishment in the form of possible jail terms for senior military
officers would inevitably result in unrest within the Indonesian armed forces. This in
turn would undermine stability and the democratic experiment of the world’s largest
Muslim country. Ultraconservative, nationalist, pro-Suharto elements and radical
Muslims would nothesitate to instigate sentiments against a perceived Western or
United Nations-led”campaign” against Muslim Indonesia.
In each case of past or ongoing international tribunals, coercive legal actions have been imposed
on defeated parties. Where there were stalemates on the ground and the end of the conflict
was brought about through negotiations there was never a resulting international tribunal.”252
Xanana dan Alkatiri juga mengharapkan sebuah pengertian dari PBB bahwa keadilan atas
peristiwa pelanggaran berat HAM 1999 di Timor Timur lebih ditentukan oleh faktor eksternal;
“We must also be cognizant that, for Timor-Leste, justice and accountability do not
fall exclusively within our national jurisdiction. That, for us, justice is encumbered
by external realities.”253
Laporan CoE
Penilaian terpenting CoE tentang mekanisme penyelesaian kasus pasca referendum Timor
Timur 1999 adalah gagalnya mekanisme di Dili dan di Jakarta. Untuk SCU dan SPSC di Dili
menurut CoE kelemahan terletak pada kapasitas institusionalnya. Sejak bekerja mulai
tahun 2000 hingga April 2005, SCU telah menyelesaikan berkas dakwaan sebanyak 95
buah yang mencakup 391 terdakwa. Namun demikian hingga laporan CoE dibuat, masih
250
251
252

253

Komisi Hukum DPR Tolak Intervensi Pengadilan, Koran Tempo, 23 Juni 2005.
DPR: Sikap Pemerintah Soal Timtim Sudah Benar, Republika, 11 Juli 2005.
Letter dated 14 July 2005 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, UN doc.
S/2005/459.
Ibid.
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terdapat 339 terdakwa yang tidak bisa terjangkau oleh upaya penuntutan; sebagian besar
orang-orang tersebut berada di luar juridiksi hukum Timor Leste. Selain itu SCU juga
gagal menyelesaikan 10 kasus prioritas yang melibatkan tersangka di level pemimpin/
komando; di antaranya mantan Pangab Wiranto, enam perwira tinggi TNI, mantan
gubernur Timor Timur dengan dakwaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan254.
Sementara CoE menilai mekanisme yang dibuat di Jakarta (Pengadilan HAM ad hoc)
ternyata tidak sesuai dengan standar internasional dan masih melanggengkan praktek
impunitas. Tidak sesuainya hasil investigasi yang dilakukan KPP HAM dengan terdakwa yang
dituntut oleh Jaksa Agung di Pengadilan HAM ad hoc255, lemahnya dakwaan, sedikitnya
saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum/JPU, rendahnya tuntutan, dan rendahnya
kapasitas dan pemahaman JPU akan standar hukum HAM internasional256. Di bawah ini
merupakan fakta perbedaan antara temuan investigasi KPP HAM Timor Timur dengan
proses penuntutan yang diajukan Jaksa Agung ke Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta.
Tabel
Perbandingan Temuan Investigasi KPP HAM dengan
Penuntutan Jaksa Agung di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta
Masalah
Pola Kejahatan

Temuan Versi KPP HAM
Pembunuhan massal
Penyiksaan
Penghilangan paksa
Perkosaan dan perbudakan seksual
Pembumihangusan
Pemindahan penduduk secara paksa
Penghancuran dan penghilangan barang bukti

Penuntutan Jaksa Agung di
Pengadilan HAM ad hoc
Semua pelaku hanya didakwa atas
kejahatan pembunuhan (pasal 9
a) dan/atau penganiayaan (pasal
9 h)

K a s u s / P e r i s t i w a 16 kasus utama
Kejahatan

4 kasus; pembantaian di Liquisa,
penyerangan Gereja di Suai,
penyerangan rumah Manuel
Carrascalao, dan penyerangan
rumah Uskup Bello

T e m p a t / L o k u s Seluruh 13 distrik di Timor Timur
Kejahatan

Hanya 3 tempat; Suai (Kovalima),
Dili, Liquisa

Tersangka Pelaku
Rentang
Kejahatan

Lebih dari 100 individu, mulai dari pelaku 16 orang (lihat Tabel)
lapangan hingga komando tertinggi TNI

W a k t u Januari hingga September 1999

April dan September 1999

Sumber: Laporan CoE dan Litbang KontraS

Dalam laporan Komisi Ahli PBB ini, terdapat rekomendasi khusus bagi pemerintah
Indonesia, yaitu Pertama, agar pemerintah Indonesia memperkuat sistem judisial dan
kapasitas penuntutannya dengan menyusun suatu tim ahli hukum internasional, khususnya
254

255

256

Summary of the report to the Secretary-General of the Commission of Experts to Review the rosecution of Serious
Violations of Human Rights in Timor-Leste (then East Timor) in 1999. UN doc. S/2005/458
Hasil KPP HAM kasus Timor Timur misalnya dinilai CoE sangat baik namun ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa
Agung sebagai pihak penuntut. Dalam laporan KPP HAM dicantumkan 22 nama pelaku, termasuk Jendral Wiranto.
Namun ketika proses penuntutan dilakukan Jaksa Agung, hanya 18 nama yang tercantum, di mana Adam Damiri,
mantan Pangdam Udayana dengan pangkat tertinggi. Ke 18 orang tersebut terdiri dari 10 pejabat TNI, 5 pejabat
Polri, dua pejabat sipil pemerintah, dan seorang kepala milisi bersenjata (lihat Tabel.....).
UN doc. S/2005/458, opcit.
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yang berasal dari wilayah Asia yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia atas rekomendasi
Sekjen PBB dengan mandat untuk menyediakan bantuan hukum bagi Jaksa Agung agar
kerjanya sesuai dengan hukum HAM dan humaniter internasional.
Kedua, pemerintah Indonesia diminta menggelar ulang pengadilan HAM ad hoc kasus
Timor Timur. Penekanan rekomendasi CoE adalah pengadilan di Indonesia melakukan
penuntutan terhadap mereka yang belum menjadi terdakwa pada Pengadilan HAM ad hoc
di Jakarta (Lihat Tabel). Hal lain adalah Jaksa Agung diminta melakukan penuntutan/
dakwaan yang berbeda terhadap para pelaku yang telah diadili di Pengadilan HAM ad
hoc. Sesuai dengan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 9, elemen kejahatan
terhadap kemanusiaan bisa berbentuk: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)
ketentuan pokok hukum intemasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual,
pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, pengamayaan terhadap
suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik,
ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan
orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Ketiga, Pemerintah Indonesia diberi waktu untuk menunjukkan upaya perbaikan atas
rekomendasi tersebut. Bila pemerintah Indonesia gagal menindaklanjuti rekomendasi
tersebut, Komisi Ahli merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk membentuk
pengadilan HAM internasional –seperti yang terjadi untuk kasus kejahatan yang terjadi di
bekas negara Yugoslavia dan Rwanda- sesuai dengan otoritasnya yang tercantum dalam
Bab VII Piagam PBB atau bisa mempertimbangkan kasus ini ditangani oleh Pengadilan
Pidana Internasional (International Criminal Court-ICC).
Secara historis Indonesia telah menerima adanya penyelesaian hukum secara
internasional sejak dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1264 dan No.
1272 (tahun 1999). Meskipun Sekjen PBB dapat menerima digelarnya Pengadilan HAM
domestik di Indonesia untuk kejahatan yang terjadi di Timor Timur tahun 1999, namun
Sekjen PBB tetap menggarisbawahi sikapnya tersebut dengan “secara ketat memonitor
kemajuan pengadilan tersebut atas dasar prinsip hukum HAM internasional”. Jadi
terlepas berakhirnya pergelaran Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur di Jakarta,
pemerintah Indonesia masih harus mempertanggungjawabkannya –atas pelanggaran
berat HAM yang terjadi di Timor Timur tahun 1999- di muka komunitas internasional
(PBB) demi terwujudnya penegakkan hukum dan keadilan.
Bila dilihat dari poin-poin rekomendasi Komisi Ahli PBB kepada pemerintah Indonesia
nampak ada 2 penyelesaian yang sifatnya minimum dan maksimum. Tuntutan
maksimum, bila Indonesia mengabaikan rekomendasi tersebut, Komisi Ahli PBB akan
merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk menggelar Pengadilan (Tribunal)
HAM atau digelarnya kasus ini di bawah Pengadilan Pidana Internasional. Ancaman ini
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sebenarnya umum dan wajar bila mengacu pada standar hukum HAM dan humaniter
internasional dalam merespon suatu peristiwa pelanggaran berat HAM. Justru
rekomendasi digelar-ulangnya Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur ini nampak
sebagai rekomendasi yang moderat dan belum dikenal dalam penyelesaian pelanggaran
berat HAM di tempat lain. Apalagi dalam membuka ulang pengadilan ini peranan dunia
internasional hanya sebatas membantu proses penuntutan (Jaksa Agung). Mekanisme
yang lazim di luar Tribunal internasional biasanya bentuknya adalah pengadilan hybrid
seperti Sierra Leone dan Kamboja dimana dunia internasional bisa berperan serta dalam
pengadilan sebagai penuntut dan hakim.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan; Pintu Baru Keluar dari Masalah?
Ide pembentukan Commissin of Truth and Friendship (Komisi Kebenaran dan PersahabatanKKP) sudah dimulai sejak akhir tahun 2004, seiring dengan gagasan PBB membentuk
Komisi Ahli (Commission of Experts-CoE). KKP ini merupakan inisiatif bilateral antara
Pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste. Sejak awal memang inisiatif pembentukan
KKP dilakukan oleh kedua pemerintah tanpa mempertimbangkan masukkan lain, seperti
parlemen, dan masyarakat sipil, khususnya komunitas korban.
Sebenarnya banyak juga pihak yang melakukan penolakkan ketika melihat Kerangka Acuan Kerja
KKP. Jaringan organisasi HAM, baik dari Timor Leste maupun Indonesia misalnya melakukan
pernyataan bersama menentang dan menolak kerja KKP257. Sikap yang keras menolak juga
ditunjukkan oleh Gereja Katolik Timor Leste lewat Uskup Da Silva yang tetap memilih mekanisme
pengadilan sebagai jawaban atas peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timor tahun 1999258.
Beberapa catatan KontraS atas Kerangka Kerja KKP yang sangat buruk ini:
Pertama, membangun rekonsiliasi dan persahabatan bilateral antara RI-Timor Leste
sendiri bisa dihasilkan lewat mekanisme politik, ekonomi, sosial, kebudayaan atau
mekanisme bilateral lainnya tanpa menghalangi proses keadilan lewat pengadilan atau
penuntutan hukum. Pembentukan KKP bila mengacu pada surat yang dibuat Xanana dan
Alkatiri untuk Sekjen PBB di atas nampak hanya bisa menciptakan rekonsiliasi bilateral
yang semu, hanya dilandasi argumen politik pragmatis belaka.
Kedua, KKP ini sangat mengabaikan proses keadilan bagi para korban (sebagian besar merupakan
rakyat Timor Leste) karena haknya diambil alih oleh pemerintah dan tidak dilibatkan sama
sekali dalam komisi ini. Rekonsiliasi yang otentik jelas milik korban, termasuk pemberian maaf
terhadap pelaku. Mekanisme bilateral antar pemerintah merupakan upaya mengabaikan korban.
257

258

Buruk, Draft Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Siaran Pers Bersama, KontraS dan Elsam, Jakarta,
4 Maret 2005. Joint Statement “Government Organizations of Timor Leste and Indonesia:”Political deals” were made
over the Establishment of the Commission of Truth and Friendship (CTF)”, Jakarta-Dili, 18 Maret 2005. Pernyataan
bersama ini mewakili KontraS, HRWG, Elsam, PBHI, Imparsial, JKB (dari Indonesia), dan Perkumpulan HAK, Judicial
System Monitoring Program, Fokupers), Lao Hamutuk, SAHE, Forum Tau Matan, Khadalak Sulimutu Institute. Ornop
Indonesia dan Timtim Curiga Ada “Deal” Politik di Balik Pembentukan KKP, Republika, 19 Maret 2005. Forum LSM Nilai
Ada Deal Politik di Balik Pembentukan KKP, Koran Tempo, 19 Maret 2005.
Uskup Da Silva Tentang Kesepakatan RI-Timor Leste, Media Indonesia, 8 Februari 2005. Gereja Katolik Timor Leste
Mengecam KKP, Suara Pembaruan, 1 Agustus 2005.
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Ketiga, KKP ini merupakan mekanisme impunitas yang ekstrim. Sebenarnya mekanisme
bilateral RI–Timor Leste untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM pasca
referendum Timor Leste harus sudah dimulai pada saat pengadilan HAM di masing-masing
negara digelar dan bukan setelah pengadilannya berjalan. Kegagalan menghadirkan saksi
korban Timor Leste di pengadilan Jakarta dan kegagalan menghadirkan para terdakwa
Indonesia ke pengadilan Timor Leste menunjukkan bukti bahwa pembentukan KKP lebih
didasari oleh ketakutan terhadap mekanisme internasional yang bisa menyeret dan
menghukum para pelaku di depan tribunal internasional.
Keempat, mandat KKP hanya untuk mengungkap kebenaran peristiwa pasca referendum
30 Agustus 1999. Padahal ada pengungkapan kebenaran lainnya yang signifikan demi
rekonsiliasi dan persahabatan di masa depan bagi RI–Timor Leste, yaitu pengungkapan
kebenaran peristiwa yang dimulai saat aneksasi Indonesia di tahun 1975 hingga masa
Orde Baru yang juga menghasilkan pelanggaran berat HAM, seperti peristiwa Santa Cruz
1992. Hingga hari ini pemaknaan hubungan antar kedua negara belum juga meningkat
secara kualitas. Pemerintah RI misalnya masih bertahan pada versi kebenaran bahwa
pada periode 1975-1999 wilayah Timor Timur merupakan bagian dari RI karena proses
integrasi yang suka rela dan bukan merupakan pendudukan. Hal yang sama pula bahwa
pemerintah RI tidak pernah mengakui terjadinya pelanggaran (berat) HAM yang terjadi
pada kurun yang sama.
Meski keberatan ditunjukkan banyak pihak KKP terbentuk juga dengan komposisi anggota
dari Indonesia adalah Benjamin Mangkudilaga (sebagai ketua KKP, mantan hakim) Achmad
Ali (anggota Komnas HAM), Petrus Turang (Uskup Kupang), Agus Widjojo (pensiunan
TNI), Wisber Loeis (Deplu), dan dari Timor Leste adalah Jacinto Alves, Diorinicio Babo,
Aniceto Guterres (ketua CAVR), Felicade Guterres, dan Cirillo Varadales259. Peresmian
KKP dilakukan oleh Presiden SBY dan Xanana di Denpasar, Bali, sekaligus menjadi
sekretariatnya pada tanggal 11 Agustus 2005260.

259

260

Usut Pelanggaran HAM Timtim; Deplu Umumkan Anggota KKP, Media Indonesia, 2 Agustus 2005. Timor Leste
commissioners announced, the Jakarta Post, 2 Agustus 2005. Indonesia-Timor Leste Tetapkan Anggota KKP, Republika,
2 Agustus 2005.
Indonesia-Timor Timur; Tugas KKP adalah Cari Kebenaran, Kompas, 12 Agustus 2005.
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VII

POLEMIK MRP DAN KEADILAN
DI PAPUA

Di Papua, tegaknya hukum dan keadilan sepertinya masih jauh dari harapan. Hiruk
pikuk politik yang ada di Jakarta pada tahun 2005 gagal menyediakan solusi politik
bagi problem-problem mendasar di Papua. Gejolak sosial di Papua masih diabaikan
Jakarta mulai seperti terlihat dari penanganan bencana alam (Nabire), kerusakan
lingkungan terkait keberadaan pertambangan, pemilu di Mimika, Irjabar hingga Jayapura,
pembentukan MRP dan penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan. Banyak kasus kekerasan
dan pelanggaran HAM hingga kini masih telantar termasuk yang belakangan terjadi di
Wamena, Wasior dan Abepura. Jikapun ada kasus Abepura yang diperiksa pengadilan,
prosesnya belum cukup memadai dan hasilnya membuat banyak kecewa. Sepanjang
tahun 2005 Negara terlihat setengah hati untuk menjalankan esensi Otonomi Khusus,
apalagi menegakkan HAM di Papua. Implikasi dari hal ini, gejolak sosial dan politik dari
Tanah Papua akan terus ada.
Untuk penegakan HAM, terdapat sedikit perkembangan di tahun 2005. Selain persoalan
bencana di Nabire, tahun ini Papua diawali oleh pembentukan Perwakilan Komnas HAM
Papua secara resmi. Untuk menopang kerjanya, sebanyak tujuh anggota telah dilantik
pada tanggal 10 Januari 2005, yakni Abina Wasanggae, Albert Rumbekwan, Fredy Toam,
Fritz Ramandey, Djohari, Yance Waropen, dan Sandra Mambrasar.261 Dari komposisi
yang ada, sebagian besar merupakan aktivis organisasi non pemerintah yang selama
ini aktif merespon persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Seperti halnya
anggota Komnas HAM di Jakarta, para pengurus perwakilan Komnas HAM Papua tersebut
mendapat fasilitas serta tunjangan gaji dari APBN dan APBD dengan masa kerja lima
tahun, 2005-2010. Perkembangan ini tentu memberi harapan, meskipun seharusnya
telah dibentuk segera setelah undang-undang otonomi khusus disahkan, Oktober 2001
bersamaan dengan (seharusnya) pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pengadilan
HAM, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Papua.
Dari Jakarta, tahun 2005 diawali dengan upaya menagih tanggungjawab Jaksa Agung
untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah diselidiki
Komnas HAM, yakni kasus Wamena dan Wasior. Dalam sebuah kesempatan pertemuan
dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, tangal 12 Januari 2005, Kepala Divisi Advokasi
Strategis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida
dan Kepala Divisi Daerah Konflik Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
261

Kompas, 11 Januari 2005.
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(PBHI) Laurent Mayasari menemui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Sudhono
Iswahyudi dan Direktur Penanganan HAM Kejagung I Ketut Murtika, di Gedung Bundar,
Kejagung.262 Indria Fernida mengatakan, Kejagung dan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia) perlu duduk bersama untuk membicarakan penanganan peristiwa Wasior
dan Wamena, sebelum masa 100 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono berakhir. Pihak
Kejaksaan Agung berpendapat, berkas penyelidikan peristiwa Wamena dan Wasior telah
dikembalikan ke Komnas HAM pada tanggal 30 November 2004. Kejaksaan Agung meminta
Komnas HAM melengkapinya sesuai petunjuk yang diberikan.263 Antara lain bukti-bukti
yang masih kurang serta visum et repertum para korban. Indria mengatakan, dalam
pertemuannya dengan Kejaksaan Agung juga mengemuka kenyataan bahwa sampai saat
ini Komnas HAM belum melengkapi kekurangan data, sebagaimana diminta oleh Kejagung.
Laurent Mayasari menambahkan, Kejagung seharusnya lebih serius mengungkapkan fakta
kasus pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena secara lebih akurat untuk kemudian
dibawa ke pengadilan.
Belum hilang keresahan atas lambatnya proses hukum kasus Wamena dan Wasior,
pengalaman pahit rakyat Papua di tahun 2005 adalah proses hukum kasus Abepura
berakhir dengan dibebaskannya terdakwa dua terdakwa, Brigjen (Pol) Johny Wainal
Usman dan Kombes Daud Sihombing, di Pengadilan HAM Makassar. Vonis bebas ini
menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Ketua Forum Papua yang juga
mantan anggota Komnas HAM Albert Hasibuan menyatakan “Ini bukti kegagalan organ
negara dalam merespons kebutuhan masyarakat akan keadilan” seperti dikutip harian
Komnas.264 Albert mengemukakan, instrumen pengadilan HAM belum dilengkapi dengan
kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukumnya. Konstruksi hukum yang dipakai
majelis hakim didasarkan pada pendekatan yang usang, tak progresif dan menunjukkan
ketidakmampuan menjawab substansi masalah HAM. “Saya khawatir gejala ini akan
memudarkan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua,” kata Albert.
Berkaitan dengan kasus Abepura, Abusaid Pelu dari Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melihat kinerja jaksa yang justru kurang maksimal.
Menurutnya, jaksa mengabaikan masalah sosial yang ada dengan mengabaikan banyak
faktor, seperti kurang optimalnya komunikasi antara jaksa dan korban dan tidak adanya
permintaan jaksa kepada majelis hakim untuk mengadakan sidang lapangan.265
Sejak awal memang telah terlihat ketidakseriusan pemerintah menangani masalah
Abepura. Persidangan terhadap kasus pelanggaran HAM di Abepura yang terjadi pada
7 Desember 2000 baru digelar tiga tahun lima bulan setelah terjadinya peristiwa
tersebut yakni pada 17 Mei 20004. Kurun waktu dari 7 Desember 2000 hingga 17 Mei
2004 adalah kurun waktu yang cukup lama bagi korban Abepura dan orang Papua yang
menuntut keadilan. Itupun masih harus ditambah dengan waktu persidangan yang masih
berlangsung hingga memasuki triwulan keempat tahun 2005, yakni 15 bulan. Prosesnya
sempat mengalami penundaan beberapa kali. Bahkan, waktu pengajuan memori kasasi
Kasus Pelanggaran Di Wamena Seharusnya Segera Diselesaikan, Kompas, 2005
Penjelasan ini termuat dalam laporan akhir tahun 2004 Kejaksaan Agung.
264
Kasus Abepura: Vonis Bebas, Bukti Pemahaman HAM Rendah, Kompas, 14 September 2005.
265
Kasus Abepura: Memori Kasasi Masukkan Unsur Beda Pemahaman, 6 Oktober 2005.
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paska dibebaskannya dua terdakwa kasus Abepura, menimbulkan kerisauan tersendiri
bagi sejumlah aktifis mengingat vonis bebas kasus Tanjung Priok dan Timor Timur. Laurent
Mayasari dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura dan Abusaid Pelu dari Kontras
menegaskan kerisauan ini kepada pers saat menemui Pelaksana Harian Direktur HAM
Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung I Ketut Murtika di Gedung Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Agung, Jakarta, pada tanggal 26 September 2005.266 Kerisauan ini, menurut
Laurent, disebabkan karena terbatasnya waktu pengajuan memori kasasi, yakni sampai
5 Oktober. Selain itu, Abusaid Pelu memprotes dalih Kejaksaan Agung karena belum
diterimanya salinan putusan sehingga belum mempersiapkan kasasi. Padahal menurutnya,
Kejaksaan Agung bisa menggunakan teknologi rekam saat putusan dibacakan, sehingga
tak perlu menunggu salinan fisik dari putusan.
Untuk Papua, penegakan hukum dan HAM masih gelap. Pemerintah pusat masih berkutat
pada janji dan penyelesaian simbolik. Padahal, pelaksanaan kewajiban negara untuk
melindungi hak asasi manusia ditentukan oleh penyelesaian hukum atas kasus-kasus
kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Lebih dari itu, negara masih
bertanggungjawab untuk membentuk tiga lembaga penting yang diamanatkan Undang
Undang No.21/2001 tentang Otonomi Khusus, yaitu Komisi HAM, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi serta Pengadilan HAM. Begitupula dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua
yang hingga kini keanggotaanya belum terbentuk. Masalah-masalah inilah yang juga
mempengaruhi terbentuknya sikap Dewan Adat Papua untuk mengembalikan Otonomi
Khusus.
Kekerasan yang menonjol di Papua sepanjang tahun 2005 adalah kekerasan aparat
kepolisian menjelang pelaksanaan sidang tuduhan Makar di Papua.267 Laporan Kontras
Papua mencatat pada tanggal 10 Mei 2005 aparat keamanan menggunakan kekuatan
eksesif saat menghadapi mahasiswa Papua yang berdemonstrasi menuntut pembebasan
Drs. Filep J.S Karma dan Yusak Pakage, SH, S.Th. Kedua nama ini tengah di periksa di
persidangan dan didakwa atas tuduhan makar, mengibarkan bendera Bintang Kejora
pada 1 Desember 2004 di Lapangan Trikora Abepura.
Kekerasan berawal ketika mahasiswa yang sedang berdemonstrasi mendapati para
penasehat hukum terdakwa berada diluar pengadilan dan tidak mengikuti persidangan.
Para penasehat hukum terdakwa kecewa karena persidangan dimulai tanpa kehadiran
para penasehat hukum. Pada akhirnya para penasehat hukum memilih keluar dari ruang
persidangan. Karena permasalahan ini, mahasiswa bermaksud menemui majelis hakim
untuk menanyakan alasan dilanjutkannya persidangan tanpa diikuti para penasehat
hukum. Para mahasiswa saat itu mengutus Heny Lani, Milka Siep, Deborah Penggu, Yudas
Songgonauw dan Agustina Rumere untuk menemui majelis hakim. Namun yang kemudian
terjadi adalah Milca Siep dan Heni Lani yang saat itu juga merupakan koordinator aksi
protes, diseret dan ditendang ke dalam ruang sidang, lalu dipukul, diinjak, ditendang,
dan ditarik rambutnya oleh aparat polisi. Bahkan aparat juga menginjak kaki bagian
266
267

Kasus Abepura: Vonis Bebas Amat Merisaukan, Kompas, 28 September 2005.
Laporan KontraS Papua, 12 Mei 2005.
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paha kanan Heny dan memukul bagian belakang tubuhnya hingga beberapa kali. Kedua
korban mulai didorong masuk ke dalam ruang sidang hingga menabrak bangku. Aparat
memegang kaki, tangan dan menarik rambut ke belakang.
Dalam peristiwa ini, kekerasan juga meluas ke sejumlah mahasiswa lainnya diluar
pengadilan. Aparat memukuli Marthinus Adii, seorang mahasiswa yang berupaya menjaga
pintu gerbang pengadilan, saat polisi hendak membawa keluar kedua terdakwa.
Kekerasan terhadap Martinus memancing emosi mahasiswa lainnya. Tetapi sikap ini
justru dijawab oleh aparat dengan cara terus melakukan pemukulan menggunakan
pentungan karet mati, batu, balok, besi, pipa, popor senjata, sangkur dan penangkis.
Saat pukul 10.40 WIT aparat menangkap dua puluh enam orang dan dinaikan ke truk
secara berdesak-desakan. Salah seorang aparat menyuntik tiga orang diantaranya pada
bagian leher, namun tidak jelas maksud suntikan tersebut. Korban semuanya dibawah
ke Polresta Jayapura. Dalam perjalanan dari PN Jayapura menuju Polresta Jayapura,
aparat kepolisian sempat memukul tiga orang diantara dua puluh enamn orang dalam
truk. Setelah tiba di Polresta, para mahasiswa dijemur selama kurang lebih 1 jam, di
bawah terik matahari persis di halaman Polresta Jayapura.
Dinamika kehidupan di Papua pada tahun 2005 diwarnai oleh kekhawatiran polemik
yang berlanjut seputar pemekaran wilayah Irian Jaya Barat. Proses pemekaran yang
seharusnya dilakukan setelah Majelis Rakyat Papua (MRP) terbentuk, hingga akhir tahun
2005 belum dapat diselesaikan dengan baik.
Pada pertengahan tahun 2005, terdapat kekhawatiran bila Pilkada di Papua tetap
berlangsung tanpa menunggu terbentuknya MRP. Kekhawatiran ini menurun, setelah pada
akhirnya ada penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Irian Jaya
Barat. Penundaan ini diharapkan dapat meredam polemik hukum dan politik menyangkut
status Pilkada di Irian Jaya Barat. Ini adalah langkah yang tepat untuk menghindari
gejolak politik yang tidak perlu di Papua. Lebih jauh, langkah ini juga dapat membawa
suasana yang lebih kondusif bagi proses politik selanjutnya di Papua, yakni pemilihan
anggota Majelis Rakyat Papua dan pemilihan Gubernur Papua.
Secara mendadak, pada 26 Juli 2005 Menteri Dalam Negeri memutuskan menunda Pilkada
di Irian Jaya Barat melalui surat kawat yang difax ke Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Irian Jaya Barat. Kabar ini melegakan kita yang khawatir adanya kisruh politik
di Papua bila Pilkada terus dilaksanakan.
Tampaknya, keputusan mendadak ini diambil sebagai respon atas penolakan berbagai pihak,
terutama dari kalangan Papua dan otoritas politiknya, yakni Pemerintah Daerah Provinsi
Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Dari Jayapura, Gubernur Papua dan
DPRP menyatakan pelaksanaan Pilkada di di Irian Jaya Barat adalah tidak sah.
Penolakan terakhir disampaikan di Jakarta oleh delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua
(DPRP) yang datang menuntut Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk
menunda Pilkada. Yang menarik, saat menyampaikan tuntutannya dalam pertemuan
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dengan Kementerian Dalam Negeri (26/7), delegasi DPRP mengancam akan menggelar
referendum di Papua apabila Pilkada tetap dilaksanakan. DPRP menyatakan tidak
bertanggungjawab bila terjadi kisruh politik dan kekerasan di Papua.
Bagaimanapun, ancaman itu adalah wujud kesungguhan mereka untuk konsisten dalam
melaksanakan otonomi khusus. Justru ini adalah sikap Papua menagih janji Jakarta
yang seringkali sepihak dalam menentukan keputusan menyangkut Papua. Kita tentu
masih ingat kebijakan pemekaran wilayah melalui Instruksi Presiden Megawati yang
menimbulkan konflik antar kelompok pro dan kontra atas kebijakan sepihak Jakarta.
Ancaman DPRP diatas juga dapat dipahami mengingat belum kunjung terbentuknya
keanggotaan Majelis Rakyat Papua di Papua dan Irian Jaya Barat termasuk dalam wilayah
pemilihan anggota MRP. MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki
wewenang tertentu untuk melindungi hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan
terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan
hidup beragama.
Secara politik, Majelis Rakyat Papua memegang peranan penting di Papua. Salah satunya
dalam hal pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni “memberikan pertimbangan
dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan
DPRP”. Bukan saja MRP yang keanggotaannya belum terbentuk. Bahkan sampai hari
ini, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dibutuhkan untuk menetapkan tatacara
Pemilihan Gubernur dan Wakilnya juga belum selesai disusun. Padahal, Undang Undang
Otonomi Khusus mewajibkan dibuatnya regulasi khusus tersebut bagi proses politik di
Papua.
Selain itu, DPRP telah menyiapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) No.4/2005
tentang Tatacara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Perdasi yang terdiri dari 32
pasal tersebut mengatur lebih rinci tentang pemilihan anggota MRP mulai dari aspek
keanggotaan, hak memilih dan hak dipilih, penyelenggara pemilihan termasuk panitia
pelaksana dan pengawas pemilihan, daerah pemilihan, syarat dan tatacara pencalonan
serta penetapan calon, tahapan dan penetapan hasil pemilihan, sampai dengan
pelantikan anggota MRP dan pergantian antar waktu anggota MRP.
Jika Pemerintah Pusat sungguh-sungguh ingin melaksanakan Peraturan Presiden tentang
Pembentukan MRP, maka tinggal selangkah lagi Papua sudah memiliki representasi
kultural, Majelis Rakyat Papua beserta para anggotanya. Karenanya, perlu segera
dilaksanakan pemilihan anggota MRP di Papua berdasarkan Perdasi tersebut. Dengan
MRP, rakyat Papua tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberi penilaian terbuka
bagi calon-calon gubernurnya. Dengan MRP, seluruh pengelolaan politik di Papua dapat
juga dikawal oleh rakyat Papua.
Menunda Pemilihan Kepala Daerah di Irian Jaya Barat adalah ujian pertama yang berhasil
dilewati. Masih ada banyak tantangan yang perlu dihadapi. Penundaan mendadak ini,
pasti menimbulkan kerepotan tersendiri di tubuh KPUD Irian Jaya Barat. Persiapan teknis
dari data pemilih sampai logistik dan anggaran yang semula dikabarkan telah siap 99 %,
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terpaksa mubazir karena tidak jadi digunakan. Namun demikian, the last minute action
ini merupakan pilihan terbaik dan terobosan tepat yang patut dihargai. Ke depan kita
berharap, aspirasi Papua dapat lebih dipahami oleh Jakarta sehingga otonomi khusus
dapat berhasil dijalankan secara penuh sesuai harapan rakyat Papua.
Bagaimana jika pada akhirnya otonomi khusus benar-benar gagal? Terbentuknya MRP itulah
indikator utama yang akan menentukan keberhasilan otonomi khusus. Dalam penelitian
POKJA Papua, seorang elit Papua yang diwawancarai menyatakan, sebaiknya “mas
kawin” berupa otonomi khusus itu dikembalikan jika hasil pembentukan dan pemilihan
anggota MRP tidak sesuai dengan yang diajukan masyarakat Papua (Pokja Papua, 2005).
Yang menarik, narasumber penelitian tersebut juga mengutarakan kecewanya terhadap
kinerja Pemerintah Daerah Papua yang belum optimal melaksanakan pembangunan di
Papua. Akibatnya, persepsi yang keliru dari Pemerintah Pusat bahwa masyarakat Papua
tidak mampu mengelola dirinya sendiri juga menguat dan jelas merugikan masyarakat
Papua.
Sekali lagi, pembentukan MRP menjadi sangat krusial. Sikap delegasi DPRP sampai
harus datang ke Jakarta meminta penundaan Pilkada di Irian Jaya Barat, bisa jadi
mengindikasikan masih adanya harapan orang Papua terhadap otonomi khusus bagi
terwujudnya perbaikan kondisi dan penyelesaian atas beragam persoalan di Papua. Nah,
bertolak dari posisi ini, masih akankah Jakarta menyia-nyiakan kepercayaan orang-orang
Papua?
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DAMAI ACEH SETELAH TSUNAMI

Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 telah membawa harapan baru bagi perdamaian
Aceh. Tentu saja kesepakatan damai ini tidak terjadi begitu saja, apalagi mengingat
kegagalan proses perdamaian sebelumnya. Faktor penting yang melatarbelakangi MoU
Damai di Helsinki dijelaskan oleh laporan International Crisis Group (ICG) 268, merupakan
kombinasi atas faktor perubahan paska tsunami, implikasi operasi militer terhadap GAM
selama era Darurat Militer dan Sipil, dan inisiatif politik rezim baru, terutama oleh
inisiatif Wapres Jusuf Kalla.
Bencana tsunami yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 150.000 orang dan
pengungsian sekitar 680.000 orang secara tiba-tiba membuka ruang politik Aceh yang
sebelumnya tertutup. Ini terlihat terutama lewat operasi kemanusiaan dari masyarakat
internasional akibat Pemerintah RI tidak mampu menangani sendiri pemulihan Aceh pasca
tsunami, mulai dari menangani darurat bagi korban langsung tsunami hingga rekonstruksi
dan rehabilitasi Aceh ke depan. Bappenas memperkirakan kerusakan material di Aceh
karena tsunami mencapai US$ 4,5 miliar.269 Sementara sebuah forum non pemerintah Aceh
Recovery Forum (ARF) menyebut kebutuhan sekitar Rp 67 trilyun (US$ 7,2 milyar) yang
sebagian besar dari bantuan asing, untuk merekonstruksi Aceh selama 10 tahun.270 Sikap
pemerintah RI sendiri sudah jelas bahwa mereka membutuhkan bantuan asing.271
HAM dan Nota Perdamaian Helsinki
Tema umum dan tema hak asasi manusia diatur secara khusus pada poin 2 Nota
Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM. Ada 3 sub poin
kesepakatan 272 ; (2.1.) Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Hak Sipil
Politik dan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; (2.2.) Sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk
untuk Aceh; (2.3.) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KKR
Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, International Crisis Goup, 15 Agustus 2005.
Bappenas: Kerugian Bencana Aceh Mencapai US$ 4,5 miliar.
270
Aceh forum urges revision of blueprint, Jakarta Post, 2 April 2005.
271
Indonesia Terbuka untuk Bantuan Asing, Kompas, 31 Maret 2005.
272
Namun bila perspektif HAM digunakan dalam menilai Nota Kesepahaman ini kita akan mendapat tema HAM penting
lainnya seperti tema sistem peradilan (judiciary system) di Nota Kesepahaman Pemerintah RI-GAM poin 1.4.
tentang Peraturan Perundang-undangan.
268
269
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Bila melihat rincian seluruh substansi MoU ini terlihat betapa minimnya penjelasan
tentang tema HAM, dibandingkan dengan tema lainnya. Ini bisa menunjukkan bahwa
tema HAM adalah kesepakatan yang paling sulit dilaksanakan –khususnya pengadilan
HAM- atau bukan merupakan prioritas. Ini juga mengingat pengalaman ditempat lain
pada fase perdamaian awal, situasi rekonsiliasi lebih dikedepankan daripada keadilan.
Apalagi Pengadilan HAM merupakan isu paling sensitif bagi TNI. Bahkan resistensi ini
cukup tinggi meski ada tekanan dari komunitas internasional, seperti yang ditunjukkan
pada kasus pelanggaran berat HAM Timor Timur.
Mematuhi Dua Kovenan Induk PBB  
Kepakatan perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) memberi pengaruh-langsung maupun tidak-terhadap perkembangan pemajuan
norma-norma hak asasi manusia. Dua kovenan induk PBB tentang hak asasi manusia
diratifikasi pada tanggal 30 September 2005.
Jauh sebelumnya, meski tidak terlalu problematik, sempat timbul pertanyaan untuk
poin pertama butir MoU mengenai HAM bahwa pemerintah akan “mematuhi” Kovenan
HAM. Presiden SBY pernah menyatakan akan meratifikasi dua kovenan utama HAM
internasional. Pernyataan positif ini disampaikan saat Makarim Wibisono diangkat sebagai
wakil Indonesia untuk menjadi Ketua Komisi HAM PBB. Jauh sebelumnya, ratifikasi dua
kovenan PBB telah menjadi agenda dari Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009
yang dilaksanakan 22-24 Agustus 2005.
Pada saat MoU ditandatangani 15 Agustus 2005, tidak jelas apakah makna “mematuhi“
dalam MoU secara implisit menandai bahwa SBY akan segera meratifikasi (aksesi).
Ataupun membuat mekanisme hukum lainnya sesuai prinsip yang cocok dengan dua
kovenan utama tersebut. Mulai dari tingkat undang undang hingga peraturan daerah
di Aceh. Akan lebih baik poin ini didorong pada pilihan yang pertama, yaitu mendesak
SBY segera meratifikasi kovenan. Apalagi dari segi jumlah, negara-negara yang sudah
meratifikasi dua kovenan ini jauh lebih banyak daripada yang belum. Selain itu, dalam
konteks hukum positif Indonesia, kita telah memiliki UU 39/1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang secara umum telah memasukkan sejumlah norma yang tertuang dalam
kovenan. Bila kita memaknai persoalan Aceh sebagai bagian dari bentuk tanggungjawab
politik Indonesia di muka komunitas internasional, maka ratifikasi (aksesi) dua kovenan
HAM utama adalah pilihan tepat.
Juga penting bila aturan normatif ICCPR dan ICESCR dijadikan panduan pemerintahan
di Aceh, dan menyinergikan pelaksanaan RAN HAM 2004-2009 yang juga memungkinkan
terbentuknya Panitia RAN HAM di propinsi. Komposisi anggota panitia bisa diisi oleh unsur
masyarakat. Ada lima tugas Panitia Pelaksana Propinsi; pembentukan dan penguatan
institusi pelaksana RAN HAM; persiapan harmonisasi peraturan daerah; diseminasi dan
pendidikan HAM; penerapan norma dan standar HAM; dan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan.
140
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Membentuk Pengadilan HAM untuk Aceh
Secara teknis dari perspektif hukum positif Indonesia pembentukan Pengadilan HAM di
Aceh tidak masalah karena kita memiliki UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM 273 . Untuk
kasus-kasus yang ditangani juga bisa berlaku surut, dimana hal ini diatur pada Pasal 46
UU No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM. Untuk kasus yang terjadi sebelum UU ini berlaku
digelar lewat Pengadilan HAM ad hoc (pasal 43), seperti yang terjadi pada kasus Timor
Timur dan Tanjung Priok. Sementara bila kasus terjadi sesudah tahun 2000 digelar lewat
Pengadilan HAM permanen, seperti yang terjadi untuk kasus Aberpura. Pemberlakuan
asas retroaktif ini kembali ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi/MK (Perkara
No. 065 /PUU-II/2004) ketika menolak gugatan Abilio Soares.
Namun ada beberapa hal yang mesti dicermati. Pertama, tidak dijelaskan secara rinci
apakah pengadilan HAM yang dimaksud dlm konteks hukum positif Indonesia atau
dalam konteks tribunal internasional. Bila kita memahami konteks politik Indonesia
jelas konteksnya adalah pengadilan HAM nasional (mengacu pada UU 26/2000 tentang
Pengadilan HAM. Sementara untuk KKR jelas mengacu pada KKR nasional Indonesia (UU
27/2004). Bila memahami konteks politiknya tidaklah mungkin membangun suatu tribunal
internasional untuk Aceh. Apalagi MoU ini tidak dimaknai sebagai suatu perjanjian
internasional.
Kedua, (seperti yang muncul di media massa) muncul perbedaan pendapat kasus apa
yang akan diselesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM dlm konteks MoU GAM-RI. Pihak
GAM menginginkan semua kasus masa lalu (asas retroaktif) sementara RI menginginkan
hanya kasus yang terjadi pasca nota kesepahaman damai ini. Sikap non-retroaktif bagi
pengadilan HAM juga dikemukakan oleh Ahtisaari 274(Direktur CMI) dan Feith 275 (wakil
AMM). Secara prinsipil (mengacu pada juridiksi internasional) memang untuk pelanggaran
berat HAM berlaku prinsip retroaktif. Apalagi dalam konteks hukum positif RI tentang
Pengadilan HAM (UU 26/2000) juga diatur dan diakui prinsip retroaktif tadi. Nampaknya
Sofyan Djalil (Menkominfo, salah satu delegasi RI) mengabaikan dua mekanisme di atas
–pengadilan HAM dan KKR- dlm konteks hukum positif RI. Pangab Jendral Endriartono
Sutarto –mewakili pihak yang paling berkepentingan atas poin ini- juga menyatakan
resistensinya terhadap asas retroaktif.276 Tidak ketinggalan Ketua MA, Bagir Manan
menyatakan penyelesaian masalah Aceh dibawa ke KKR daripada Pengadilan HAM.277
Selain itu upaya mendorong penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di
Aceh lewat Pengadilan HAM juga harus mempertimbangkan bagaimana kasus-kasus
tersebut memenuhi kulifikasi pro-justicia. Sejauh mana barang bukti, saksi, dan korban
Tidak jelas apakah makna pembentukan Pengadilan HAM di Aceh itu apakah (perangkat) pengadilannya dibentuk/
didirikan di Aceh ataukah pengadilan HAM dibentuk untuk menangani kasus-kasus Aceh. Dalam UU 26/2000 sendiri
pengadilan HAM hanya didirikan di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makasar. Menkominfo Sofyan Djalil sendiri
menegaskan akan mendirikan kantor Pengadilan HAM di Aceh. Lihat Indopost, 22 Agustus 2005, “Segera Dibuka,
Pengadilan HAM di Aceh”.
274
Tempo, edisi 22-28 Agustus 2005, Martti Ahtisaari:Pengadilan HAM di Aceh Tak Berlaku Surut.
275
Kompas, 24 Agustus 2005, Aceh Pasca-MoU; Pieter Feith: Tidak Akan Ada “Timor Timur Kedua”.
276
Media Indonesia, 19 Agustus 2005, Pengadilan HAM di Aceh; Panglima Tolak Asas Retroaktif.
277
Media Indonesia, 19 Agustus 2005, Selesaikan Aceh Melalui Komisi Rekonsiliasi.
273
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masih tersedia pasca bencana Tsunami. Selain itu tergantung juga sejauh mana kualitas
advokasi –adanya laporan investigasi dan data lainnya- NGO dan organisasi korban dalam
menangani kasus-kasus tersebut setelah dirusak oleh bencana tsunami.
A.4. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh
Sudah jelas mekanisme KKR yang dimaksud dalam MoU ini adalah KKR nasional yang
hingga saat ini masih dalam proses akhir seleksi (tinggal memilih 21 dari 42 nama yang
tersedia). Perlu diingat mekanisme KKR bukanlah mekanisme hukum/yudisial, jadi
tidaklah mungkin berharap adanya keadilan dalam bentuk penghukuman bagi pelaku.
Terlebih lagi KKR Indonesia tidak bersifat komplementer dengan Pengadilan HAM.
Yang mungkin didapat –itupun tidak maksimal- adalah pengungkapan kebenaran/truth
seeking atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Pengalaman di negeri lain
menunjukkan truth seeking lewat KKR lebih ditujukan sebagai investasi politik masa
depan disaat transisi politiknya masih didominasi oleh mesin politik pelaku. Mengenai
reparasi bagi korban mungkin sudah didapat pada program lainnya yang diatur tersendiri
dalam MoU tersebut.
Problemnya kemudian dari 42 calon anggota (nanti dipilih 21) hanya sedikit yang bisa
merepresentasikan Aceh. Maksudnya tidak ada kandidat yang punya track record
kompetensi dan komitmen khusus akan masalah Aceh. Beberapa nama dari NGO HAM
yang masuk mungkin punya kapasitas pengetahuan mengenai masalah kekerasan dan
pelanggaran HAM di Aceh, namun apakah mereka akan secara khusus menggarap proyek
Aceh dalam KKR, mengingat ada agenda di tingkatan organisasi HAM untuk menggunakan
KKR secara maksimal bagi (khusus) kasus pelanggaran HAM ’65, kasus yang sama sulit
dan kompleksnya dengan masalah Aceh.
Namun perkembangan MoU RI-GAM ini bisa kita maknai bahwa KKR yang akan terbentuk
perlu digarap secara serius (oleh semua pihak) mengingat ada kebutuhan khusus mengenai
Aceh. Memang sudah terlambat bahwa mekanisme KKR yang cocok bagi persoalan Aceh
dibentuk terpisah dengan KKR nasional. Sebab MoU secara eksplisit menyebutkan KKR
Aceh dibentuk oleh KKR Indonesia. KKR ini bisa saja bersifat lokal seperti misalnya yang
ingin dibentuk di Papua lewat UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua278. Selain
itu bila mekanisme KKR dibuat untuk Aceh, lingkup waktu kasus yang bisa masuk KKR
hanya periode 1945-2000. Kasus-kasus terjadi antara 2001-2005 (pra MoU) tidak bisa
ditangani KKR.
Secara prinsipil dalam konteks hukum positif RI, mekanisme Pengadilan HAM dan KKR
merupakan mekanisme yang substitutif (saling alternatif satu sama lain) dan bukan
komplementer. Jadi pilihan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu
hanya bisa menggunakan salah satunya. Bila semangat rekonsiliasi yang dikedepankan

278

Hingga saat ini belum berjalan. Padahal Kontras Papua, LBH Papua dan lembaga hak asasi manusia di Papua telah
mendorong keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah Papua untuk membentuknya, bersama dengan pembentukan
Komisi HAM Papua, Pengadilan HAM Papua dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua. Lihat UU 21/2001 tentang
Otonomi Khusus Papua.
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mungkin langkah kompromi yang bisa diambil untuk menyelesaikan pelanggaran HAM
di ACeh adalah dgn menggunakan mekanis me KKR untuk semua kasus di bawah tahun
2000 dan menggunakan pengadilan HAM untuk semua kasus di atas tahun 2000.
A.5. Modalitas Pengungkapan Kejahatan Masa Lalu Aceh
Untuk menaksir jumlah korban pelanggaran HAM di Aceh pra MoU Helsinki kita dapat
merujuk sejumlah inisiatif penyelidikan. Pada prinsipnya pengungkapan kasus masa lalu
di Aceh tidaklah mulai dari nol kembali meski terjadi bencana tsunami. Modal ini ada
beberapa bentuk;
Pertama, secara formal sudah ada upaya truth seeking yang dilakukan negara. Misalnya
pada tahun 1999, Presiden BJ. Habibie melalui Keppres No.88/1999 membentuk Komisi
Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA). Komisi ini mengadakan
investigasi atas lima kasus: kasus perkosaan Sumiyati yang terjadi pada 16 Agustus 1996;
kasus Rumah Geudong di Pidie semasa DOM; kasus Idi Cut di Aceh Timur pada 2 Februari
1999; kasus Simpang KKA atau Kreung Geukuh 3 Mei 1999; dan pembunuhan massal di
pesantren Tengku Bantaqiah cs di Beutong Ateuh, Aceh Barat pada 23 Juli 1999. Meski
rekomendasi KIPTKA tidak semuanya ditindaklanjuti, namun dalam konteks investigasi
HAM laporan ini cukup baik.
Sementara itu juga Komnas HAM juga membentuk KPP HAM untuk dua kasus pembantaian
di PT. Bumi Flora 2001 di Aceh Timur dan Pembunuhan Aktivis RATA 2000 di Aceh Utara.
Tidak ada lanjutan upaya pro-justisia atas kasus ini. Komnas HAM kembali melakukan
investigasi HAM selama periode Darurat Militer. Meski tidak jelas status investigasinya
saat ini, laporan ini dapat menjadi rujukan.
Modal kedua, lebih bersifat politis. Pelanggaran HAM yang sistematis di Aceh berlangsung
hampir 30 tahun lamanya, pastilah menghasilkan jumlah korban yang luar biasa jumlahnya
(lihat tabel di bawah). Kuantitas korban ini mesti diverifikasi pasca tsunami pastilah bisa
menjadi energi politik besar bagi tuntutan untuk mempersoalkan kasus-kasus masa lalu.
Persoalannya apakah korban dan organisasi HAM pendampingnya bisa memanfaatkan
strategi –termasuk memahami kekuatan dan kelemahannya- yang diatur dalam MoU dan
meletakkan isu HAM ini dalam suatu skala prioritas dibandingkan dengan tema-tema
lain yang diatur dalam MoU ini.
Mungkin dalam konteks pasca MoU saat ini kita bisa belajar dari suatu premis umum
“Justice must not merely be done but must also be seen to be done”. Meski saat ini
aspek keadilan sulit tercapai bagi komunitas korban, paling tidak harus ada upaya politik
untuk membuat keadilan mungkin dicapai, meski disadari harus lewat sebuah proses
panjang dan berliku.
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Kasus Pelanggaran HAM di Aceh 1989-98
(DOM) hingga 2004 (Darurat Militer)
No

Nama Kasus

Tahun

Jml
Korban
6.837

Konteks

Penyelesaian

1

DOM Aceh

1989-1998

Operasi militer guna
Terbentuknya Tim Pencari
menumpas GPK di bawah
Fakta (TPF) untuk kasus
pimpinan Tgk. Hasan di
DOM.
Tiro. pada tiga kabupaten;
Aceh Utara, Aceh Timur dan
Pidie.

2

Simpang KKA

1999		

200

3

Gedung KNPI 1999		
kekerasan
dalam operasi
Wibawa

73

Operasi Wibawa yang
Pengadilan militer di Banda
di gelar untuk mencari
Aceh
sejumlah aparat keamanan
yang dikhabarkan diculik
oleh orang tak dikenal serta
memburu Ahmad Kandang
( seorang anggota GAM ) di
Lhoksumawe.

4

Pembantaian 1999		
Tgk Bantaqiah
dan santrinya.

57

Penyerbuan aparat TNI ke
pesantren Tgk. Bantaqiah
–seorang ulama yang kritisdi Beutong, Aceh Barat

Presiden BJ Habibie
mengeluarkan Keppres No.
88/1999 tentang Komisi
Independen Pengusutan
Tindak Kekerasan di
Aceh (KIPTKA) kemudian
dilanjutkan dengan
pengadilan koneksitas.
Pelakunya menghilang

5

Pembantaian
Idi Cut

1999		

28

Massa yang pulang dari
ceramah agama di desa Idi
Cut, Aceh Timur

Keppres No. 88/1999
tentang (KIPTKA)

6

Bumi Flora

2001

37

Pembantaian aparat
Komnas telah membentuk
terhadap karyawan PT Bumi KPP, belum ada tindak
Flora dengan alasan mencari lanjut
GAM Langsa, Aceh Timur

7

Kasus Activist
RATA

2000		
2001
2003-2004

8

9

Aparat TNI menem-baki
masyarakat yang sedang
berdemon-strasi di
Kecamatan Dewantara, Aceh
Utara

Aparat Polres melakukan
sweeping di depan
Makoramil Tanah Luas, Aceh
Utara. Kejadian pada saat
masa Jeda Kemanusiaan II

Di tanggani oleh Polda
Aceh dan Pomdam
I/Bukit Barisan, Komnas
membentuk KPP, belum ada
tindak lanjut

Operasi
Rajawali

Tentang langkah
komperhensif dalam
menyelesaikan masalah
Aceh berdasarkan Inpres No
4/2001 di tengah-tengah
Jeda Kemanusiaan.

tidak ada

Darurat
Militer I dan II

Kegagalan perundingan
damai antara RI dan GAM
direspon dengan kebijakan
darurat militer

Sejumlah anggota TNI
rendah dihukum. Statusnya
diturunkan menjadi Darurat
Sipil sampai sekarang

4
1216.
1.326

ang KontraS
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Kaum Perempuan Aceh
Hampir setiap konflik bersenjata internasional maupun nasional selalu menjadikan
perempuan sebagai korban, sebagai sasaran langsung ataupun alat teror bagi musuh.
Konflik bersenjata yang berlangsung hampir 30 tahun di Aceh juga menghasilkan pola
yang sama. Masalahnya, selain desktruksi yang bersifat kumulatif, kadangkala proses
resolusi konflik mengabaikan, melupakan, atau tidak mampu menyelesaikan problem
gender-based violence ini.
Berdasarkan pengalaman konflik di berbagai negara, di tingkat PBB sendiri masih
dirasakan adanya kelemahan dalam menyelesaikan problem kekerasan berbasis gender
(gender-based violence). Ini terutama terletak pada masalah akses atas keadilan (access
to justice) untuk kasus kekekerasan seksual. Jenis kejahatan ini di satu sisi merupakan
jenis kejahatan paling keji terhadap kemanusiaan, dilain pihak justru menjadi alat
paling sering digunakan bagi suatu kelompok untuk meneror musuhnya. Lemahnya
penuntutan (prosecution) pada kasus-kasus kejahatan seksual terhadap perempuan,
membuat selalu berulangnya gender-based violence pada setiap konflik. Badan khusus
di PBB, yaitu Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan HAM (Sub-Commission on the
Promotion and Protection of Human Rights) saat ini sedang menugaskan seorang Pelapor
Khusus, Ms. Lalaina Rakotoarisoa untuk suatu studi dan riset tentang sulitnya menggelar
pertanggungjawaban atas kejahatan seksual terhadap perempuan.
Tulisan ini tidak bermaksud mencari jalan keluar atas masalah di atas, namun lebih
ingin mendeskripsikan jarak antara yang ideal seperti tertuang pada instrumen HAM
internasional dengan problem riil yang ada di tingkat praktik, terutama di level
mekanisme formal negara, baik legislasi maupun institusional.
Prinsip-prinsip HAM yang Relevan
Ada beberapa panduan khusus yang bisa dipakai untuk menjelaskan gender-based
violence, meski beberapa instrumen ini tidak secara khusus mengatur tentang isu
perempuan saja:279
a. Set of principles for the protection and promotion of human rights through action
to combat impunity (Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan HAM melalui
Tindakan Perang Melawan Impunitas). (E/CN.4/2005/102).
b. 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. (Resolusi Komisi HAM PBB 2005/35).
c. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang implementasi hukum HAM dan
humaniter internasional yang melindungi hak-hak perempuan selama dan sesudah
konflik.
279

Panduan/guideline/prinsip khusus ini maksudnya adalah instrumen HAM internasional di luar treaty/kovenan/
konvensi internasional utama.
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d. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1154 (2002) tentang peranan perempuan dalam
peace-building dan dimensi gender atas proses perdamaian dan resolusi konflik.
e. Beberapa preseden hukum pada Tribunal Internasional Bekas Yugoslavia (ICTY) dan
Rwanda (ICTR) yang dijadikan yurisprudensi hukum internasional.
Beberapa hal yang penting berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas yang kontekstual
dengan problem perempuan di Aceh. Prinsip-prinsip ini bisa menjadi panduang bagi
mereka yang punya komitmen untuk membangun gerakan berbasis korban.280
Pertama, adanya definisi korban yang cukup luas. Dalam perspektif HAM definisi korban
tidak hanya mencakup korban kekerasan langsung, tetapi juga mencakup seluruh keluarga
dan kerabatnya yang turut menderita akibat tindak kekerasan tersebut. Dalam konteks
ini bisa dibayangkan berapa jumlah korban perempuan di Aceh, yang kemungkinan
lebih besar dari laki-laki. Mereka mencakup tidak hanya korban kekerasan seksual atau
penyiksaan langsung, tetapi juga merupakan keluarga –istri, anak, atau ibu- dari si korban
langsung. Mengingat hampir 30 tahun represi terjadi, bisa dipastikan korban perempuan
di Aceh sangat potensial dalam pembangunan gerakan berbasis korban.
Kedua, prinsip ini meletakkan sebuah landasan perspektif atas sebuah cita-cita ideal
gerakan berbasis korban. Ada tiga cita ideal atas hak-hak korban; hak atas kebenaran
(right to truth/know), hak atas keadilan (right to justice), dan hak atas pemulihan
(right to reparation).
Dari prinsip-prinsip hak korban di atas, sebagian –dan sangat tidak sempurna- telah
diatur dalam hukum positif, dalam hal ini UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.26/2000
tentang Pengadilan HAM dan UU No.27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR). Dalam konteks membangun proses perdamaian Aceh, dua mekanisme ini juga
diintegrasikan Nota Kesepahaman di Helsinki, 15 Agustus 2005.
Belum jelas apakah proses drafting Undang-Undang Aceh baru akan mengkorporasi
kedua mekanisme HAM tersebut secara khusus, sebagaimana pengaturan parpol lokal
di luar aturan parpol nasional, atau juga diatur secara khusus seperti UU 21/2001
tentang Otonomi Khusus Papua. Substansi teks dalam MoU bisa ditafsirkan sedemikian
rupa sehingga bisa terjadi segala kemungkinan, meski yang paling mungkin adalah tetap
menggunakan mekanisme formal yang sudah ada, yaitu UU 26/2000 dan UU 27/2004).
Pengalaman pada Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok,
yang keduanya punya kasus gender-based violence adalah pertama, dalam persidangan
tidak ada tuntutan bagi pelaku atas gender-based violence. Bisa juga dilihat dari aparatus
pengadilan, 281 hakim dan jaksa nyaris sangat buta terhadap perspektif gender. Padahal
Tulisan ini –karena masalah kompetensi- mengeluarkan analisa sosiologis, antropologis, dan historis tentang karakter
dan sejarah masyarakat Aceh, khususnya karakter dan sejarah perempuan di Aceh yang cukup paradoks, di satu sisi
sistem patriarkhi sangat berakar di sana, di sisi lain pengalaman sejarah menunjukkan peran penting perempuan
Aceh dalam politik dan perjuangan melawan colonial
281
Hanya satu hakim perempuan, Ibu Embong Komariah yang dalam persidangan cukup baik. Dalam setiap kasus yang
ditangani di Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur, semua terdakwanya diputus bersalah.
280
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dalam UU 26/2000 dicantumkan gender-based violence sebagai elemen kejahatan
terhadap kemanusiaan282 . Ini menunjukkan sistem patriarkhi yang masih mengakar
dalam sistem peradilan Indonesia.
Kedua, salah satu kelemahan UU Pengadilan HAM ini adalah masih digunakannya KUHAP
umum. Hal ini menyebabkan misalnya definisi gender-based violence yang kaku dan
ketinggalan jaman. Beberapa persoalan misalnya definisi perkosaan yang terlalu sempit
dan masih digunakannya asas hukum Unus Testis, Nullus Testis (bahwa satu saksi bukanlah
saksi) bagi kasus kejahatan seksual.283
Ketiga, pengalaman terbaik di negeri lain menunjukkan bahwa perlakuan khusus harus
diberikan kepada korban perempuan untuk kasus kejahatan seksual. Yang terpenting
adalah adanya mekanisme perlindungan saksi dan korban. Ini yang tidak pernah terjadi
pada praktek Pengadilan HAM di Indonesia. Akibatnya korban bisa menjadi korban kedua
kalinya.
Sementara itu, untuk pengalaman KKR memang belum dapat diuraikan, karena
pembentukan komisionernya belum selesai. Namun demikian, problem yang muncul
ke depan saat KKR terbentuk, bisa diprediksi seperti uraian tentang KKR di atas. Atau
dapat saja kita merujuk pada komisi kebenaran, penerimaan dan rekonsiliasi di Timor
Leste (CAVR).
GAMBARAN SITUASI HAM ACEH 2005
A. Pendahuluan
Perubahan pemerintahan di Indonesia belum menjamin bahwa ada perubahan terhadap
situasi tindak kekerasan terhadap warga sipil dari kondisi konflik menuju kondisi yang
damai. Ini dapat dirasakan dengan adanya beberapa tindak kekerasan terhadap warga
masyarakat yang masih terjadi pasca Tsunami dan pasca penandatanganan kesepakatan
damai di Helsinki. Begitu juga dengan aktifitas sehari-hari, para aktifis kemanusiaan
masih rentan dengan pelanggaran HAM. Hal ini terlihat dari kasus penembakan relawan
baik luar atau dalam negeri yang melakukan tugas mulia di bumi Aceh pasca Tsunami.
Catatan akhir tahun ini sengaja ditulis untuk menggambarkan kondisi penegakan HAM
dan demokrasi di Aceh dalam kurun waktu setahun yaitu tahun 2005. Selain itu catatan
akhir tahun ini juga berisi tentang pemaparan kondisi obyektif HAM baik dari sisi situasi
hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Aceh. Tulisan
ini juga ikut memasukkan situasi kemanusiaan dan penanganan pemerintah terhadap
para korban konflik Aceh.

282

283

Kategorinya adalah: perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan
atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara (psl 9 g).
Sementara itu yurisprudensi hukum internasional –yang diambil dari pengalaman Tribunal Internasional untuk
Yugoslavia dan Rwanda- telah menetepakan standar definisi yang luas atas kejahatan seksual. Demikian pula asas
unus testis, nullus testis bisa diabaikan untuk kasus-kasus perkosaan yang hanya bersandar pada kesaksian satu
orang, yaitu si korban.
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B. Kilas Balik kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh
Semenjak status darurat militer di Aceh diturunkan menjadi darurat sipil berbagai
bentuk tindak kekerasan terus terjadi dengan jumlah korban sekitar 535 jiwa. Data ini
tercatat mulai dari periode darurat sipil I pada 19 Mei 2004 - 18 November 2004 dan
darurat sipil II pada 19 November 2004-18 Mei 2005),. Kelompok sipil merupakan korban
terbanyak, yakni sejumlah 248 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 jiwa adalah
korban penganiayaan, pembunuhan (61 jiwa), penculikan (23 jiwa) dan penangkapan
(21 jiwa).
Total korban kekerasan dari pihak warga sipil selama darurat sipil II (hingga 15 Mei)
ada sekitar 159 jiwa. Ini berarti melonjak sekitar 1,7 kali lipat dari total korban selama
darurat sipil I yang sebanyak 89 jiwa. Komposisinya darurat sipil I: korban pembunuhan
(36 jiwa), korban penganiayaan (36 jiwa) dan korban penangkapan (17 jiwa). Sedangkan
darurat sipil I: korban pembunuhan (25 jiwa), korban penganiayaan (107 jiwa), korban
penculikan (23 jiwa) dan korban penangkapan (4 jiwa).
Menurut Koalisi NGO HAM Aceh, korban di pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tercatat
223 jiwa. Pada darurat sipil I ada 158 jiwa menjadi korban kekerasan. Dan pada
darurat sipil (hingga 15 Mei) tercatat ada 63 jiwa korban kekerasan. Dalam setahun
pemberlakuan status darurat sipil di Aceh, tercatat ada 140 anggota GAM tewas akibat
pembunuhan. Anggota GAM yang ditangkap ada sekitar 67 jiwa, sedangkan yang
mengalami penganiayaan (8 jiwa) dan penculikan (6 jiwa). Jika dibandingkan antara
darurat sipil I dan darurat sipil II, dapat disimpulkan terjadi penurunan korban di pihak
GAM, hingga 39 persen dari total korban pada darurat sipil I.
Di pihak TNI/Polri, korban meninggal akibat pembunuhan ada 12 jiwa, korban penculikan
(33 jiwa) dan korban penganiayaan (21 jiwa). Secara umum, korban di pihak TNI selama
darurat sipil II menurun hampir sepertiganya. (Sumber acehkita.com 17 Mei 2005).
Penerapan darurat militer dan darurat sipil di Aceh selama ini jelas memberikan dampak
buruk terutama ruang kebebasan gerak masyarakat sipil yang terampas, bahkan ruang
gerak bantuan kemanusiaan dari dalam dan luar negeri juga terbatas. Seharusnya dengan
diberkakukannya tertib sipil, perubahan kondisi sosial, politik dan keamanan sudah lebih
signifikan. Tapi kenyataannya, tertib sipil diberlakukan tetapi tentara tetap ditambah.
Penambahan pasukan ke Aceh pada saat tertib sipil sebanyak 900 personil dari batalyon
512 Malang Jawa Timur. Seharusnya, kalau sudah menjadi tertib sipil hanya pasukan
organik yang tersisa dan yang non-organik ditarik semua dari Aceh.284
C. Perundingan (MoU RI-GAM)
Tsunami telah menjadi satu alasan penting terlaksananya perdamaian RI-GAM, karena
proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Aceh pasca bencana bisa berjalan maksimal jika
konflik sudah reda, dari itu Gerakan Aceh Merdeka sebagai sebuah komunitas perlawanan
terhadap negara akhirnya memberi respons yang postif yaitu dengan bersepakat untuk

284

Tempointeraktif-com, 17 Mei 2005.
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duduk satu meja di Helsinki membahas agenda perdamaian dalam rangka rekonstruksi
dan rehabilitasi Aceh kearah yang lebih maju setelah dihantam bencana yang begitu
dahsyat. “Anda harus menciptakan kawasan yang kondusif, anda harus mengamankan
kawasan itu terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya dilakukan”, ungkap Bakhtiar
Abdullah juru bicara GAM swedia,285 Presiden SBY juga mengatakan bahwa pertemuan
itu merupakan momentum besar untuk memikirkan cara mengakhiri konflik serta bersatu
sebagai saudara agar dapat membangun Aceh pasca bencana tsunami.286
Perundingan Pertama dilaksanakan pada tanggal 27-29 Januari 2005, Kedua tanggal
21-23 Februari 2005, Ketiga tanggal 12-17 April 2005, Keempat tanggal 26-31 Mei 2005,
yang difasilitasi CMI (Crisis Management Iniciative). Dari perundingan ini menghasilkan
Memorandum of Understanding (MoU). Dan Juli 2005 (tanggal 12-17) menjadi target
terakhir perundingan untuk menyelesaikan konflik Aceh.287
Hasil dari perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, telah
membuka ruang yang begitu besar terhadap pengungkapan kejahatan kemanusiaan
(Pelanggaran HAM), point. 2.butir 2.2 sebuah pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceh,
dan 2.3. KKR akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan
menentukan upaya rekonsiliasi. 288
Bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) point. 2. butir 2.2. meminta bahwa pengadilan HAM di
Aceh mengadili berbagai pelanggaran dengan asas retroaktif atau berlaku surut. Standar
yang menjadi pegangan GAM adalah perjanjian Nuremberg bahwa persoalan pelanggaran
hak asasi manusia tidak bisa dihilangkan oleh perjanjian damai atau perjanjian lainnya.289
Berbeda lagi dengan Indonesia, menurut mereka baik pemerintah Indonesia maupun
GAM ketika berunding di Helsinki telah sepakat untuk mengadili pelanggaran HAM pasca
MoU, artinya hanya melihat kedepan sesuai dengan pengalaman Afrika Selatan.290
D. Impunitas
Ternyata pasca penandatanganan MoU RI-GAM, 15 Agustus 2005 lalu, pemerintah Indonesia
dan GAM masih berbeda pendapat soal pengadilan hak asasi manusia. Salah satu juru runding
GAM M Nur Djuli menegaskan asas retroaktif. Sebaliknya anggota juru runding pemerintah
Indonesia Sofyan Djalil mengatakan pengadilan HAM di Aceh hanya mengadili pelanggaran
pasca kesepakatan damai, bukan pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.291
Semangat kesepahaman adalah memaafkan, ungkap Sofyan Djalil. Pemerintah Indonesia
berpendirian bahwa pelanggaran HAM masa lalu tidak akan diinvestigasi, yang di
investigasi hanya pelanggaran HAM yang terjadi setelah 15 Agustus 2005.292

Serambi Indonesia, 20 Juli 2005.
www. Pikiran Rakyat.com, 28 Januari 2005
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Draft MoU RI-GAM.
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Bahasa yang digunakan dalam draft MoU point 2. butir. 2.2. tidak dijelaskan secara
eksplisit apakah berlaku surut atau berlaku kedepan,293 hanya disebut pengadilan
HAM. Tidak disebut pengadilan ad hoc, tidak disebut juga pengadilan pelanggaran HAM
yang terjadi kedepan, hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan
penafsiran.294
Pada dasarnya untuk kasus dugaan pelanggaran HAM, berlaku asas retroaktif (berlaku
surut) dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluwarsa), karena itu pengadilan HAM
untuk Aceh bisa digelar secara retroaktif, tidak dikenalnya kadaluwarsa telah diatur
pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM, pemberlakuan
retroaktif diatur pada pasal 43 UU Nomor 26/2000. Hal seperti itu juga diungkapkan
oleh Usman Hamid Koordinator KontraS Jakarta.295
Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan A. Djalil menegaskan pembukaan Kantor
pengadilan HAM di NAD bukan untuk mengadili kasus pelanggaran HAM masa lalu,
melainkan untuk pelanggaran HAM masa depan. “ isi pembicaraan tentang pembukaan
peradilan HAM di Aceh seperti yang tertuang dalam Nota kesepahaman RI-GAM adalah
persepektif masa depan HAM di Aceh. Pemerintah akan mengadopsi konvensi PBB
tentang perlindungan HAM, polisi akan dididik tentang masaalah HAM itu upaya masa
depan Aceh bebas dari pelanggaran HAM, jadi peradilan HAM di Aceh, merupakan yang
kelima di Indonesia.296
Penyelesaian masalah melalui KKR maka Tugas dari KKR nantinya adalah menindaklanjuti
butir-butir perjanjian damai yang telah disepakati. Apalagi, masaalah KKR ini memang
sudah ada dalam MoU perjanjian damai, begitu juga dengan peradilan HAM, karenanya
KKR harus segara dibentuk. Aceh dalam KKR nantinya, harus ada amnesty, kompensasi,
dan restitusi untuk menindaklanjuti proses perjanjian damai itu. Namun pasca perjanjian
damai kedua pihak tersebut yang harus segera dilakukan adalah sosialisasi ini harus
segera dilakukan ketengah-tengah masyarakat, agar tidak salah dalam menafsirkan isi
perjanjian tersebut. Kalau ini dibiarkan terlalu lama, ditakutkan isi MoU akan salah
tafsir.”297
Sampai report ini diturunkan KontraS Aceh belum menemukan pernyataan GAM secara
resmi, tentang penafsiran point 2. butir 2.2 yang terdapat dalam MoU RI-GAM.
Selain dari point HAM yang terjadi perbedaan dalam penafsiran juga terdapat pihak yang
menentang hasil perundingan MoU RI-GAM, dikarenakan beberapa poin yang terdapat
dalam point-point MoU tersebut, seperti Front Advokad dan Pembela NKRI, mereka
menolak MoU karena Point 1 butir 1.1.1 huruf C, Huruf D. point 3, point 5.298
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Harian Kompas, 20 Agustus 2005
Koran Tempo, 20 Agustus 2005
Koran Tempo 20 Agustus 2005
Harian waspada,22 Agustus 2005.
Rakyat Aceh,24 Agustus 2005
Waspada, 18 Oktober 2005
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Point 1 butir 1.1.1. membahas tentang Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan
selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006, huruf C, membahas tentang Keputusankeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan
dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislative Aceh, huruf D, tentang kebijakankebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh
akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh, Point 3
tentang Ekonomi, dan point 5 tentang pembentukan Misi Monitoring Aceh.299
Bukan hanya front Advokad akan tetapi Megawati, Abdurrahman Wahid alias gusdur dan
beberapa tokoh politik lainnya bersatu menentang hasil kesepakatan MoU tersebut.
E. Penggalian kuburan korban konflik
Pembongkaran kuburan korban konflik yang terjadi di beberapa tempat di Aceh tidak
menurut prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya penggalian kuburan-kuburan
korban konflik dibeberapa daerah di Aceh, seperti di Aceh Utara masyarakat melaporkan
kepada polisi, malah polisi mengajak masyarakat untuk sama-sama membongkar kuburan
korban konflik tersebut tanpa dihadirkan tim forensik dan Komnas HAM yang merupakan
lembaga di bawah pemerintah. Di Aceh Besar masyarakat juga membongkar kuburan
korban konflik hanya dengan dibantu oleh PMI setempat.
Kejadian pembongkaran kuburan korban konflik yang serupa juga terjadi di kawasan
Desa Minje Kecamatan Syamtarila Bayu Kabupaten Aceh Utara, yang dihadiri oleh
beberapa pasukan TNI/Polri untuk pengamanan tempat tersebut. Masyarakat yang hendak
membongkar kuburan korban konflik terlebih dulu melaporkan kepada Kapolres Aceh
Utara dan Kapolres Aceh Utara megirimkan pasukannya untuk mengamankan lokasi.
Dalam pembongkaran tersebut terdapat satu kerangka yang dibungkus dengan goni dan
didapatkan dompet milik korban yang didalamnya terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP)
korban. Yang diketahui korban adalah warga Desa Leupee Kecamatan Matangkuli, Aceh
Utara yang sehari-hari bekerja sebagai petani.
Dari beberapa tempat yang telah dibongkar kuburan korban konflik tersebut tidak
menghadirkan pihak-pihak yang berhubungan untuk membuktikan korban tersebut
sebagai korban konflik.
1. Penanganan Korban Konflik
Korban konflik yang terjadi di Aceh sangatlah sedikit mendapat perhatian dari pemerintah
dibandingkan dengan korban tsunami yang terjadi diakhir tahun 2004, tepatnya pada
tanggal 26 Desember 2004.
Bantuan-bantuan yang diterima korban konflik sangatlah sedikit, uang jadup hanya
diterima oleh para korban tsunami, sementara korban konflik hanya menerima uang
diyat yang pembagiannya tidak pernah seperti pemerintah janjikan kepada mereka.
299
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Bukti lainnya, pengungsi Aceh Tengah yang dulu mengungsi ke beberapa tempat di Aceh
Pidie, dan saat ini mereka telah pulang ke Aceh Tengah dengan berjalan kaki. Sekitar
1.000 Kepala Keluarga (KK) dan 3.000 jiwa pengungsi tersebut pulang kedaerah asalnya
di Aceh Tengah dan Bener Meriah tanpa bantuan apapun dari pemerintah daerah untuk
membantu kepulangan mereka.
Pengungsi tersebut hanya didampingi oleh LSM yang berkantor di Pidie, LSM tersebut
sampai sekarang masih mendampingi pengungsi yang sekarang bertempat di sebuah
mesjid di kawasan Aceh Tengah. yaitu Mesjid Babussalam, Desa Rawa-Rawa Kabupaten
Aceh Tengah.
Menurut laporan dari LSM yang menjadi salah satu pendamping pengungsi tersebut
kondisi mereka sangat memprihatinkan dan bantuan yang disalurkan sangat kurang
serta kesehatan mereka sangat memprihatinkan. Disebutkan bantuan dari dinas sosial
hanya 3 ton beras untuk pengungsi dan menurut mereka beras bantuan tersebut hanya
cukup untuk satu minggu.
2. Diyat
Dana reintegrasi untuk mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih dikenal
dengan diyat mulai dibagikan. Menurut Plt Gubernur Aceh Azwar Abubakar di sela-sela
rapat paripurna DPRD Aceh, Kamis (6/10) dana telah disalurkan sejak dua hari yang
lalu, dana reintegrasi GAM telah dialokasikan ke kabupaten/kota sejak 3 Oktober 2005
lalu. Dana itu diberikan kepada 3000 anggota GAM yang telah kembali ke masyarakat
pasca-perjanjian damai.
Sementara itu, Pemda Aceh, juga mengungkapkan akan memberikan dana diyat untuk
korban konflik. Untuk tahun 2005, terdapat sekitar 20.000 korban konflik yang akan
diberikan dana diyat.
Juru bicara GAM Muksalmina, mengakui telah menerima dana reintegrasi untuk GAM
di Aceh Besar dan Banda Aceh. Menurutnya ia juga telah menerima dana itu untuk 321
anggota GAM di wilayahnya. Dia menyebutkan masing-masing anggota GAM mendapatkan
satu juta rupiah (Rp 1 Juta).
Dari hasil investigasi tim KontraS Aceh dibeberapa kabupaten dana korban konflik yang
masuk ke rekening mereka bertahap, contohnya korban di desa Siron Blang Kecamatan
kuta Kuta Cot Glie Kabupeten Aceh Besar, pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 07
bulan 10 masuk ke rekening korban sebesar Rp 2.000.000 dan pada tahun 2005 pada
tanggal 10 bulan 10 masuk sebesar 500.000.
Disisi lain KontraS Aceh juga menerima beberapa pengaduan dari masyarakat korban
pelanggaran HAM bahwa kebanyakan dari mereka tidak dapat merasakan dana diyat
tersebut, ini terjadi karena kurang meratanya pembagian dana diyat, dan juga adanya
pemotongan yang dilakukan oleh oknum-oknum Negara yang mengurus masalah diyat
tersebut.
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PELANGGARAN HAM DI ACEH
Jenis pelanggaran HAM
Periode Desember 2004 s/d Maret 2005
No

Jenis-jenis kasus

Peristiwa

Jumlah korban

1.

Pembunuhan

15

24

2.

Penghilangan paksa

3

3

3.

Pembakaran rumah

1

1

4.

Penangkapan

19

20

5.

Penyiksaan

24

62

6.

Intimidasi/ terror

3

3

65

113

Laki-laki

Perempuan

Jumlah
Korban kekerasan dan pelanggaran HAM
Periode Desember 2004 s/d Maret 2005
No

Jenis-jenis kasus

1.

Pembunuhan

24

0

2.

Penghilangan paksa

3

0

3.

Pembakaran rumah

1

0

4.

Penangkapan

19

1

5.

Penyiksaan

61

1

6.

Intimidasi/terror

3

0

111

2

			

Jumlah
Tipologi kekerasan dan pelaku
Periode Desember 2004 s/d Maret 2005

No

Jenis-jenis kasus

TNI

POLRI

GAM

OTK

1.

Pembunuhan

6

1

4

4

2.

Penghilangan paksa

2

0

0

1

3.

Pembakaran rumah

1

0

0

0

4.

Penangkapan

17

2

2

0

5.

Penyiksaan

23

1

1

0

6.

Intimidasi/ teror

3

0

0

0

JUMLAH

52

4

4

5

		

REKAPITULASI PENYERAHAN SENJATA
Rekapitulasi Penyerahan Senjata
Tahap I Versi AMM dan telah diverifikasi oleh TNI
Sumber
Rakyat Aceh, 15 September
2005

Lokasi

Diserahkan

Diterima

Ditolak

Sengketa

Aceh Besar

79

62

7

10

Bireun		

110

100

5

5

Pidie		

90

81

9

2

279

243

21

17

JUMLAH		

Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap

153

Damai Aceh Setelah Tsunami

Rekapitulasi Penyerahan Senjata Tahap II
15, 16 dan 18 November 2005
Sumber

Lokasi

Serambi Indonesia 15
Oktober 2005

Rakyat Aceh,16 Oktober
2005

Diserahkan

Diterima

Ditolak

Sengketa

- Dilapangan
Bola Kaki
Matang Baro
Kec. Baktia

36

21

9

3

- Dilapangan
bola kaki
Paloh
Gadung Kec.
Dewantara

52

15

3

4

- Di Desa
Meunasah
Masjid Kec.
Meurah Meulia

20

15

3

2

- Di Desa
Leubok
Reusep Kec.
Mibong

12

12

-

-

93

81

12

-

56

45

8

3

269

189

35

12

- Desa Blang
Adam Kec.
Madat
- Desa Kupai
Baroh Kec.
Darul Imarah
- Desa Alue
Nibong Kec.
Peureulak
- Desa
Sejahtera Kec.
Langsa Timur

Metrotv.com,18 Oktober
2005

Dilapangan
Areal Sabang
Fair

JUMLAH

Keterangan :
Media Masa Rakyat Aceh Tgl. 19 Oktober 2005
Versi AMM Tahap I :
Diserahkan		279 pucuk
Diterima		243 pucuk
Di tolak		36 pucuk
Versi AMM Tahap II :
Diserahkan 		291 pucuk
Diterima		233 pucuk
Ditolak		58 pucuk
154

Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap

Damai Aceh Setelah Tsunami

Versi TNI Tahap I :
Diserahkan 		279
Diterima		226
Dispute		17
Ditolak		36

pucuk
pucuk
pucuk
pucuk

Versi TNI Tahap II :
Diserahkan 		291
Diterima		195
Dispute		38
Ditolak		58

pucuk
pucuk
pucuk
pucuk

Rekapitulasi Penyerahan Senjata Tahap III
14, 15, 16 dan 22 November 2005
Sumber

Lokasi

Diserahkan

Diterima

Ditolak

Sengketa

Tempointeraktif.com
14 November 2005

Tgl. 14 Nov.
2005 Krueng
Sabe, Kab.
Aceh Jaya

59

45

9

5

Tempointeraktif.com
15 November 2005

Tgl. 15 Nov.
2005 Desa
Peulanteu.
Kec. Bubon.
Kab. Aceh
Barat

28

14

11

3

Tgl. 16
Nov. 2005
dilapangan
Blang Pidi, dan
didesa Lueng
Baru, Kec.
Seunagan,
Kab. Aceh
Barat Daya

42
50

23
41

14
9

5
-

Tgl. 17 Nov
2005 terminal
Kuta Fajar,
Kec. Kluet
Utara, Kab.
Aceh Selatan

50

30

20

-

Tgl. 22
Nov 2005
dilapangan
Geulanggang.
Meusara Alun,
Kab. Aceh
Tengah

57

54

1

2

JUMLAH

286

207

64

15

Tempointeraktif.com
16 November 2005

Tempointeraktif.com
17 November 2005

acehkita.com
23 November 2005
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Rekapitulasi Penyerahan Senjata Tahap IV
14, 15 dan 19 Desember 2005
Sumber

Lokasi

Diserahkan

Diterima

Ditolak

Sengketa

Tgl. 14 Des.
2005 Desa
Pulo Nas Kec.
Babussalam
Kab. Aceh
Tenggara

69

56

13

-

Tgl. 15 Des.
2005 Lapangan
Kota Blang
Kejeren Kab.
Gayo Lues
dan pangkalan
Sultan
Iskandar Muda
Kab. Aceh
Besar

56

48

5

3

Acehkita.com
19 Desember 2005

Tgl. 19 Des.
2005 Lapangan
Harapan
Bangsa

35

33

2

-

Tempointeraktif.com
19 Desember 2005

Tgl. 19 Des.
2005 Lapangan
Harapan
Bangsa

2

2

-

-

162

139

20

3

Tempointeraktif.com
14 Desember 2005

Acehkita.com
15 Desember 2005

JUMLAH

Penarikan Pasukan Tahap I
Sumber

Penarikan

Yonif/Kesatuan

Jumlah

Komandan

Tempo Interaktif,
25 September
2005.

Tgl. 18 Sep 2005

TNI Yonif 125

800

-

Rakyat Aceh, 24
September 2005,
hal.1

Tgl. 23 Sep. 2005
pelabuhan Krueng
Geukuh

TNI Parako Kopasus
group II

131

-

TNI Yonif 742 Kostrad

433

-

TNI Yonif Kaveleri-6
Tempo Interaktif,
25 September
2005.

Tgl. 20 Sep. 2005
pelabuhan Krueng
Geukuh

TNI Yonif 407

9
2600

-

TNI Yonif 144
TNI Yonif 515
Waspada, 22
September 2005,
hal.9

Tgl. 21 Sep 2005
pelabuhan Krueng
Geukuh

TNI Yonif 320/Badak
Putih

433

-

Serambi Online,
25 September
2005.

Tgl. 23 Sep 2005
pelabuhan Krueng
Geukuh

TNI Kopasus 15 grup II

125

-

Serambi Online,
25 September
2005.

Tgl. 23 Sep 2005
pelabuhan Krueng
Geukuh

TNI Yonif 747/

442
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Waspada,
Tgl. 25 Sep 2005
26 September 2005, pelabuhan Krueng
hal.9
Geukuh

TNI Yonif 403/Wirasada
Prasista

433

TNI Yonif 132/Bima Sakti

433

TNI Yonif 133/Yudhasakti

650

6.489

JUMLAH
Penarikan Pasukan Tahap II
Sumber

Penarikan

Kesatuan

Waspada
16 Oktober 2005

14 Oktober
2005Pelabuhan Krueng
Geukuh

-

Rakyat Aceh
19 Oktober 2005

18 Oktober 2005
Pelabuhan Krueng
Geukuh

- TNI Yonif
- TNI Yonif
- TNI Yonif
- TNI Yonif

Rakyat Aceh
21 Oktober 2005

20 Oktober 2005
Pelabuhan Krueng
Geukuh

- TNI Yonif 712/Wiratama
- TNI Yonif 743/
Pratayasana Parayudha
- TNI Yonif 623/ Bhakti
Wira
- TNI Kompi Paskas
- TNI Squardon 2 /OV
Branco

Serambi Indonesia 24 Oktober
25 Oktober 2005
2005Pelabuhan Krueng
Geukuh

Polri kalimantan Barat
Polri Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jakarta
Jawa Barat
521/DY
433/JS
312/KH
Mar-8

- TNI Yonkaf-8
- TNI Yonif 143/
- Kompi. Darma 14Satgas Laut
- Intel Sattis
- Satgas POM

JUMLAH

Jumlah

Komandan

1.050

2.163

1.499

2.297

- 		Danyon Kav
Letkol Kav
Sulaiman
Yusuf (TNI
Yonkaf-8)
- 		Letkol
Inf Aufit
Chaniago
(TNI Yonif
143)

7.009

Penarikan Pasukan Tahap III
Sumber
Acehkita.com
19 November
2005

Penarikan

Kesatuan

Tgl. 19 Nov 2005.
Dipelabuhan Krueng
Geukuh

Jumlah

Komandan

- TNI Yonif 410/Alugoro
dari Blora, Jawa
Tengah,
- TNI Yonif 408/
Suhbrastha, TNI Yonif
315/Garuda dari Bogor,

2.052

- TNI Yonif 516/Caraka
Yudha,
- Satu Kompi Kavaleri 4
Serbu
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Rakyat Aceh
22 November
2005

Tgl. 21 Nov.
Dipelabuhan Krueng
Geukuh

- Kopasus
- TNI Yonif 122/Tombak
Sakti
- TNI Yonif 725/Waro Agi
- TNI Yonif 726/Tama Tea
- TNI Yonif/Zipur
Brawijaya

Aceh kita.com
25 November
2005

Tgl. 25 Nov. 2005.
dipelabuhan Krueng
Geukuh

- Yonif 511 Dibatara
Yudha,
- TNI Yonif 413/ Brimoro
- TNI Kompi Kaveleri
7/Sersus
- TNI Tim Pernika,
Komando Satgaspur III,
IV, VI, VII
- TNI Kompi Paskhas II
- TNI Tim Caraka

Acehkita.com
5 Desember 2005

Tgl. 5 Des. 2005
Dipelabuhan Krueng
Geukuh

2.245

1.368

1.350

POLISI Non Organik

JUMLAH

7.015

Penarikan Pasukan Tahap IV
Sumber
Acehkkita.com
20 Desember 2005

Penarikan

Kesatuan

Tgl. 20 Des. 2005
Dipelabuhan Krueng
Geukuh

Jumlah

-

TNI Yonif 641
TNI Marinir 4
Kompi Darma Parako
TNI Paskhas
TNI Satuan Tugas
Hukum
- TNI Detasemen

Komandan

1.621

PEMBENTUKAN AKSI PERLAWANAN RAKYAT
DI WILAYAH PROVINSI NAD
PIMPINAN
SATTER/
NAMA
		
NO
WILAYAH
WANRA
					
NAMA
1

2

3

PEKERJAAN

4

JUMLAH
DEKLARASI
KET
PENGURUS
				
6

7

NS

+
15.000
orang

22
0rang

24-12-2003

Agus

Wiraswasta

±
10.000
orang

14
orang

04-01-2004

Adnan Hasyim

PNS

±
10.000
orang

37
orang

07-02-2004

I

KODIM 0101/
ABES

1.

Kab. Aceh

Front
Suhaimy alias
Perlawanan
I omy
Separatis GAM
FPSG)

2.

BesarKota Banda
Aceh

Gerakan
Penyelamat
Aceh Republik
Indonesia
(GPA-RI)

3.

Kotamadya
Sabang

Ormas
Pembela NKRI
(Ormas-NKRI)
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1

2

3

4

5

II

KODIM 0102/
PIDIE

-

Kab. Aceh Pidie

III

KODIM 0103/
AUT

1.

Kab. Bireun

Front
Gede Sofyan
Perlawanan
Ali
Separatis GAM
(FPSG)

2.

Kodya
Lhokseumawe

Benteng
Rakyat Anti
Separatis
(BERANTAS

(Yan PT)
Anggota PKPI
M. Satria Insan
Kamil. SH

IV

KODIM 0104/
ATIM

-

Kab. Aceh Timur
Kota Langsa dan

- Front
Penyelamat
Merah Putih
(FPMP)

Drs. Marzuki
AR

Kab. Aceh
Tamiang

- Laskar Merah Said Samsul
Putih Anti
Gerakan Aceh
Merdeka

Geurakan
rakyat Anti
Separatis
Aceh
(GEURASA)

Sdr. Zulkifli

6

7

8

Anggota DPRD
Kab. Pidie

±
15.000
orang

38
orang

18-12-2003

Kontraktor

±
10.000
orang

20
orang

01-10-2003

±
10.000
orang

60
orang

12-11-2003

PNS Wiraswasta ±
10.000
orang

25
orang

Januari 2004

PNS Anggota

±
10.000
orang

80
orang

Maret 2004

+
15.000
orang

50
orang

26-12-2003

Wiraswasta

±
10.000
orang

24
orang

17-12-2003

V

KODIM 0105/
ABAR

1

Kab. Aceh Barat

Front
Perlawanan
dan Pembela
Rakyat Teuku
Umar ((Front
TUM)

T. Hasyim Ubit DPRD
Kab. Aceh Jaya

2

Kab. Aceh Jaya

Front Anti
Gerakan
Separatis
Aceh Merdeka
(FAGSAM)

Hasbi Yunus

3

Kab. Nagan Raya

Front
Tjut Ali
Perlawanan
Garuda Merah
Putih (FPGMP)

Dosen/Anggota
DPRD Kab.
Ateng

±
10.000
orang

34
orang

24-12-2003

VI

KODIM 0106/
ATENG

1

Kab. Aceh
Tengah

Syukur
Gerakan
Khobat H.
Perlawanan
Separatis GAM
(FPSG)

Anggota PKPI

±
5.000
orang

47
orang

27-02-2004

2

Kab. Bener
Meriah

Persatuan
Perlawanan
Rakyat Merah
Putih (FPRMP)

± 1.000 39
orang
orang

04-03-2004

+
15.000
orang

15-12-2003

Misriady MS

9

VII KODIM 0107/
ASEL
1

Kab. Aceh
Selatan

Drs. Hafidh
Gerakan
Perlawanan
Separatis GAM
Teuku Cut Ali
(GPSG-TCA)

PNS

34
orang

Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap

159

Damai Aceh Setelah Tsunami
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Kab. Aceh
Singkil

Gerakan
Ali Hazmy
PNS
Perlawanan
Tomy
Separatis GAM Adnan Hasyim Swasta
(GPSG)

±
3.500
orang

39
orang

21-01-2004

3

Kab. Abdya

Gerakan
Nasruddin,
Perlawanan
S.Sos M.
Separatis
GAM-Teuku
Peukan (GPSGTP)

±
2.500
orang

38
orang

06-01-2004

±
10.000
orang

43
orang

12-12-2003

VIII

KODIM 0108/
AGARA

1.

Kab. Aceh
Tenggara

2.

Kab. Gayo
Luwes

IX

Wil SUMUT

-

Kab. Langkat

Front
Salam I. SE,
Perlawanan
MM
Separatis GAM
(FPSG)

Wiraswasta

Anggota DPRD
Kab. Agara

Dr. Abu Bakar
Karim

Ketua Bappeda

±
1.500
orang

15
orang

10-12-2003

Syaiful Bahri

Swasta

±
1.500
orang

15
orang

18-21-2004

Pungli oleh personil TNI/Polri
No

Waktu

Bentuk
Kekerasan

Lokasi

Kronologis

1

5 september
2005 sampai
sekarang mulai
jam 07.30 s/d
01.00

Pungli

Pasar Kuta
Blang dan
Pos Lapangan
Bola Kaki
Kyta Blang

Aparat Brimob tersebut
berkedok menjual
minyak,mereka
menggunakan
pakaian preman dan
meletakkan jiregen dan
liter ditepi jalan .kalau
ada sopir tangki yang
lewat mereka hanya
mengangkat telunjuk
tanda isyarat kepada
sopir .para sopir bukan
memberikan dengan
tulus.mereka nuak
dengan aksi tersebut.

Brimob Pasar
Kuta Blang
dan Pos
Lapangan
Bola kaki Kuta
Blang

Relawan

2

5 september
2005 sampai
sekarang.

Pungli

tukang
ojek yang
beroperasi
didaerah
sekitar Kuta
Blang

Mereka harus
membayar uang iuran
alasan keamanan
,karena menurut
mereka penggunaan
kartu RBT yang mereka
keluarkan,mereka harus
membayar Rp.10.000/
bulan ke Pos koramil
setempat,sedangkan
untuk Pos Brimob Pasar
Kuata Blang,mereka
harus membayar
Rp.15.000/bulan
alasannya demi
keamanan.kedua Pos
tersebut mereka harus
membayar Rp.25.000
setiap bulannya.

Brimob
Pasar Kuta
Blang dan
Pos Koramil
setempat

Relawan
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3

07-Sep-05

Pungli

Desa Alue
Kuyuen
Kecamatan
Wayla Timur
Kabupaten
Aceh Barat

Saat melintasi Pos
Brimob Medan,Korban
yang mengangkut dua
buah Kenderaan roda
dua, tiba-tiba dipanggil
oleh pelaku, pelaku
meminta uang sebanyak
Rp.200.000 untuk dua
unit honda tersebut,
korban tidak punya
uang sebanyak itu, lalu
korban menawarkan
sebesar Rp.100.000
pelaku tidak menerima
dan marah-marah
kepada sopir yang
membawa kenderaan
tersebut

Pos Brimob
Desa Alue
Kuyuen
Kecamatan
Wayla Timur
Kabupaten
Aceh Barat

Relawan
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BAB
IX

TEROR DAN KEKERASAN DI
POSO

Selama periode waktu tahun 2005, berbagai teror dan kekerasan serta upaya adu domba
masih terus terjadi dalam bentuk aksi-aksi kekerasan misterius; penembakan, peledakan
bom, pemenggalan korban, hingga beredarnya selebaran gelap. Aksi-aksi misterius ini
terus terjadi berkali-kali tanpa bisa dicegah. Meskipun kemudian tidak berhasil memicu
terjadinya konflik kekerasan horisontal antar komunitas masyarakat seperti yang pernah
terjadi sebelumnya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Tanpa ada penyelidikan dan pencarian
fakta yang akurat dan independen, mustahil kita bisa menemukan jawabnya.
Pada uraian bagian ini, kita akan menyimak rekapitulasi tindak kekerasan dan pelanggaran
HAM yang terjadi selama tahun 2005 pada tabel 1, jumlah korban dan perkembangan
proses hukum yang berjalan pada tabel 2.
Tabel 1
Tindak Kekerasan dan Pelanggaran HAM Di Poso 2005
No

Jan

Feb

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Okt

Nop

Des

Jumlah

1

Peledakan bom

1

-

-

2

1

1

1

-

1

1

-

1

9

2

Penemuan Bom

1

-

-

-

-

3

1

-

-

-

1

-

6

3

Penganiayaan

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

3

4

Penembakan

-

-

-

-

-

-

-

2

1

2

2

-

7

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

5

Peristiwa

Penangkapan

		

sewenang -

		

wenang dan

		

penyiksaan

6

Mar

Pembunuhan

		

dan

		

Penyerangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

3

7

Teror

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

3

		

Total

2

-

-

3

1

5

3

2

2

6

7

1

32

Sumber : Kontras Sulawesi, 2005

Tabel 2
Jumlah Korban dan Proses Hukum 2005
No

Peristiwa

Tewas

Luka

Keterangan

1

Peledakan bom

30

123

2

Penemuan Bom

-

-

-

Delapan kasus diselidiki.

3

Penganiayaan

1

4

Satu kasus diusut s.d. pengadilan

4

Penembakan

6

4

Enam kasus diselidiki.
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5

Penangkapan sewenang - wenang dan penyiksaan

6

Pembunuhan dan Penyerangan

7

Teror					

-

-

-

Total

18

138

-

		

3

4

Praperadilan.

3

Tiga kasus diselidiki.

Tabel 3
Tindak Kekerasan dan Pelanggaran HAM Paska Deklarasi Malino
2002 - 2005
No

Peristiwa

2002

2003

2004

2005

Total

1.
Penyerangan
15
11
1
0
27
								
								
2.
3.
		

Keterangan
Penyerangan dilakukan disertai
dengan pembakaran rumah-rumah
penduduk dan fasilitas umum

Penculikan

1

2

1

0

4

-

Penangkapan
sewenang-wenang

0

3

0

1

4

-

4.
Pembunuhan
4
3
3
3
13
								
								

Beberapa kasus diantaranya
dilakukan dengan memenggal
bagian tubuh korban.

5.

Peledakan bom

14

8

4

9

35

-

6.

Penemuan bom

?

?

?

6

6

-

7.

Penembakan

19

10

7

7

43

-

8.

Penganiayaan

19

1

2

3

25

-

TOTAL

72

38

18

29

157

-

		

Sumber: Database Kontras dan LPSHAM Sulawesi Tengah, 2005

Dari seluruh rangkaian tindak kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2005 lalu
dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya seperti terlihat pada dua tabel rekapitulasi
diatas, maka tipologi kekerasan di Poso dan Palu dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, aksi-aksi kekerasan mengalami pergeseran luar biasa dari yang bersifat
sporadis dan terbuka pada tahun-tahun awal, menjadi yang lebih bersifat sistematis dan
tertutup pada kurun waktu 2004 – 2005. Aksi-aksi kekerasan tidak lagi melibatkan orangorang (massa) dalam jumlah yang banyak (massif). Metode kekerasan yang berakibat
pembunuhan menggunakan cara menembak dengan senjata api, meledakkan bom
dengan daya ledak tinggi, dan menggunakan senjata tajam. Metode ini - menggunakan
alat-alat kekerasan tersebut dengan kemampuan eksekusi yang tinggi - jelas memerlukan
pengetahuan dan kemampuan khusus.
Sebagai contoh, aksi penembakan yang ditujukan pada orang yang menjadi target tetapi
tidak mengena sasaran, belum pernah terjadi. Dalam persentase bisa dikatakan semua
penembakan yang dilakukan secara misterius (karena pelakunya tidak diketahui) berhasil
100% mengena sasaran yang dituju, meskipun tidak selalu mematikan korban.
Kedua, tipologi korban aksi-aksi kekerasan setidaknya dapat tergolong ke dalam dua
kategori; korban yang dibidik langsung sebagai sasaran aksi kekerasan (targeting) dan
korban yang secara kebetulan berada pada titik lokasi atau di sekitar lokasi aksi kekerasan
164
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(random). Yang pertama biasanya terjadi dalam penembakan-penembakan misterius
dengan senjata api atau pembunuhan dengan senjata tajam; memenggal dan memotong
tubuh korban. Yang kedua biasanya terjadi dalam peledakan bom di tempat keramaian
atau lokasi tertentu. Meskipun berbeda modus, efek yang ditimbulkan tidak jauh berbeda,
suasana teror dan mencekam serta keresahan sosial di masyarakat luas.
Ketiga, tipologi pelaku aksi-aksi kekerasan memperlihatkan pengetahuan dan kemampuan
mengoperasikan aksi-aksinya pada suatu waktu (tempus) dan tempat (locus) tertentu
yang lolos dari pantauan publik. Pilihan lokasi yang berpindah termasuk mengetahui
kondisi-kondisi lapangan menunjukkan penguasaan wilayah setempat. Disinilah pelaku
mengetahui dimana seharusnya beraksi tanpa terlihat masyarakat maupun terpantau
aparat keamanan. Penggunaan senjata api atau senjata tajam, penyamaran tertutup,
kemampuan perencanaan, mengeksekusi, kecepatan beraksi dan menghilang adalah
deret catatan penting untuk mengenal siapa sesungguhnya para pelaku kekerasan.
Sebagai contoh, aksi penembakan terhadap pendeta Susianti Tinulele, penembakan
terhadap Imbo, peledakan bom Tentena 28 Mei 2005, penembakan terhadap Budyanto
dan Sugito, dan penembakan terhadap dua siswi SMEA Poso pada 8 Nopember 2005.
Keempat, tipologi alat-alat kekerasan yang digunakan memperlihatkan beredarnya
senjata api, amunisi dan bahan peledak. Padahal semestinya bahan-bahan berbahaya
tersebut ada dalam pengawasan dan kontrol pemerintah, bukan justru sebaliknya, tidak
diketahui secara akurat darimana, bagaimana dan siapa penyuplainya. Memang pernah
ada upaya penertiban logistik kekerasan ini tidak lama setelah Deklarasi Malino300 ,
tetapi peredarannya terus berlangsung hingga saat ini. Ini diperlihatkan secara jelas oleh
aksi-aksi kekerasan berupa penembakan (senjata api dan amunisi peluru), peledakkan
bom (bahan peledak) yang terjadi pada tahun 2005. Merujuk pada keluasan wilayah
yang terbatas di Poso, seorang anggota DPD mengatakan keheranannya pada kemampuan
aparat keamanan dalam jumlah besar mencegah dan menindak berlanjutnya aksi-aksi
kekerasan.
Kelima, orientasi penindakan dan penegakan hukum yang berjalan juga lebih
mempersepsikan masyarakat sebagai masalah. Tidak pernah jelas misalnya, apakah
penelusuran juga terjadi di seluruh lingkaran aparat keamanan yang sebenarnya paling
memiliki akses dan otoritas untuk membawa dan menggunakan senjata api, amunisi
peluru dan bahan peledak. Padahal, bukan mustahil – dan ada presedennya – ada unsur di
dalam aparat yang berperan dalam aksi-aksi kekerasan. Apalagi, juga tidak pernah jelas
bagaimana sebenarnya evaluasi pemerintah khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
terhadap kinerja badan intelijen dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya aksi-aksi
kekerasan melalui penyediaan informasi yang akurat dan sistim peringatan dini.

300

Pada hari kesepuluh masa sosialisasi Deklarasi Malino, 11 Januari 2002, Kepolisian telah mengamankan senjata api
rakitan 618 pucuk, dumdum 142 buah, busur dan pelontar panah 2.804 buah, anak panah 14.848, senjata tajam
75 buah, ketapel dan sumpit 134 buah, amunisi 372 butir, dan bom rakitan 22 buah. Pengamanan senjata tersebut
merupakan bagian dari upaya membangun perdamaian di Poso paska Deklarasi Malino pada tahun 2002.
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Sebagai contoh, peledakan di pasar sentral Poso pada 13 Desember 2004 yang berjarak
hanya kurang lebih 100 meter dengan kantor kepolisian. Sementara peledakan bom di
pasar Tentena pada 28 Mei 2005 berjarak lebih dekat lagi, bahkan hampir berhadaphadapan posisinya. Apa dan kepada siapa sebenarnya pesan teror ini ingin disampaikan?
Siapa sesungguhnya jaringan pelaku teror dan kekerasan itu di Poso?
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MEMBONGKAR KONSPIRASI
KASUS MUNIR

Hingga tahun 2005 berakhir, penanganan hukum atas pembunuhan aktifis HAM Munir
belum mampu mengadili aktor utamanya. Melainkan baru mampu membawa Pollycarpus,
seorang co-pilot Garuda Indonesia. Langkah Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang
dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu Polri mengusut keterlibatan
pihak-pihak tertentu di lingkungan direksi PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen
Negara (BIN) menemui kendala. Meskipun akhirnya, dengan keterbatasan mandat, TPF
bisa menghasilkan temuan-temuan dan rekomendasi kebijakan yang penting. Kini tinggal
bagaimana Presiden SBY melanjutkannya, terutama setelah Pengadilan Negeri Jakarta
memvonis Pollycarpus bersalah sekaligus menyebut nama-nama pelaku lain dalam
pembunuhan Munir. Lalu apakah kasus ini akan berhasil dituntaskan pada tahun 2006?
Uraian pada bagian ini akan mendeskripsikan proses penanganan hukum sejak permulaan
hingga divonisnya Pollycarpus 14 tahun penjara. Meski awalnya gelap, desakan berbagai
kalangan dalam dan luar negeri membuat Presiden SBY membentuk TPF untuk membantu
mengungkap kasus pembunuhan Munir, meski kemudian laporannya tidak dipublikasikan
kepada masyarakat dan rekomendasi TPF kurang menjadi pertimbangan. Proses hukum
oleh aparat hukum kepolisian dan kejaksaan kemudian berjalan dengan segala kritik
yang berkembang. Paska berakhirnya masa tugas TPF, mekanisme penegakkan hukum
yang ‘normal’ kembali mengalami kemandegan. Mekanisme penyelidikan dan penyidikan
polisi tidak menghasilkan kemajuan-kemajuan yang berarti. Sementara itu mekanisme
pengadilan dengan terdakwa Pollycarpus juga menunjukkan kelemahan mendasar,
kesulitan membongkar pembunuhan Munir sebagai suatu konspirasi kejahatan akibat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melihat pembunuhan Munir sebagai kejahatan
personal (individual crimes). Kemajuan yang pada akhirnya diperlihatkan majelis hakim
bahwa Pollycarpus berkomplot (konspirasi) dengan nama-nama pelaku lain diabaikan.
Sampai laporan ini dibuat, hanya Pollycarpus, seorang ko-pilot kelas airbus Garuda
Indonesia yang diadili dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pada awalnya publik meragukan proses pengadilan karena dakwaan JPU hanya
mendakwa Pollycarpus sebagai pelaku utama dalam pembunuhan berencana dengan
mengikutsertakan peran dari dua tersangka lainnya. Artinya pembunuhan berencana
terhadap Munir menjadi pembunuhan yang bersifat tunggal. Kenyataan ini bertolak
belakang dengan temuan-temuan TPF Kasus Munir yang mengindikasikan adanya konspirasi
kejahatan dalam pembunuhan Munir. Temuan-temuan itu sebenarnya dapat menunjuk
keterlibatan sejumlah pihak dalam konspirasi tersebut, apabila BIN bersikap terbuka
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dan bekerjasama penuh dalam proses penyelidikan di dalam lingkungan institusinya.
Tidak terkecuali menyangkut dugaan keterlibatan petinggi Garuda Indonesia. Bangunan
konspirasi amat penting untuk menunjukkan sifat perencanaan yang luar biasa.
Sementara itu janji Pemerintah RI, khususnya Presiden SBY untuk secara serius
menangani kasus Munir mulai dipertanyakan. Ini disebabkan proses pengusutan yang
belakangan terkesan mengendur, khususnya setelah Pemerintah mengembalikan metode
penanganannya pada proses hukum yang konvensional. Padahal perhatian dan harapan
publik terhadap pemerintah SBY – JK begitu besar. Lihat saja berbagai dukungan yang
mengalir dari kalangan dalam dan luar negeri. Bentuk dukungan ini ditunjukkan oleh
kedatangan Parlemen Uni Eropa ke Indonesia yang kembali menanyakan perkembangan
Kasus Munir kepada DPR RI, 26 Juli 2005 dan surat keprihatinan 68 anggota Kongres
Amerika Serikat kepada Presiden SBY, pada bulan November 2005. Pemberitaan media
yang begitu gencar terhadap proses pengungkapan kasus ini juga mencerminkan keinginan
publik yang seolah tak sabar untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peristiwa ini
terjadi dan siapa aktor intelektual di balik pembunuhan Munir.

Tarik Ulur Pembentukan TPF
Sejak adanya bukti Munir meninggal karena diracun, pihak keluarga Munir dan rekanrekan aktivis NGO sepakat untuk mendesak kepada pemerintahan SBY untuk membentuk
tim investigasi independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil untuk mengungkap
secara tuntas kasus terbunuhnya Munir. Hal ini dinyatakan pertama kali melalui siaran
pers bersama di kantor KontraS, 12 November 2004.301 Tim investigasi independen ini
idealnya menjadi bagian dari proses investigasi pro justicia kepolisian.
Gagasan pembentukan tim investigasi independen ini kemudian menjadi diskursus yang
integral dalam usaha pengungkapan kasus pembunuhan Munir itu sendiri. Gagasan ini
kemudian bergulir tidak hanya dikalangan para aktivis NGO tetapi juga diserukan oleh
banyak pihak, mulai dari komunitas korban pelanggaran HAM, para tokoh nasional,
anggota legislatif, dan publik luas lainnya. Menyerahkan sepenuhnya pada prosedur
hukum konvensional dikhawatirkan akan mengulang kegagalan yang lalu. Selama
ini belum ada penyelesaian hukum yang memadai untuk pengungkapan setiap kasus
pembunuhan yang menjadi
Sementara itu banyak pihak mulai menaruh perhatian besar atas kasus ini. Beberapa
anggota DPR RI misalnya menyatakan akan membentuk tim khusus kematian Munir yang
akan mendorong dan mengawasi pemerintah dalam mengungkap kasus ini.302 Hal ini lebih
diperjelas lagi saat pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan istri Munir, Suciwati, KontraS,
Imparsial, PBHI, dan anggota Komnas HAM, MM Billah di Senayan, 22 November 2004.

301

302

Lihat Siaran Pers Bersama di KontraS, 12 November 2004, atas nama Suciwati (Istri Munir), Todung Mulya Lubis,
Rachland Nashidik (Imparsial), dan Usman Hamid. Salah satu isi Siaran Pers tersebut adalah perlu dibentuknya tim
investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan masyarakat sipil dan Komnas HAM.
“DPR Bentuk Tim Khusus Kematian Munir”, Kompas, 19 November 2004.
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Pemerintahan saat ini, mulai dari Presiden hingga Kapolri sendiri sejak awal berjanji
akan menangani serius dan mengungkapkan kasus ini. Presiden SBY mengakui bahwa
kasus Munir ini harus menjadi salah satu prioritas kerja 100 harinya. Ini diungkapkan
Presiden SBY saat memberikan kata sambutan pada acara halal bihalal Keluarga
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, 27 November 2004.303 Namun
demikian komitmen pemerintah tersebut tidak serta merta bisa dipegang begitu saja
tanpa kontrol dari publik. Terbukti kemudian sikap Presiden SBY tentang pembentukan
suatu tim investigasi tidak terlalu jelas dan tegas. Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi,
pada tanggal 8 Desember 2004 menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk
menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI. Ini
merupakan bahasa politis untuk menyatakan “tidak” bagi tim investigasi independen.304
Pernyataan yang kurang lebih sama juga diumumkan oleh Juru Bicara Kepresidenan,
Andi Mallarangeng seusai menghadiri pelantikan Direktur Badan Intelijen Negara/BIN
yang baru, Mayjen (Purn) Syamsir Siregar. Andi Malarangeng menjelaskan bahwa presiden
menilai pembentukan tim independen belum tepat dan kesempatan harus diberikan
dulu kepada Polri untuk menjalankan tugasnya.305 Ada dugaan, keputusan penolakkan tim
investigasi independenini merupakan hasil rapat Presiden dengan anggota kabinet secara
terbatas sehari sebelumnya (7 Desember 2004).306
Sikap Presiden SBY kemudian berubah cukup drastis keesokan harinya, 9 Desember
2004 dalam acara konferensi pers kasus Munir. Kali ini pernyataannya disampaikan oleh
Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, bahwa Presiden SBY kecewa ada kesan ia menolak tim
investigasi independen. Bahkan saat itu Presiden SBY telah menginstruksikan Jaksa Agung
dan Kapolri untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga almarhum Munir untuk merancang
usulan tim tersebut agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan perundang-undangan
Indonesia. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 2004, Presiden SBY mengeluarkan
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari
Fakta (TPF) Kasus Munir.307 TPF ini dipimpin oleh Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi dan
anggotanya dipenuhi oleh banyak aktivis LSM.308 Namun demikian yang aneh adalah
pembentukan Tim Pencari Fakta/TPF Kasus Munir berbeda dengan yang disepakati pada
saat rapat bersama di Mabes Polri, tanggal 21 Desember 2004. Meskipun, Juru Bicara
Presiden Andi Mallarangeng menyatakan seharusnya apa yang ditetapkan Presiden SBY
sama dengan draf akhir yang disepakati di rapat Mabes Polri tersebut.309

Idem.
“Kado Pahit di Hari Ulang Tahun”, 9 Desember 2004.
305
“Mallarangeng: Tim Independen Belum Tepat”, Indopos, 9 Desember 2004.
306
“SBY Reneges on Promise to Munir’s Widow”, Jakarta Post, 9 Desember 2004.
307
“Susilo gives Christmas ‘gifts’ to Papua, Munir’s family”, Jakarta Post, 24 Desember 2004. Menurut Keppres 111/2004
tersebut TPF bertugas membantu Polri melakukan penyelidikan, membuat laporan kepada Presiden, dan nantinya
Presiden akan mempublikasikan laporan tersebut. memiliki masa kerja 3 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan lagi.
Tugas membantu Polri melakukan penyelidikan ini juga dianggap melemahkan mandat TPF yang pada awalnya
diharapkan memiliki kewenangan pro justisia.
308
Asmara Nababan (Wa. Ketua), Bambang Widjojanto, Hendardi, Usman Hamid, Munarman, Smita Notosusanto, I Putu
Kusa, Kemala Candra Kirana, Nazaruddin Bunas, Retno LP Marsudi, Arif Navas Oegroseno, Rachland Nashidik, Mun’im
Idris.
309
“Keppres Tim Investigasi Munir Ditandatangani”, Koran Tempos, 24 Desember 2004. salah satu perbedaannya adalah
tidak dimasukkannya nama Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah ke dalam TPF, padahal sebelumnya telah
disepakati akan masuk.
303
304
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Sejak awal terlihat bagaimana TPF tidak terlalu mendapat dukungan yang besar dari
pemerintah, mulai dari sekretariat TPF yang bertempat di kantor Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan tidak tersedianya anggaran
awal untuk kerja TPF. Tetapi segala hambatan kapasitas organisasi tersebut tidak
menyurutkan sepak terjang TPF. Pertama yang dilakukan TPF adalah berkoordinasi dengan
tim penyelidik dari Mabes Polri, pada 13 Januari 2005. Sebelumnya pihak kepolisian telah
melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang dari PT Garuda. Dari penyelidikan
tersebut sebenarnya telah muncul kejanggalan dan kecurigaan terhadap Pollycarpus
Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda yang sedang bertugas sebagai extra crew dan
dekat dengan Munir sesaat sebelum meninggal 310

TPF  Menyelidik Garuda; Kejanggalan Direksi
Penyelidikan awal TPF bermula pada PT Garuda. Sebelumnya tim penyelidik Mabes Polri
telah meminta kesaksian berbagai anggota PT Garuda, mulai dari kru yang bertugas
pada penerbangan GA 974, sampai pihak administrasi. Temuan ini segera didalami oleh
TPF dan pelacakan di mulai pertama di tubuh PT Garuda.
Awal Maret 2005, dari pertemuan TPF dengan direksi Garuda di kantor Badan Reserse
Kriminal Kepolisian RI, telah ditemukan fakta bahwa manajemen PT Garuda Indonesia
tidak melakukan investigasi internal terhadap kematian Munir.311 Menurut Ketua TPF
Brigadir Jenderal (Pol) Marsudi Hanafi, investigasi internal ini semestinya dilakukan
pihak maskapai Penerbangan, seperti tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan. Bahkan, pihak Garuda, tidak memiliki komitmen untuk membantu proses
pengungkapan kasus secara cepat, bahkan terkesan defensif.
TPF menyimpulkan terdapat sejumlah bukti materil yang menunjukkan pejabat dan
karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktifis HAM Munir.
Untuk itu, setidaknya tiga tokoh utama dari pihak Garuda sudah cukup dijadikan
tersangka. Ketiganya adalah Aviation Security Garuda Pollycarpus, Vice President
Corporation Security Ramelgia Anwar dan Dirut Garuda Indra Setiawan.312 Dari dua kali
pertemuan antara TPF dan manajemen Garuda ditemukan sejumlah bukti kuat bahwa
meninggalnya kasus Munir adalah hasil dari suatu kejahatan konspiratif. Terdapat

Sosok Pollycarpus juga semakin controversial. Beberapa kalangan aktivis LSM merasa pernah didekati oleh Pollycarpus
sekitar beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, misalnya Hendardi dan Yeni Rosa Damayanti yang
pernah didekatinya ketika kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pasca referendum 1999 terjadi. Sementara itu
orang lain pernah bertemu dengan Pollycarpus di Aceh pada saat Darurat Militer terjadi. Dia juga dikenal sering
bertugas di wilayah Papua. Selain itu juga muncul isu Pollycarpus memiliki senjata api yang membawa kesimpulan
dia merupakan agen intelejen. Lihat “Polly didalami Polisi, jawab Tuduhan terkait Intelijen”, Indopos, Kamis,
2 Desember 2004 dan “Beredar SMS Pollycarpus Direkrut BIN Sebagai Agen Utama Intelijen”, www.detik.com, 1
Februari 2005. .
311
Wawancara dengan Usman Hamid, Sekretaris TPF, Desember 2005.
312
Indikasi keterlibatan Indra, terutama pada pemeriksaan kepolian atau saat BAP Indra mengaku sama sekali tidak
mengenal Pollycarpus, tapi akhirnya dalam pertemuan Garuda dengan TPF, setelah dimintai keterangan bertubi-tubi
dia baru mengakui perkenalannya dengan Pollycarpus.Bahkan, dalam pertemuan terakhir dengan TPF beberapa hari
lalu di Mabes Polri, Indra hampir menangis karena tidak bisa memberikan jawaban perihal kebohongannya mengenai
perkenalan dirinya dengan Pollycarpus. Indikasi kuat perkenalan itu dibuktikan dengan surat tugas Pollycarpus
kepada Garuda yang ditandatangani oleh Indra yang semula disangkalnya.
310
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indikasi kuat terlibatnya oknum PT Garuda dan pejabat direksi Garuda baik langsung atau
tidak dalam meninggalnya Munir. Dari hasil investigasi, TPF mendapatkan bukti materil
yang menunjukkan pejabat tersebut bersekongkol dengan cara mengeluarkan surat-surat
khusus untuk menutupi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan TPF sebelumnya.313
Surat – surat tersebut dikeluarkan secara resmi Garuda. Ketiga surat tersebut sarat
dengan kejanggalan. Satu surat ditandatangani sendiri oleh Indra Setiawan, yang kedua
oleh Ramelgia Anwar (Vice President Corporate Security), dan satu lagi sebuah nota yang
ditandatangani Sekretaris Kepala Pilot Airbus 330, Rohainil Aini. Semuanya berhubungan
dengan satu orang, yakni pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot pesawat Airbus 330,
yang sudah 19 tahun berkarier di Garuda. Tiga salinan surat yang dimiliki TPF, jelas
sekali menyebut (ditujukan) untuk pilot Pollycarpus. Surat pertama yang ditandatangani
Indra Setiawan adalah surat penugasan bertanggal 11 agustus 2004. Tidaklah lazim
penunjukkan seorang pilot untuk menjadi tenaga bantuan di unit keamanan perusahaan
garuda ditandatangani langsung oleh Direktur Utama.
Surat kedua yang dikeluarkan Ramelgia Anwar juga sangat mencurigakan. Surat itu
mencantumkan tanggal 4 September, dua hari sebelum penerbangan pesawat yang
ditumpangi Munir. Tanggal itu jatuh pada hari sabtu, saat kantor Garuda tutup dan tak
mungkin mengeluarkan surat sejenis itu. Tapi, setelah melalui proses interogasi polisi,
belakangan terungkap, ternyata surat itu sebenarnya dibuat pada tanggal 15 September,
dan baru ditandatangani Ramelgia pada 17 September. Artinya, sepekan lebih setelah
Munir meninggal. Berdasarkan kondisi ini, ada dua kemungkinan, yaitu administrasi
Garuda yang tidak profesional atau ada upaya untuk menutupi fakta tertentu yang
terkait dengan pembunuhan Munir.
Sedangkan selembar surat lainnya, nota bertanggal 6 September itu ditandatangani
oleh Rohainil Aini. Sebagai sekretaris staf adminitrasi jelas ia bukan orang yang memiliki
wewenang untuk menandatangani surat berisi perubahan jadwal terbang bagi Pollycarpus.
Otoritas itu ada pada Kepala Pilot Airbus 330, Kapten Karmel S, yang ketika itu tengah
bertugas di luar negeri. Dari pemeriksaan yang ada, terungkap bahwa Polly datang ke
kantor pusat Garuda di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, menemui Rohainil (6/9) pukul
16.30 WIB. Menjelang tutup kantor, Polly mendesak agar dibuat surat “pengubahan
jadwal” terbang, agar ia bisa ikut naik pesawat GA-974 menuju Singapura dan kembali
ke Jakarta dengan penerbangan paling pagi.
Dalam pertemuan antara TPF dengan Presiden SBY, 3 Maret 2005, Ketua TPF, Brigjen Pol
Marsudi Hanafi -dalam laporan sementaranya- menyatakan bahwa TPF menyimpulkan
terdapat cukup bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir merupakan hasil suatu kejahatan
konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan motif pribadi. Indikasinya
ada persekongkolan antara pimpinan Garuda dalam menutup-nutupi, berdasarkan
sejumlah kejanggalan yang berhubungan pada tanggal 6 September 2004 dengan pihak
– pihak di balik Garuda.
313

“TPF: Tiga Pejabat Garuda Sekongkol Racuni Munir”, www.detik.com, 3 Maret 2005.
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Selain itu ditemukan sejumlah fakta yang saling berhubungan yang mengaitkan antara
BIN dengan meninggalnya Munir. Namun pihaknya masih merahasiakan sejumlah fakta
yang mengaitkan BIN dengan meninggalnya Munir. TPF memfokuskan diri pada pihak di
balik pelaku di lapangan. TPF sendiri sebelum bertemu dengan SBY sudah menjadwalkan
pertemuan dengan BIN, namun belum ada tanggal pastinya.314 TPF merekomendasikan
adanya pemeriksaan terhadap para 4 orang direksi Garuda serta 2 orang petugas operator
rekam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
TPF juga meyakini bahwa Tim Penyidik Mabes Polri akan menetapkan tersangka. Tim
penyidik telah menemukan kejanggalan-kejanggalan dari dokumentasi dan penugasan
kru Garuda di pesawat GA 974 yang sesuai dengan temuan TPF. Namun penyidik tidak
juga menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan bukti – bukti yang kuat sesuai
dengan hukum yang berlaku di Indonesia.315

Menyusuri Peran Pejabat Teras BIN
Setelah penyelidikan di dalam tubuh PT Garuda dianggap mencukupi, TPF berdasarkan
temuannya mulai mengarah pada penyelidikan di Badan Intelejen Negara (BIN), suatu
institusi yang selama ini sangat tertutup terhadap akses eksternal. Pertengahan Maret
2005, TPF mendapatkan sejumlah informasi dari sumber-sumber yang dirahasiakan,
mengenai dugaan keterlibatan (setidaknya mengetahui), dari sejumlah aparat intelijen
dalam kasus pembunuhan Munir. TPF menganggap bahwa informasi itu terlalu penting
untuk diabaikan, namun terlalu berbahaya untuk dipercayai begitu saja. Penting,
karena informasi itu memperkuat salah satu dari kemungkinan motif pembunuhan Munir.
Berbahaya, karena informasi itu peka disampaikan oleh pihak-pihak yang merahasiakan
identitasnya untuk tujuan yang tidak diketahui.316
Secara formal Kapolri Jend Pol. Dai Bachtiar menegaskan Polri tidak ada masalah dalam
pemeriksaan terhadap kelompok intelejen yang diduga terkait dalam pembunuhan Munir. Di lain
pihak, Kepala BIN Syamsir Siregar menyatakan bahwa BIN siap diperiksa serta tidak ada kesulitan
dari pihak manapun untuk bertemu dengan pejabat BIN.317 Mengenai dugaan keterlibatan BIN,
ia meminta pihak – pihak yang terkait tidak menduga-duga, melainkan memberikan bukti
keterlibatan BIN atas meninggalnya Munir. Ia membantah BIN diminta memberi klarifikasi atas
tuduhan itu, karena TPF belum memberikan bukti keterlibatan BIN.318
Namun pernyataan itu lebih merupakan sikap diplomatis. Pada kenyataannya hubungan kerja
TPF dengan BIN kemudian bermasalah. Di bulan Maret 2005 tersebut, pertemuan TPF dan BIN
sempat tertunda dan baru pada tanggal 6 April 2005, keduanya bertemu. Pada pertemuan
tersebut disepakati adanya tim gabungan.319 Meski sudah terbentuk mekanisme formal kerja
bersama TPF-BIN, hal tersebut tidak menjadi bantuan yang signifikan bagi penyelidikan TPF.
314
315
316
317
318
319

“SBY Persilakan TPF Munir Minta Keterangan ke BIN”, www.detik.com, 3 Maret 2005.
“TPF Yakin Tim Penyidik Kasus Munir Segera Tetapkan Tersangka”, www.detik.com, 4 Maret 2005.
“TPF Munir Diminta Mengecek Info Keterlibatan Anggota BIN”, www.detik.com, 17 Maret 2005.
“Polisi Tak Akan Ragu Periksa BIN”, www.kompascyber.com, 24 Maret 2005.
“BIN Segera Ketemu TPF Munir”, www.tempointeraktif.com, 28 Maret 2005.
“BIN Dukung TPF Munir”, www.kompascyber.com, 6 April 2005.
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Masalah pertama yang dihadapi TPF adalah gagalnya pemeriksaan terhadap mantan
Sekretaris Utama (Sesma) BIN, Nurhadi Djazuli. TPF melakukan 3 kali pemanggilan
pemeriksaan saksi terhadap Nurhadi Djazuli yang kini menjadi Duta Besar Indonesia
untuk Republik Federasi Nigeria. Penolakan Nurhadi untuk memenuhi panggilan TPF
karena ia menilai TPF tidak berwenang melakukan penyelidikan yang merupakan
wewenang Kepolisian Negara RI.320 Ketua TPF Marsudi Hanafi menilai penolakan Nurhadi
menunjukkan sikap yang tidak kooperatif serta menghina Presiden karena TPF bekerja
berdasarkan Keppres.321 Karena itu, anggota TPF Asmara Nababan mengusulkan adanya
pertemuan antara Presiden, TPF, BIN dan Kapolri untuk mencari solusi agar kinerja TPF
dapat berjalan efektif. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperlancar kerjasama
dengan BIN sehingga mempercepat proses pencarian fakta.322 Hal tersebut didukung
Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, walaupun ia mempertanyakan apakah pertemuan tersebut
bisa mendukung penyidikan yang dilakukan. Sejauh ini, tim penyidik mengalami kesulitan
dalam proses kesaksian.323
Protokol kerjasama antara TPF dan BIN akhirnya ditandatangani 2 Mei 2005. Protokol
ini pula yang menjadi alat pengikat bagi Nurhadi Djazuli untuk tidak menghindar dari
panggilan TPF, karena diduga adanya indikasi mantan sekretaris BIN tersebut dalam
pembunuhan Munir.324 Nurhadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan dengan TPF 8 Mei
2005 di kantor TPF, Komnas Perempuan, Jakarta. Dari pemeriksaan tertutup tersebut,
Usman Hamid, sekretaris TPF mengatakan bahwa TPF semakin yakin tentang adanya
keterlibatan aparat BIN atau mantan BIN dalam pembunuhan Munir. Hal ini dapat
menjadi pintu masuk untuk menelusuri fakta-fakta tentang dugaan yang telah dimiliki
TPF berkenaan dengan adanya indikasi tersebut 325 Menanggapi hal tersebut, Kepala BIN
Syamsir Siregar menyerahkan semuanya pada TPF.326 Sementara itu, Kepolisian RI juga
memeriksa Nurhadi Djazuli, guna membandingkan temuan tim penyidik dengan TPF,
termasuk mencari keterkaitan Pollycarpus, tersangka kasus Munir dengan BIN. Setelah
dikonfrontir, baik Nurhadi maupun Pollycarpus mengaku tidak saling kenal.327
Persoalan kedua yang dihadapi TPF adalah keengganan BIN untuk menyerahkan dokumendokumen yang relevan untuk kasus Munir. Seorang anggota TPF, Asmara Nababan,
mengakui hal ini;
“Tidak ada satupun dokumen yang diberikan BIN kepada TPF. Jelas bahwa BIN
gagal bekerja sama dengan TPF....Pada tiga kali pertemuan dengan Presiden
SBY, BIN menjanjikan akses yang lebih besar, namun pada kenyataannya mereka
tidak memberikan akses kepada TPF untuk mendapat dokumen yang relevan
dan gagal untuk mengatur pertemuan para pejabatnya dengan TPF”.328
“Mantan Sekretaris Utama BIN Tolak Diperiksa TPF Munir”, Kompas, 28 April 2005
“Tolak Dipanggil TPF Munir, Mantan Sekretaris Utama BIN Hina SBY”, www.detik.com, 29 April 2005.
322
“Diusulkan, Pertemuan Segi Empat SBY, TPF, BIN dan Kapolri, www.detik.com, 19 April 2005.
323
“Kapolri Dukung Pertemuan Segi Empat Kasus Munir”, www.detik.com, 20 April 2005.
324
“TPF, BIN teken Kerja Sama Ungkap Kasus Munir”, Media Indonesia, 3 Mei 2005.
325
“TPF Munir Kian Yakin BIN Terlibat Pembunuhan”, www.detik.com, 9 Mei 2005.
326
“Pejabat BIN Diperiksa Lagi, Kepala BIN : ya, Terserah TPF Munir”, www.detik.com, 10 Mei 2005.
327
“Polisi Periksa Mantan Pejabat BIN”, www.tempointeraktif.com, 11 Mei 2005.
328
Wawancara antara Human Rights First dengan Asmara Nababan, 16 Agustus 2005. Lihat Laporan Human Rights First:
After One Year: A White Paper on the Investigation and Prosecution in the Munir Murder Case, 7 September 2005.
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Masalah yang sama juga dihadapi TPF ketika berusaha memanggil mantan pejabat teras
BIN, Muchdi PR (Mantan Deputi V BIN). Muchdi PR merupakan orang yang karir militernya
habis akibat keterlibatannya pada kasus penculikan beberapa aktivis mahasiswa di tahun
1998, yang juga merupakan momentum pembentukan KontraS.
Penyelidikan mulai mengarah kepada Muchdi PR mengingat TPF mendapat temuan dalam
kerjanya yang membuktikan adanya hubungan sambungan telepon dari HP Pollycarpus
ke Kantor BIN di masa kepemimpinan Hendropriyono, yaitu adanya sambungan telepon
antara HP milik Pollycarpus dengan Kantor Deputi V BIN yang waktu itu dijabat oleh Muhdi
PR. TPF menemukan fakta sambungan telepon antara Polly dan Muhdi itu berlangsung
sebelum dan sesudah aktivis HAM Munir tewas pada 6 September 2004. Terlacak ada
35 kali sambungan telepon antara keduanya. Meski belum diketahui pola hubungan
keduanya, setidaknya fakta ini telah menggugurkan semua bantahan BIN sebelumnya
yang menyatakan tidak memiliki kaitan apa pun dengan Polly.329 Kasus kematian Munir
bisa dibawa ke pengadilan untuk membongkar dan membuktikan pemberi perintah
serta pendukung pembunuhan. Ia memastikan, pembunuhan di atas pesawat Garuda
Singapura-Amsterdam itu tidak dilakukan Pollycarpus secara pribadi, namun dilakukan
secara konspirasi atau persekongkolan.330
Sementara itu dalam pertemuan TPF dengan Tim Munir DPR pada 19 Mei 2005, TPF juga
menilai bahwa BIN tidak kooperatif dalam pengungkapan kasus terbunuhnya Munir.
Dalam menjalankan tugas, tim yang dibentuk lewat keputusan Presiden itu menghadapi
perlakuan yang dinilai menyulitkan dari BIN. Dalam pertemuan yang dipandu Wakil
Ketua Tim Munir DPR Slamet Effendy Yusuf itu, juga mengemuka kendala anggaran
dana karena anggaran dari pemerintah yang juga belum turun untuk tim TPF ini. Dalam
hubungannya dengan BIN, TPF merasa menemui sejumlah hambatan, diantaranya untuk
mendapatkan dokumen serah terima jabatan mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi
Djazuli kepada Sekretaris Utama BIN Suparto. Untuk itu, TPF mengharapkan perhatian
DPR untuk mendorong agar apa yang telah disepakati pimpinan BIN dengan TPF juga
dapat diimplementasikan stafnya. Belajar dari kasus ini, seorang anggota TPF juga
mengusulkan kepada DPR agar merestrukturisasi lembaga intelijen, termasuk menyangkut
pertanggungjawaban yang ketat terhadap sebuah operasi intelijen.
Polri sendiri telah memeriksa Muchdi PR pada 18 Mei 2005, setelah sebelumnya ia tidak
memenuhi pemeriksaan yang dijadwalkan pada 16 Mei 2005.331 Namun, 3 Juni 2005
Muchdi PR tidak hadir memenuhi undangan TPF tanpa alasan yang jelas. Sedianya TPF
akan melakukan konfirmasi mengenai hasil penelusuran telepon antara Muchdi dengan
Polly. Dari penelusuran itu, ditemukan adanya saling kontak antara keduanya sebanyak
35 kali, baik sebelum maupun sesudah Munir tewas, 7 September 2004 lalu.332

“TPF Pertimbangkan Periksa Eks Kepala BIN Hendropriyono”, www.detik.com, 18 Mei 2005. TPF Laporkan Kontak
Pollycarpus dengan BIN, Kompas 19 Mei 2005. Pollycarpus linked to BIN, says team, the Jakarta Post, 19 Mei 2005.
330
“Tim Munir Temukan Kontak Pollycarpus dan Muchdi PR”, www.tempointeraktif.com, 18 Mei 2005.
331
“Polri Kaji Status Nurhadi dan Muchdi PR dalam Kasus Munir”, www.detikcom, 20 Mei 2005.
332
“Muchdi PR Tak Penuhi Panggilan TPF Munir”, www.detik.com, 3 Juni 2005.
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Namun demikian, hingga laporan ini ditulis, tidak nampak adanya pemeriksaan intensif
ataupun pengusutan yang serius untuk membongkar lebih jauh kemungkinan peran
Deputy V BIN Muchdi PR dalam persekongkolan jahat membunuh Munir. Bertolak dari
dugaan keterlibatan pejabat teras di BIN ini TPF kemudian meminta keterangan bekas
Kepala BIN AM Hendopriyono.

TPF dan Hendropriyono
Meski TPF menghadapi batu sandungan, diantaranya keenganan BIN diawal untuk
membuka akses penyelidikan TPF ke dalam BIN, pembuatan protokol bersama BIN – TPF
yang memakan waktu yang lama, hingga resistensi beberapa (mantan) anggota BIN untuk
dimintai keterangan, penyelidikan TPF tetap berlanjut sampai ke arah Hendropriyono,
mantan Kepala BIN yang saat kematian Munir masih menjabat posisi tersebut. Upaya ini
memang diperlukan, untuk mengetahui lebih jauh sekaligus benar-benar memastikan
sejauhmana dugaan keterlibatan aparat intelijen dalam kasus pembunuhan Munir. Apalagi
setelah TPF mengidentifikasi adanya kontak intensif berupa komunikasi antara nomor
telepon yang dipakai Pollycarpus dan Muchdi Pr yang menjabat Deputi V BIN saat Munir
meninggal. Komunikasi yang terjadi sebelum dan setelah kematian Munir tersebut dilakukan
antar telepon genggam, termasuk melalui penggunaan telepon rumah dan kantor BIN.
Sebelumnya nama-nama pejabat dan mantan pejabat BIN yang masuk daftar TPF untuk
dimintai keterangannya adalah Nurhadi Djazuli (mantan Sekretaris Utama BIN), Kolonel
(Mar) Sumarno (Kepala Biro Umum BIN), dan Mayjen (Purn) Muchdi PR (Deputi V BIN).
Meski TPF sendiri menghadapi resistensi, pemeriksaan terhadap Hendropriyono tetap
merupakan keharusan. Apalagi Hendropriyono (dan Muchdi PR) memiliki pengalaman
sejarah yang “khusus“dengan Munir. Selain sebagai konsekwensi logis dari penelusuran
investigasi TPF kepada pimpinan badan intelijen negara, munculnya nama Hendropriyono
sendiri tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan dekat Munir.
Secara politik, Munir dan Hendropriyono memiliki ketegangan berkaitan dengan beberapa
kasus; mulai dari advokasi kasus Talangsari, Lampung hingga yang terakhir tentang peran
Kepala BIN dalam hal tidak diperpanjangnya izin tinggal dan kerja Sidney Jones, Direktur
International Crisis Group (ICG), sebuah lembaga internasional berbasis di Belgia yang
pernah mengeluarkan laporan terkait dengan peran intelijen dalam sejumlah masalah
sensitif di luar fungsinya. Isu yang terakhir ini juga bersamaan dengan bersitegangnya
Munir dengan Kepala BIN Hendropriyono, seputar pernyataan dan laporan BIN tentang 20
LSM yang dituduh menjual Indonesia ke pihak asing.333 Masalah ini pun mendapat reaksi
keras dari berbagai kalangan, terutama dari tokoh terpandang Nurcholis Madjid.
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“Pernyataan Kepala BIN Dinilai Hidupkan Kembali Mesin Represi”, Kompas 31 Mei 2004. Ketegangan ini bermula
dari pemberitaan seputar laporan BIN kepada Presiden Megawati dan DPR perihal adanya 20 LSM dan aktifis yang
dituduh ingin mengacaukan Pemilihan Umum tahun 2004. Dalam pertemuan itu dikabarkan Kepala BIN menyebut
secara eksplisit nama Sidney Jones, peneliti ICG serta ELSHAM Papua, sebuah lembaga HAM di Papua sebagai contoh
diantara jumlah yang disebutkan. Dari pemberitaan juga berkembang tentang peran Kepala BIN Hendropriyono
seputar deportasi Sidney Jones, seorang peneliti dari ICG dengan alasan laporan ICG menjelek-jelekan pemerintah
Indonesia.
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Meski sorotan publik dan institusi negara begitu kuat untuk meminta Hendropriyono
hadir memberikan kesaksian di hadapan TPF, namun hingga akhir masa tugas TPF hal
ini tidak terealisasi. Tercatat mulai dari DPR334, Kepala BIN335, bahkan Presiden SBY336
meminta Hendropriyono untuk memenuhi panggilan TPF. Meski didesak banyak pihak
–termasuk Presiden SBY sendiri- Hendropriyono tidak pernah memenuhi panggilan TPF
yang dilakukan sebanyak 3 kali, 6 Juni 2005, 9 Juni 2005, dan 16 Juni 2005. Bahkan
dalam merespon pernyataan Presiden SBY, Hendropriyono menyatakan tidak percaya
Presiden SBY kecewa terhadap dirinya karena dia mengenal SBY yang dulu pernah
menjadi bawahannya337. Menghadapi tenggat masa kerja yang habis pada 23 Juni 2005,
TPF memutuskan tidak memenuhi permintaan Hendropriyono untuk bertemu di DPR
pada tanggal 20 Juni 2005.
Tidak berhenti dengan penolakkan pemanggilan dirinya oleh TPF, Hendropriyono juga
melaporkan 2 anggota TPF; Usman Hamid (KontraS) dan Rachland Nashidik (Imparsial)
ke Polri karena dinilai mencemarkan nama baiknya.338

Paska TPF; Penyidikan Polri Mandeg
TPF menyerahkan laporannya kepada Presiden SBY pada tanggal 24 Juni 2005. Beberapa
rekomendasi diajukan TPF seperti memberikan kesimpulan kurangnya kemauan Polri
dalam mengusut kematian Munir, gagalnya BIN membantu TPF, hingga beberapa
rekomendasi kebijakan yang penting untuk mengaudit kinerja Polri, dan pembentukan
komisi khusus baru dan beberapa nama yang perlu diselidiki lebih lanjut. Presiden SBY
berjanji akan mengawal kasus Munir hingga selesai.339 Pada awalnya respon pemerintah
atas laporan TPF terkesan serius. Brigjen Pol Marsudhi –mantan ketua TPF- ditunjuk
menjadi ketua tim penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir340. Selain itu Mabes
Polri mengerahkan 30 penyidik untuk kasus Munir yang terdiri dari Badan Reserse dan
Kriminal (Bareskrim), NCB Interpol, Polda Metro Jaya, dan Pusat Laboratorium dan
Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.341 Laporan TPF juga didistribusikan ke pejabat terkait
oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Mereka adalah Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN,
Panglima TNI, dan Menteri Hukum dan HAM.342 Namun kemudian keraguan mulai muncul.
Hingga sebulan lewat, laporan TPF –sesuai Keppres No. 111 Tahun 2004- belum juga
dipublikasikan oleh Presiden SBY.343 Dan hingga tulisan ini dibuat laporan TPF belum
juga diserahkan kepada publik.

Kasus Munir, DPR Dukung Pemanggilan Hendropriyono, Media Indonesia, 25 Mei 2005.
Syamsir Minta Hendro Datang ke TPF, Media Indonesia, 8 Juni 2005. BIN Minta Hendropriyono Penuhi Panggilan TPF
Munir, Kompas 16 Juni 2005.
336
Presiden Kecewa Terhadap Hendropriyono, Kompas 21 Juni 2005.
337
Hendropriyono Siap Sumpah Pocong, Koran Tempo, 21 Juni 2005.
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Dinilai Cemarkan Nama Baik; Hendropriyono Laporkan Anggota TPF Munir, Media Indonesia, 30 Mei 2005.
339
SBY vows to bring Munir’s murderers to court of justice, The Jakarta Post, 25 Juni 2005.
340
Marsudhi Jadi Ketua Tim Penyidik Kasus Munir, Suara Pembaruan, 29 Juni 2005.
341
Mabes Polri Kerahkan 30 Penyidik untuk Tuntaskan Kasus Munir, 29 Juni 2005.
342
Laporan TPF Didistribusikan ke Pejabat Terkait, Media Indonesia, 28 Juni 2005.
343
Presiden Didesak Umumkan Temuan TPF Munir, Suara Pembaruanm, 22 Juli 2005.
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Satu-satunya perkembangan baru penyelidikan Polri –lewat mekanisme konvensionaladalah ditangkapnya seorang tersangka baru, Erry Bunyamin, yang diduga sebagai
penumpang ke-15 di kelas bisnis pada pesawat Garuda 974.344 Namun polisi segera
mengubah tuduhan terhadap Erry Bunyamin, seorang pengacara, hanya sebagai tersangka
pemalsuan dokumen paspor.345 Setelah itu tidak jelas apa yang dikerjakan oleh tim penyidik
baru ini. Bahkan di pertengahan Desember 2005, Brigjen Pol Marsudhi Hanafi dimutasikan
dari ketua tim penyidik kasus Munir menjadi staf ahli bidang sosial ekonomi Mabes Polri.345
Meski demikian Mabes Polri menyangkal penyidikan kasus Munir telah dihentikan.347

Pengadilan Pollycarpus
Sejak dimulainya pengadilan pembunuhan Munir terhadap terdakwa Pollycarpus pada 9
Agustus 2005, seluruh perhatian publik pada kasus Munir terpusat pada proses ini. Sejak
awal terlihat kekhawatiran terhadap kurang memadainya pengadilan sebagai sarana
pengungkapan tuntas Munir karena hanya satu terdakwa Pollycarpus. Jaksa Penuntut
Umum –dipimpin oleh Domu P Sihite, mantan anggota TPF- mendakwa Pollycarpus
melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pemalsuan surat / dokumen
(Pasal 263 ayat 2 KUHP), karena menilai aktifitas Munir dapat merongrong program
pemerintah. Dakwaan JPU lebih menunjukkan pembunuhan berencana terhadap Munir
sebagai pembunuhan yang bersifat tunggal (individual crimes). Hal ini berbeda dengan
temuan TPF yang menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai sebuah konspirasi kejahatan,
yang melibatkan orang-orang dari lingkungan Garuda Indonesia dan Badan Intelijen
Negara (BIN). Memang, seseorang bisa membuat perencanaan sekaligus pelaksanaan
rencana itu untuk membunuh orang lain. Tetapi modus, pilihan lokasi, waktu, dan cara
yang digunakan untuk membunuh Munir memerlukan sebuah perencanaan yang luar biasa,
dengan pengetahuan, akses informasi, sekaligus kemampuan untuk mengeksekusi dalam
penerbangan internasional. Sejak awal, keluarga dan kerabat Munir serta kalangan aktifis
merasa pengadilan Pollycarpus tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengungkap
dan mengadili pelaku lain yang lebih penting (aktor intelektual).348
Pengadilan Pollycarpus berjalan sebanyak 26 kali, dimulai pada 9 Agustus 2005 dan
berakhir pada 20 Desember 2005. Beberapa saksi kunci yang dipanggil untuk memberikan
keterangan adalah bekas Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, bekas Vice President
Corporate Security Garuda Ramelgia Anwar, dan bekas Deputi V Badan Intelijen Negara
Muchdi PR. Sementara bekas Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli –saat ini sebagai Duta
Besar RI untuk Nigeria- tidak dihadirkan. Dari pengamatan lapangan, persidangan belum
sepenuhnya berhasil membuat bangunan fakta peristiwa pembunuhan secara lengkap.

Bedasarkan passenger list di kelas bisnis hanya diduduki 14 penumbang. Tersangka Baru Kasus Munir Ditangkap, Koran
Tempo 12 Agustus 2005.
345
“Paspor Erry Dibuat Mendadak”, Koran Tempo, 15 Agustus 2005.
346
Tim Penyidik Kasus Munir Bubar, Koran Tempo, 14 Desember 2005.
347
Pengusutan Kasus Munir Tidak Dihentikan, Suara Pembaruan, 15 Desember 2005.
348
Siaran Pers Bersama KontraS, IKOHI, FKKM 98, PAGUYUBAN MEI 1998, Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok, Keluarga
Korban Trisakti, Semanggi I Dan II, TRK, UPC, IMPARSIAL, KASUM, GMNI, tanpa judul, di kantor KontraS, Jakarta, 30
Agustus 2005.
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Terutama menggali lebih jauh keterlibatan PT Garuda sebagai institusi sehubungan
banyak ditemukannya kejanggalan pada manajerial direksi atas penugasan Pollycarpus.
Begitupun dengan keterlibatan lebih jauh dari individu yang berasal dari BIN ataupun BIN
sebagai institusi dalam hubungan langsung dengan Pollycarpus. Dalam keterangan Muchdi
PR misalnya, hubungan telepon antara telepon genggam dirinya dengan nomor telepon
genggam dan rumah Pollycarpus diakui terjadi, namun Muchdi menyangkal mengenal
Pollycarpus ataupun pernah bertemu Pollycarpus. JPU maupun Majelis Hakim terlihat
berusaha menggali sangkalan itu lebih jauh, meskipun kurang mengelaborasinya lebih
dalam. Terutama menyangkut hubungan kerja Pollycarpus sebagai agen BIN ataupun
orang yang bekerja untuk kepentingan BIN. Hal lain yang terlihat selama persidangan
Pollycarpus adalah adanya kelompok Komit (Komite Mahasiswa Indonesia Timur) yang
memiliki agenda untuk membatalkan atau mengalihkan fokus persidangan. Berdasarkan
investigasi KontraS selama persidangan Pollycarpus, kelompok ini menyebarkan berbagai
selebaran yang isinya mempertanyakan hasil forensik Belanda. Mereka menolak fakta
bahwa Munir mati dibunuh dengan racun. Kelompok ini juga menyebarkan informasi
untuk membangun isu adanya konspirasi internasional seputar kasus Munir. Pada 17
November 2005, saat persidangan memanggil Muchdi PR untuk bersaksi-setelah pada
panggilan sebelumnya Muchdi tidak hadir-, kelompok orang yang menentang persidangan
ini melakukan penyerangan fisik kepada tiga orang aktifis yang sedang melakukan mimbar
bebas di areal parkir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk meminta ibu-ibu
korban untuk kaos bergambar Munir yang dipakainya349. Ketika persidangan di mulai
sejumlah orang tidak dikenal dan berbadan besar tiba-tiba juga ikut menghadiri dan
memenuhi persidangan. Bahkan diantaranya berdiri di barisan depan kursi pengunjung
sidang, menghadap hakim. Usai pemeriksaan, Suciwati mencoba menghampiri Muchdi
-didampingi Usman Hamid – untuk mengajak bicara; apakah anda kenal saya? tanya Suci.
“Tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal”, jawab Muchdi sambil terus berjalan menghindar
dan memalingkan matanya dari pandangan Suci. Tiba-tiba Suci bertanya sedikit berteriak
“anda pengecut, anda pengecut, anda ya yang membunuh suami saya?”. Muchdi tidak
menjawab, sambil terus berjalan agak cepat berusaha menghindar. Saat momen itu
berlangsung, sejumlah orang berbadan besar mencoba menghalau dan menjauhkan
Muchdi dari Suci. Seketika itu juga, orang-orang tidak dikenal yang ada di sekitar lokasi
mulai meninggalkan lokasi.

Terobosan Putusan Majelis Hakim
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Cicut Sutiarso
terhadap Pollycarpus telah jatuh pada tanggal 20 Desember 2005. Dalam Putusan Perkara
Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus
Budihari Priyanto dinyatakan350 :

349

350

Monitoring Persidangan KontraS XIX, 17 November 2005. Lihat pula Siaran Pers KontraS, Penyerangan Aktivis KontraS
Terkait Pemeriksaan Muchdi PR di Sidang Kasus Munir, Jakarta, 17 November 2005.
Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari
Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.
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Terdakwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan perbuatan pidana “TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN
BERENCANA” dan “TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT”.
“Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman
penjara selama 14 (empat belas) tahun”.
Selain itu ada beberapa hal lain yang menarik dari putusan Majelis Hakim. Nampaknya
Majelis Hakim bisa mencium adanya aroma konspirasi kejahatan pembunuhan dalam
kasus Munir dan Pollycarpus bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat. Ini tergambar
dari beberapa substansi putusan sebagai berikut.
Pertama, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus majelis hakim
menyebutkan:
“...hal-hal yang memberatkan atas penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa
adalah bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau
berkomplot (conspiracy) yang berakibat hilangnya jiwa orang lain, memberikan
alasan perbuatannya yang kurang masuk akal dan Terdakwa menunjukkan sikap
yang tidak terus terang, memberikan keterangan dengan berbelit dan tidak
benar, meskipun Terdakwa menyimpan suatu kebenaran yang ia ketahui”351.
Kedua, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus, Majelis Hakim juga konsisten
dengan argumen di atas:
“....bahwa tuntutan hukuman Penuntut Umum jika dibandingkan dengan
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti tidak sendirian dan
masih harus diselidiki lagi siapa dan siapa saja yang turut serta berperan di
dalam peristiwa hilangnya jiwa korban Munir, menurut hemat Pengadilan
tuntutan hukuman tersebut dirasa terlalu berat dan berlebihan, oleh
karenanya sepatutnya dikurangi...”352.
Majelis Hakim juga dalam putusannya menyinggung beberapa orang yang diduga terlibat
dalam komplotan pembunuhan Munir tersebut.
Pertama, Ramelgia Anwar (saat kejadian merupakan Vice President Corporate Security
PT Garuda), yang menurut Majelis Hakim tanpa peranannya membuat surat tugas palsu,
Pollycarpus tidak akan bisa melaksanakan kejahatannya. Beberapa poin dalam putusan
menegaskan hal ini:

351
352
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“...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan
kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia
Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat
menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan
terwujud” 353.
“...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam melakukan perbuatan
pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih
membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan
berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus....adalah sebagai orang
yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat” 354.
Kedua, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti (pramugara dan pramugari di kelas bisnis pada
penerbangan GA 974, Jakarta-Singapura). Menurut Majelis Hakim tindakan Pollycarpus
membunuh Munir dengan racun arsen hanya bisa terjadi karena bantuan kedua orang
tersebut. Poin dalam putusan menunjukkan hal ini:
“Bahwa Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang melakukan, karena
sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan pokok, ternyata
racun arsen yang ditaburkan Terdakwa ke dalam makanan mie goreng baru
bisa dimakan habis oleh Munir karena adanya peranan orang lain yaitu saksi
Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti”355.
“Bahwa sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan dakwaan
pokok di atas, telah ternyata Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya
menghilangkan jiwa Munir tidak sendirian, di samping Terdakwa yang ikut
merencanakan dan melakukan perbuatan pelaksanaan dengan menaburkan
racun arsen ke dalam makanan mie goreng dan Pasta sebagai pilihan makanan
di kelas bisnis, masih ada lagi 2 (dua) orang yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi
Yeti Susmiarti yang menyiapkan dan menyajikan makan mie goreng kepada
Munir”356.
“Bahwa dipastikan apabila tidak ada kerja sama yang disadari dengan saksi Yeti
Susmiarti dan saksi Oedi Irianto, maka niat dari Terdakwa untuk menghilangkan
jiwa Munir tidak akan terwujud”357.
Ketiga, majelis hakim dalam putusannya juga melangkah maju dengan menyebutkan
nama Muchdi PR seperti tertuang dalam petikan pertimbangan berikut ini dalam rangka
menjawab ada atau tidaknya motivasi Terdakwa Pollycarpus untuk menghilangkan jiwa
Munir.
353
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- bahwa fakta angka 45, 46, 47 dan 48 pada pokoknya menunjukkan adanya
hubungan komunikasi lewat telepon dari nomor handphone 0811900978 yang
dikuasai atau dipegang saksi Muchdi Purwopranjono dengan nomor-nomor
telepon 021-7407459 yang merupakan nomor telepon rumah Terdakwa, nomor
handphone 0815920226 milik Terdakwa dan nomor handphone 081584304375
milik Terdakwa, yang kesemuanya sebanyak tidak kurang dari 41 kontak
bicara 358;
- Bahkan meskipun saksi Muchdi Purwopranjono menyangkal mengenal
Terdakwa, dan menyangkal pula berhubungan lewat telepon dengan
Terdakwa, namun saksi menerangkan benar bahwa Handphone dengan nomor
0811900978 tersebut berada di dalam penguasaannya dan membenarkan pula
kebenaran hasil print out dari Provider Company Telekomunikasi;
- Bahwa keterangan saksi yang membenarkan atas penguasaan handphone yang
notabene merupakan barang bergerak tersebut, cukuplah bagi pengadilan
untuk mendapatkan petunjuk bahwa handphone tersebut adalah milik saksi
Muchdi Purwopranjono yang tentunya bagi seorang petinggi intelejen dengan
jabatan Deputi V tidak begitu mudah membiarkan Handphone miliknya
sampai dipergunakan oleh orang lain, meskipun tagihannya tidak dibayar
sendiri melainkan dibayar oleh orang lain yaitu PT Barito Basific Tower yang
dihandle oleh Yohanes Hardian;
- Bahwa bukanlah keberadaan jenis telepan genggan dewasa ini bagi
pemilikinya adalah merupakan alat komunikasi modern yang dianggap paling
praktis dan sangat cocok untuk pembicaraan yang sifatnya lebih pribadi
([privacy) dan rahasia (confidential), kaena selain hanya provider company
yang bisa mengetahui adanya kontak komunikasi antara nomor telepon
yang satu dengan yang lain, maka tak ada lagi yang bisa mengetahui isi
pembicaraan kecuali mereka sendiri yang sedang bicara;
- Bahwa keterangan saksi Muchdi Purwopranjono sepanjang menyangkut
handphone miliknya dengan nomor 0811900978 yang dapat dan boleh
dipergunakan oleh orang lain atau siapa saja yang ingin menggunakan tanpa
dapat menyebutkan siapa orangnya, adalah sangat tidak masuk akal, karena
bagi saksi yang mempunyai jabatan strategis di lembaga tersebut tentunya
menyadari betapa membahayakan dan dapat merugikan dirinya apabila saksi
tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi dirinya apabila
saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi alat komunikasi bagi siapa
saja yang mau memakai, sementara itu saksi pasti menyadari meskipun
bukan saksi yang membayar namun tagihan untuk nomor tersebut harus
etap dibayar dan dilunasi tepat waktu;
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- Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa yang tidak pernah disumpah
menerangkan tidak kenal dengan pemilik telepon genggam nomor
0811900978 tanpa alasan yang masuk akal, menurut hemat Pengadilan,
Terdakwa telah melakukan sangkalan yang tidak mendasar, sehingga harus
dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan faktu hukum yang menunjukkan adanya kontak telepon
antara nomor telepon Terdakwa dengan nomor 0811900978 yang jumlahnya
tidak kurang dari 41 (empat puluh satu) kali, maka Pengadilan menemukan
fakta lebih lanjut tentang waktu-waktu tepatnya kapan dan bagaimana
keadaan Terdakwa dan Munir pada saat itu diantaranya sebagai berikut:
mulai dari tanggal 25 Agustus 2004 atau waktu sebelum Munir berangkat
belajar ke Amsterdam, kemudian pada tanggal 6 September 2004 atau waktu
sebelum Munir berangkat belajar ke Amsterdam, tanggal 7 September 2004
jam 10.00 dan jam 11 WIB. Waktu Terdakwa pulang dari Singapura dan
sudah berada di Jakarta dan Munir dalam perjalanan dalam pesawat ke
Amsterdam, masih tanggal 7 September 2004 jam 16.49 (jam 10;49 Waktu
Amsterdam) sampai dengan jam 21:05 WIB (jam 15:05 Waktu Amsterdam)
saat itu dapat dipastikan telah meninggal duni, setidaknya terjadi tidak
kurang dari 5 (lima) kali kontak pembicaraan, dan seterusnya pada tanggal
17 13 November 2004 sebanyak 4 (empat) kali serta dari tanggal 17 November
2004 sampai dengan 25 November 2004 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali
saat sudah mulai banyak pembicaraan di media massa menyebut nama
Terdakwa Pollycarpus terlibat di dalam kasus kematian Munir di dalam
Pesawat Garuda Indonesia;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan
dengan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono yang membenarkan hasil
print out yang ditunjukkan di persidangan, serta keterangan Terdakwa
yang tidak menyangkal nomor-nomor telepon rumah maupun telepon
genggamnya, Pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk di antaranya
sebagai berikut:
- Bahwa antara Terdakwa yang pekerjaannya secara resmi sebagai Pilot
Pesawat Garuda Indonesia dengan pembicara telepon nomor 0811900978
tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat terutama dalam kegiatan
yang berhubungan dengan tugas-tugas pembicara telepon nomor 0811900978
tersebut khususnya dalam rangka menghilangkan jiwa Munir;
- Bahwa di samping Terdakwa mempunyai pekerjaan resmi sebagai Pilot
Garuda Indonesia, Terdakwa juga mempunyai kegiatan yang sama dan
setujuan dengan pembicara telepon genggam nomor 0811900978 yang di
antaranya tidak suka membiarkan sifat dan perbuatan Munir yang vokal
dan selalu mengkritik kebijaksanaan Pemerintah terutama TNI dan Badan
Intelejen Nasional;
182
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- Bahwa saksi H. Muchdi Purwopranjono adalah orang yang sepatutnya
mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang menggunakan telepon
genggamnya bernomor 0811900978 dan berbicara dengan Terdakwa lewat
nomor-nomor teleponnya sebagaimana tertera di dalam print out di
atas;
- Bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dinyatakan secara tegas siapa atau
siapa saja orangnya yang telah melakukan pembicaraan melalui telepon
genggam bernomor 0811900978 tersebut, namun dapat diketahui bahwa
orang tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah dikenal
dengan baik oleh saksi Muchdi Purwopranjono yang selama pemeriksaan
tetap bungkam menyatakan tidak tahu siapa yang menggunakan telepon
genggamnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H Muchdi Purwopranjono
yang menyatakan dirinya pernah mengingatkan melalui seniornya Munir agar
Munir jangan vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir tetap
vokal, pengadilan mendapat petunjuk bahwa orang yang berbicara dengan
Terdakwa lewat telepon genggam 0811900978 adalah pihak yang juga tidak
menghendaki Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tidak
berubah dan tetap vokal mengkritik Pemerintah,maka pihak pembicara itulah
yang merupakan orang atau pihak mula-mula mempunyai daya bathin atau
motivasi (motivation) untuk menghentikan aksi vokal Munir tersebut dengan
jalan menghilangkan jiwa Munir;
- Bahwa berdasarkan jumlah hubungan pembicaraan lewat telepon yang
mempunyai tingkat kekerapan (frequency) cukup sering, Pengadilan
berpendapat bahwa Terdakwa Pollycarpus di samping mempunyai pekerjaan
sebagai Pilot Garuda Indonesia, juga mempunyai kegiatan yang sama dengan
pembicara telepon genggam 0811900978.
- Bahwa meskipun tidak ada satu saksipun yang mengetahui, mendengar,
atau menerangkan tentang isi pembicaraan Terdakwa dengan pemegang
telepon genggam nomor 0811900978, namun berdasarkan petunjukpetunjuk yang didapat di persidangan dihubungkan dengan sikap
keberadaan Terdakwa di dalam pesawat selama penerbangan JakartaSingapura, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Terdakwa
dengan pembicara telepon genggam bernomor 0811900978 telah terjadi
kesepakatan tentang bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka
untuk menghilangkan jiwa Munir.
- Bahwa berhubung terjadi kesepakatan, maka dapat diketahui bahwa
siapapun mereka yang telah membicarakan bagaimana menghilangkan jiwa
Munir, mereka itulah yang mempunyai keinginan, daya bathin atau motivasi
untuk menghilangkan jiwa Munir;
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Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dan keterangan saksi
Muchdi Purwopranjono serta keterangan Terdakwa diatas, dihubungkan dengan
kegiatan Terdakwa di samping sebagai pilot Garuda juga mempunyai kegiatan
sampingan yang sama dengan kegiatan pembicara telepon genggam Nomor
0811900978, maka pertanyaan melenyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa
Terdakwa Pollycarpus juga menghendaki agar Munir tidak vokal mengkritik
Pemerintah sehingga pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa mempunya daya
bathin atau motivasi atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir dengan kata
lain pada diri Terdakwa terdapat motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;
-- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, Pengadilan lebih lanjut
berpendapat bahwa yang mempunyai keinginan menghilangkan jiwa Munir
adalah bukan hanya Terdakwa secara sendirian, melainkan masih ada pihak
lain yang harus ditemukan melalui penyelidikan yang lebih akurat oleh aparat
penegak hukum yang berwenang untuk itu;
Dengan kesimpulan ini maka sebenarnya tabir pembunuhan Munir tidaklah terlalu gelap.
Putusan Majelis Hakim ini jelas menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditindaklanjuti
oleh penyidik Polri. Dan kali ini bukan cuma Pollycarpus yang menjadi kunci pembuka
terungkapnya kasus Munir, melainkan Ramelgia Anwar, Yeti Susmiarti, Oedi Irianto dan
Muchdi PR. Penyidik Polri harus segera memeriksa semua saksi kunci di atas, dengan
menggunakan dan mengoptimalkan wewenang-wewenang yang secara sah dimilikinya.
Antara lain memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita
barang bukti yang relevan dengan proses penyidikan.

Reaksi atas Vonis Majelis Hakim
Hingga tahun 2005 berakhir, Putusan Majelis hakim menuai banyak tanggapan dari
berbagai pihak yang berkepentingan. Penasehat Hukum terdakwa diwakili Assegaf dkk
meyakini putusan majelis hakim tidak benar menyangkut bergesernya putusan hakim
dari dakwaan JPU, terutama menyangkut makanan dan minuman yang “membunuh”
Munir. Assegaf dkk telah mengadukan masalah ini kepada Komisi Yudisial359 dan menilai
ada intervensi atau tekanan dari pihak luar terhadap para hakim. Saat putusan usai
dibacakan, Pollycarpus sendiri dengan keras menolak vonis Majelis Hakim360 . Sedangkan
Yosepha Hera Iswandari (isteri Pollycarpus) berniat akan melaporkan JPU ke komisi
Kejaksaan sebab menurutnya dakwaan JPU adalah dongeng semata, Hera juga mengaku
akan berusaha menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komnas HAM, Komisi
Yudisial, Komisi HAM PBB, dan Bapa Suci Benediktus XVI di Vatikan untuk mengadukan
putusan yang dinilainya tidak adil361
359

360
361

Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, Kompas, 21
Desember 2005.
Pollycarpus Menantang Vonis, Koran Tempo, 21 Desember 2005.
Vonis Pembunuhan Munir: Panggung Keadilan Suciwati dan Yos Hera, Kompas, 21 Desember 2005. Vonis Pollycarpus:
Majelis Diadukan ke Komisi Yudisial, Media Indonesia, 21 Desember 2005. Kasus Munir; Istri Pollycarpus Akan ke
Komnas HAM, Kompas, 28 Desember 2005. Istri Munir Belum Puas; Istri Pollycarpus akan mengadu ke Komisi Hak
Asasi Manusia PBB, Koran Tempo, 24 Desember 2005.
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Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan banding atas putusan Majelis Hakim, sebab
putusan masih jauh dari hukuman seumur hidup. Rencana ini disampaikan Kapuspenkum
Kejaksaan Agung Masyhudi Ridwan di Kejaksaan Agung.362
Sementara itu Suciwati isteri Munir menilai apapun vonis yang diberikan kepada
Pollycarpus sama saja nilainya karena Pollycarpus hanya bagian kecil dari konspirasi
sebagaimana dinyatakan majelis hakim. Suciwati menuntut aparat penegak hukum
yang berwenang segera melanjutkan pengusutan. Kordinator KontraS Usman Hamid
menegaskan bahwa penyidikan kasus Munir belum tuntas sehingga masih harus
dilanjutkan penyidikan dengan akurasi yang tinggi. Suara kritis juga dikemukakan oleh
bekas Presiden RI KH.Abdurrahman Wahid, yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama
(NU). Menurut Gus Dur vonis 14 tahun atas Pollycarpus harus diikuti dengan penelusuran
pelaku lainnya, seperti Muchdi PR, yang disinggung dalam putusan Majelis Hakim. Gus Dur
juga mendesak agar Presiden SBY untuk membentuk Tim Kepresidenan dengan mandat
yang kuat, jelas, dan rinci yang meneruskan temuan-temuan TPF Munir363 .
Terhadap putusan Majelis Hakim Presiden SBY telah menginstruksikan kepada kapolri
Jenderal Sutanto untuk mengungkap kasus kematian Munir. Melalui juru bicara
Kepresidenan Andi Malarangeng mengakui bahwa kasus Munir bersifat konspirasi, setelah
mendengar putusan Majelis Hakim, Presiden membulatkan tekad untuk mengungkap
kasus kematian Munir. Presiden menyatakan semua pihak yang terlibat dalam kasus
Munir harus diproses secara hukum. Dan pertimbangan pengadilan serta bukti yang
terungkap selama proses pengadilan menurut Presiden harus dijadikan rujukan bagi
Polri, Kejaksaan, termasuk BIN untuk menelusuri kembali kasus Munir. Sementara Kapolri
Jenderal Sutanto meminta agar Pollycarpus terbuka kepada penyidik agar peristiwa yang
sebenarnya bisa diketahui .364
Sepaham dengan sikap Presiden SBY, menurut Kapolri Jendral (Pol) Sutanto, penyidikan
kasus Munir tidak akan dihentikan hingga didapatkan pelaku utamanya365 Meski demikian
nampak Kapolri tidak menemukan suatu kunci terobosan atas buntunya penyidikan
paska TPF. Sikap ini ditunjukkan pada pernyataan Kapolri bahwa kasus Munir kuncinya
hanyalah di Pollycarpus. Kapolri Jendral Sutanto hanya meminta Pollycarpus mau terbuka
memberikan informasi kepada polisi dan berjanji memberikan perlindungan kepadanya
(kepada Pollycarpus dan keluarga).366 Meski demikian Presiden SBY menolak gagasan
pembentukan tim penyidik independen baru. Menurutnya penyidikan kasus Munir tetap
akan menggunakan mekanisme reguler367 .

JPU Kasus Munir Ajukan Banding, www.detik.com.
Siaran Pers Bersama yang dipimpin Abdurrahman Wahid, Presiden SBY Dalam Kasus Munir: Jangan Seperti Jendral
Yang Ditinggalkan Prajurit, PB NU, Jakarta, 21 Desember 2005.
364
Presiden: Dalam Kasus Munir Ada Konspirasi; Kepala Polri Diperintahkan Ungkap Tuntas Masalah Ini, Kompas, 22
Desember 2005
365
Kematian Munir: Polisi akan Teruskan Penyelidikan, Koran Tempo, 30 Desember 2005. Polisi Janji Usut Tintas Kasus
Munir, Suara Pembaruan, 21 Desember 2005.
366
Bicaralah Polly!, Koran Tempo, 22 Desember 2005.
367
Tak Ada Tim Penyidik Baru, Koran Tempo, 24 Desember 2005. Tim Ad Hoc Kasus Munir Tidak Akan Dibentuk Lagi,
Republika, 24 Desember 2005. SBY Tak Bentuk TPF Baru Munir; Minta Kapolri Serius Ungkap Pelaku Lain, Indopost,
24 Desember 2005.
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Sementara itu, Syamsir Siregar, Kepala Badan Intelejen Negara juga ikut berkomentar dengan
mengatakan bahwa penyidik belum mampu mengungkap siapa dalang pembunuh Munir.
Selain itu, atas putusan Majelis Hakim Syamsir mengaku BIN akan siap bekerjasama368
Berdasarkan fakta dan seluruh komitmen (pernyataan) serta tanggapan diatas, Komite
Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir (KASUM) tetap meminta kepada Presiden SBY untuk
kembali membentuk tim independen kepresidenan untuk kasus Munir, yang diharapkan
bisa melacak siapa sesungguhnya dalang pembunuh Munir369. KASUM juga menyatakan
penyidikan tinggal menindaklanjuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang menyebutkan beberapa nama seperti Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia
Anwar (semuanya dari PT Garuda), dan Muchdi PR, bekas Deputi V BIN.
Reaksi cepat dikeluarkan oleh Pemerintah AS –US Department of State- pada 20 Desember
2005. Dalam press statement, Pemerintah AS juga setuju dengan kesimpulan Majelis
Hakim yang menyatakan Pollycarpus hanya merupakan bagian dari sebuah konspirasi
pembunuhan berencana yang lebih besar. Pemerintah AS mendesak Pemerintah RI untuk terus
melanjutkan penyelidikan atas kasus Munir. Pemerintah AS juga meminta Pemerintah RI untuk
mempublikasikan secara terbuka hasil laporan TPF Kasus Munir370. Suara dari Pemerintah
AS ini mengikuti surat yang dibuat oleh Kongres AS sebelumnya. Pada surat yang ditujukan
kepada Presiden SBY pada tanggal 27 Oktober 2005, juga mendesak hal yang sama371.
Dengan reaksi berbagai pihak diatas, bisa dipastikan kasus Munir belum berakhir. Masih
panjang. Pernyataan dari Presiden SBY, Kepala Polri, Kepala BIN, dan institusi negera
lainnya di satu pihak membawa harapan bahwa dalang utama pembunuh Munir masih
akan terus diburu, namun di lain pihak pernyataan tersebut terkesan menjadi sekadar
formalitas belaka. Semua pernyataan formal tersebut sebenarnya harus sudah dijalankan
terlepas dari apapu yang terjadi pada proses pengadilan yang berjalan. Penyidikan Polri
misalnya nyaris tidak menghasilkan apa-apa selama hampir 6 bulan setelah mengambil
tongkat estafet dari kerja TPF. Pernyataan BIN yang tidak puas terhadap penyelidikan
Polri dan proses pengadilan juga terkesan janggal, mengingat institusi ini justru
dulunya resisten dan gagal bekerjasama dengan TPF. Sementara Presiden SBY dengan
pernyataan-pernyataan yang tidak diikuti pencapaian seimbang, memperkuat sinisme
publik atas gaya kepemimpinannya yang mengandalkan penampilan, khusus terhadap
keluarga Munir. Bila kondisi-kondisi terus terjadi, maka kasus Munir yang oleh Presiden
SBY disebut sebagai “a test of our history” bisa jadi akan segera menjadi sekedar “his
story” dari kegagalan sistem kekuasaan, sebagaimana negera ini menarasikan dongeng
tentang sejarah abuse of power yang terjadi di negeri ini.
368

369

370

371

Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas, Kompas, 21
Desember 2005. BIN Diminta Ikut Tuntaskan Kasus Munir, Indopost, 23 Desember 2005. Polri Akan Lindungi Polly; BIN
Akan Bantu Ungkap Dalang, 23 Desember 2005.
Siaran Pers KASUM di kantor KontraS, Jakarta, 28 Desember 2005. Pembunuhan Munir; Pemerintah Belum Serius,
Kompas, 29 Desember 2005. Bentuk Tim Kepresidenan Kasus Munir Tidak Perlu Dana Banyak, Suara Pembaruan, 29
Desember 2005. Kasus Pembunuhan Munir: LSM Tuntut Bentuk Tim Independen, Koran Tempo, 22 Desember 2005.
Press Statement, Munir Trial Verdict, dikeluarkan oleh Sean McCormack (Juru Bicara), Washington DC
20 Desember 2005. Dapat diakses di http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/58352.htm. Senat AS Minta Kasus
Munir Diusut, Republika, 30 Desember 2005.
Pernyataan Pers Bersama, Menagih Janji Presiden SBY Membongkar Pembunuhan Munir, Kantor Kontras, Jakarta, 9
November 2005.
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REFLEKSI DAN PROYEKSI HAM
2005-2006

Refleksi dan proyeksi ini adalah pokok renungan dari pergulatan KontraS bersama sejumlah
komunitas korban sekaligus menjadi catatan penutup laporan akhir tahun 2005. Sebagian
catatan kerja ini telah tertuang dalam berbagai aktifitas termasuk pada setiap siaran pers
yang dirilis sepanjang 2005. Kompilasi akhir tahun ini penting untuk mengukur kapasitas
gerakan organisasi KontraS, konstituen dan jaringan pendukung dalam melangkah ditahun
2006, sekaligus menentukan strategi perjuangan bersama menuju penegakan HAM. Berikut
uraian lengkap hasil refleksi dan proyeksi ke depan KontraS:
Pertama, dari seluruh catatan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tahun
2005 dan evaluasi atas sejumlah kebijakan hukum dan hak asasi manusia, terlihat bahwa
penegakan hukum dan HAM sepanjang tahun 2005 di Indonesia masih gelap. Kekerasan
masih terus berlanjut di berbagai wilayah. Kekerasan masa lalu cenderung ingin dilupakan
lewat beragam cara. Payung hukum yang sudah tersedia, tidak digunakan sepenuhnya
oleh negara untuk menciptakan keadilan. Walhasil, kedaulatan hukum masih terkesan
simbolik dan belum benar-benar tegak.
Pada tahun 2005, respon negara yang keluar biasanya ada dua tipe. Pertama, yang
bernuansa aman, netral dan sesungguhnya tak punya gigi seperti saat menegaskan
(baca: mengulangi) putusan pengadilan Munir, atau saat menyatakan agar penyelesaian
kasus Trisakti dilakukan secara cermat, adil dan bijaksana, atau saat pemanggilan Ketua
Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial. Sikap dan pernyataan semacam ini tidak salah.
Namun tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah hasil pencapaian yang konkret kasus. Ini
lebih dari sekedar ucapan bela-simpati. Itu salah satu kekhasan negara di tahun ini: enak
didengar tapi jauh dari harapan ideal. Kedua adalah tatkala terdesak, pemerintah bukan
menyanggupi, tapi malah bereaksi berlebihan. Kenaikan BBM, kritik mahasiswi di India
atau kritik Ketua PGRI adalah bukti sesungguhnya negara sedang panik, dan frustasi.
Sepanjang 2005, hampir semua lembaga negara menyia-nyiakan hukum HAM yang
dibuatnya, termasuk ratifikasi ICCPR dan ICESPR. Pada kasus Trisakti 12 Mei â€˜98,
Presiden setelah didesak mahasiswa & keluarga korban mau memberikan tanda jasa
kepada keempat korban mahasiswa. Jaksa Agung disorientasi, masih mendiamkan
berkas penyelidikan kasus TSS, Mei, Wasior-Wamena. Komnas HAM tak lagi berwibawa.
Rendahnya kredibilitas pengadilan , membuat korban tidak mendapat keadilan, padahal
fakta kejahatan diakui pengadilan. Di tahun 2005 terdakwa kasus Priok, Abepura dan
Timtim bebas.
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Diluar proses hukum, sikap negara yang semula ingin memaksakan rekonsiliasi pada
korban lewat KKR, menjadi tidak jelas arahnya. Rencana Presiden SBY merehabilitasi
bekas tahanan politik Pulau Buru tidak terlaksana. Aksi teror dan kekerasan di Poso, Palu
dan sekitarnya terus berlanjut tanpa jelas siapa yang bertanggungjawab. Akhir tahun
justru ditutup dengan peledakan bom yang kembali menelan korban rakyat kecil.
Di tahun 2005, DPR mulai lebih sensitif HAM dibanding tahun 2004, bahkan lebih sensitif
dari eksekutif. DPR bentuk Pansus Bojong, Pansus Tabrakan Tol Jagorawi, Tim Kasus
Munir. Pada kasus Trisakti dan Semanggi, Komisi III memenuhi tuntutan korban. Tapi
semua langkah ini masih perlu dikonkritkan lewat paripurna. Selain itu, para politisi
lebih kritis dalam penolakan rencana pengaktifan koter, perluasan wewenang BIN. Pada
tingkat eksekutif, dibandingkan pejabat negara lainnya dalam penegakan HAM, ‘kerja’
justru terlihat pada Menteri Luar Negeri. Lepas dari adanya desakan publik atau faktor
lain, setidaknya hal ini terlihat pada kasus pembebasan sandera WNI di Filipina, ratifikasi
dua Kovenan Induk PBB dan diplomasi internasional HAM, dimana Indonesia menjadi
Ketua Sidang Komisi HAM PBB di Jenewa.
Kedua, berbeda dengan wilayah lainnya, situasi Aceh yang selama ini dilanda kekerasan
akibat persoalan struktural dan konflik bersenjata telah mengalami perbaikan. Tsunami
yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda di sisi lain telah mengantarkan Aceh
menuju proses perdamaian. Terlepas dari faktor tsunami, kehendak pemerintah dan
Gerakan Aceh Merdeka untuk mendorong perdamaian dan membangun Aceh terlihat
berubah dan membaik. Keberhasilan mencapai kesepakatan damai antara Pemerintah
dan GAM lewat Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 telah
memberi kontribusi yang berarti dalam menurunkan dan menghentikan kekerasan dan
pelanggaran HAM di Aceh. Bahkan kini tengaj dijajaki pola hubungan kepemerintahan
yang lebih baik antara pemerintah pusat di Jakarta dan di Aceh, termasuk dengan
membuka akses dan partisipasi seluruh lapisan rakyat Aceh termasuk Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) dalam aspek politik hingga ekonomi. Bahkan nota kesepahaman damai
juga menyentuh masalah perlindungan HAM. Dari keseluruhan perkembangan yang positif
di Aceh termasuk dimuatnya pasal perlindungan HAM, satu hal yang belum tampak serius
adalah kesediaan membuka persoalan ketidakadilan HAM masa lalu.
Sementara Aceh mengalami perkembangan positif, penyelesaian konflik Papua justru
masih dipengaruhi sikap yang setengah hati pemerintah pusat. Resistensi terselubung
status quo dalam birokrasi pemerintahan di tingkat pusat tampaknya masih enggan
melepas pengaruh kendali atas politik ekonomi Papua. Ini terlihat dalam buruknya
pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Mulai dari keengganan dan lambannya pemerintah
membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural Papua dari kalangan
agama, perempuan dan adat. Jikapun akhirnya Majelis Rakyat Papua dibentuk, sikap
dan kebijakan itu belum diiringi kepercayaan penuh kepada orang Papua sehingga
masih ada tarik ulur dalam pemberian ruang lingkup kewenangan MRP dalam menyikapi
persoalan sosial dan politik di Papua, terutama berkaitan dengan mandat MRP dalam
perlindungan hak-hak asli orang Papua. Tahun 2005 juga telah memberi pil pahit kepada
rakyat Papua dalam penegakan HAM. Sementara kasus Abepura digelar pengadilan yang
jauh dari tanah Papua, akhir proses hukum ini pun berakhir dengan dibebaskannya
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terdakwa, kekerasan masih kerap digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan
masalah di Papua. Rendahnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain
termasuk kerusakan lingkungan dan terpinggirnya suku-suku asli Papua membuat kita
patut bertanya lagi kepada pemerintah pusat, sampai kapan kekerasan dan ketidakadilan
terhadap Papua terjadi?
Ketiga, sepanjang tahun 2005, banyak aparat keamanan yang tidak menghormati hukum,
martabat, dan hak asasi manusia para petani, nelayan, jurnalis dan warga sipil. Kepolisian
tercatat sebagai pelaku kekerasan tertinggi (140 kasus), disusul militer (75 kasus).
Wilayah kekerasan tertinggi terjadi di Sulawesi (88 kasus) dan Aceh (108 kasus). Lihat
lampiran tabel. Kekerasan terjadi akibat negara mengabaikan kewajibannya memenuhi
kesejahteraan sosial dan ekonomi serta cara pandang lama. Negara yang pasif dalam
melayani kesejahteraan publiknya berujung pada keresahan sosial masyarakat. Kemudian
keresahan sosial masyaraktat tersebut disikapi pendekatan yang represif. Contohnya:
• Di Runtu Kobar Kalimantan Tengah, unjuk rasa warga mempertahankan lahan dari
upaya penyerobotan oleh PT MMS disikapi berlebihan, seorang warga tewas dan 44
luka-luka.
• Di Tanah Awu, Lombok Barat, warga masyarakat ditembaki saat mempertahankan
lahan pertaniannya untuk dijadikan lapangan terbang.
• Di Tambusai Riau, warga masyarakat direpresi saat mempertahankan lahan dari
perluasan perusahaan perkebunan sawit.
• Di Kontu, Muna, Sulawesi Tenggara sejumlah warga masyarakat dianiaya dan disiksa
saat mempertahankan tanah adatnya.
• Di Kabupaten Selayar seorang tokoh nelayan bernama Mudain tewas di tembus timah
panas, akibat aparat merepresi nelayan yang menindak pelaku-pelaku pemboman
dalam menangkap ikan. 39 nelayan lainnya ditangkap, ditahan dan di kriminalisasi
oleh kepolisian Selayar (15/11).
• Di Bengkalis, sekitar 13 orang nelayan Rawai sempat hilang (12/12/05), 1 orang tewas
tertembak oleh polisi. Selama puluhan tahun nelayan terganggu sumber kehidupannya
akibat penangkap ikan yang memakai Jaring Karau.
• Di Bojong Kemang, TNI AU hendak mengambil alih tanah tiga desa tanpa memperhatikan
kepemilikan yang sah dari masyarakat setempat atas tanah.
• Di Pekalongan, pada kasus antara PTPN IX Jolotigo dengan petani dari Dukuh Keprok
dan dari Desa Mesoyi. Polisi melakukan kriminalisasi terhadap 5 orang petani yang
ditetapkan sebagai tersangka, termasuk menekan kuasa hokum petani Handoko
Wibowo juga ikut diperiksa oleh polisi (25/04/05).
Di tahun 2005 institusi negara yang berwenang langsung memajukan penegakan HAM
masih lumpuh seperti tahun 2004. Kondisi wilayah Poso amat buruk di tahun 2005 adalah
contoh mutakhir dari lemahnya penegakan hukum. Sebaliknya pengalaman gagal di masa
lalu yang cenderung mengandalkan pendekatan keamanan malah digunakan sebagai
tumpuan utama. Walhasil, peluang negara untuk mengoreksi aparat keamanan yang
enggan menjalan tugas dan tanggungjawab menjadi kian sempit akibat kecenderungan
sikap yang meremehkan masalah
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Kekerasan TNI masih merebak. TNI tetap merupakan warga negara kelas satu. Contoh
terakhir adalah penyerangan pasukan Raider terhadap penduduk sipil dan pemukimannya
di sepanjang jalan poros Dusun Karamaka, Dusun Ga’do dan dusun Ujung Moncongkarama,
Jeneponto Sul-sel. Pasukan Raider yang berpakaian preman dan membawa parang
panjang, kayu balok, dan pipa besi menyisir dengan membuat kelompok-kelompok, tiap
kelompok berjumlah lima orang menyebar merusak properti masyarakat. 80 rumah rusak
dan 16 orang warga luka-luka (28/11). Peristiwa serupa juga terjadi di Asiki, Distrik Jair,
Boven Digul, Papua, 29 November 2005. Libarius Oga (33) Karyawan PT. Korindo, tewas
ditembak anggota pasukan Yonif 634/VWS Angkatan Darat, Praka Zulkarnain.
Kasus main hakim sendiri dan mudahnya meletuskan senjata menjadi cermin arogansi
anggota TNI dan praktik diskriminasi hukum dalam penanganan kasus pidana oleh militer.
Belum lagi promosi perwira-perwira yang tidak memperhatikan reputasi dalam kasus
pelanggaran HAM.
Pada tahun 2005 watak militer, kepolisian, dan intelijen masih diwarnai perangai represif.
Di lain sisi, isu anti terorisme dimanipulasi untuk memperkuat legitimasi posisi tawar
politiknya. Militer ingin mengaktifkan institusi komando teritorial dan BIN ingin membajak
kewenangan penegakkan hukum. Ini jelas bertentangan dengan upaya reformasi politik
yang sudah berjalan untuk menegakkan supremasi sipil.

PROYEKSI 2006
Tahun 2006 dalam proyeksi KontraS, watak negara tidak berubah dan tidak ada keinginan
kuat untuk merubah lembaga-lembaga negara yang semakin sarat dengan KKN. Bila ini
benar-benar terjadi, daftar penyelewengan bertambah dan kepercayaan masyarakat
kian berkurang. Tetap tingginya kesadaran masyarakat, membawa penegakan HAM di
tahun 2006 seperti mengayuh biduk retak karena tugas gerakan HAM semakin pelik dan
berat.
Harapan penegakan HAM justru lebih terlihat di tubuh masyarakat, bukan negara.
Semakin banyak warga masyarakat berani melaporkan penyimpangan. Muncul perlawanan
di mana-mana adalah bukti nyata masyarakat tidak lagi diam terhadap penyimpangan
hukum dan HAM oleh negara.
Hilangnya keberanian, orientasi dan inspirasi negara untuk menegakkan hukum yang
benar dan adil membuat rakyat lebih menonjol dalam pengupayaan keadilan. Kesadaran
dan keberanian rakyat yang menguat dan meluas, menghasilkan tekanan perlawanan
keras masyarakat dalam melindungi dan membela dirinya. Meski begitu, cara negara
menghindar dari tuntutan masyarakat telah berkembang lebih halus, canggih dan semakin
defensif . Berbekal politik citra dan stabilitas politik yang relatif solid, pemerintah
bersama kepentingan elit kuasa terus menerus berkelit dari tanggungjawabnya atas
berbagai persoalan HAM yang kian menumpuk. Negara berkali-kali ‘tertangkap basah’
saat berusaha memasung atau mempersempit kebebasan publik seperti terlihat pada
RUU Intelijen Negara, RUU Rahasia Negara dan PP Penyiaran. Jurnalis, petani, dan
nelayan masih jauh dari perlindungan negara.
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Gerakan HAM terus tumbuh subur, meskipun sebagian diantaranya masih terlihat terburuburu, tidak sabar, dan terkadang emosional dalam memperjuangkan HAM. Sebagai
otokritik, KontraS melihat gerakan HAM masih kurang mampu mencengkeram hukum,
meski negara kerap tersudut. Canggih, halus dan tetap kuatnya negara menghadapi
tiap tuntutan masyarakat juga diperlihatkan lewat penggunaan hukum sebagai alat
pemukul balik (bukan melindungi) siapapun (whistle blower) yang melibatkan diri dalam
pemberantasan kejahatan.
Terakhir, di tahun 2006, tantangan penegakkan semakin bertambah berat. Kerawanan
sosial dan ekonomi akan menyumbang besar terjadinya kekerasan, terutama terhadap
kelompok marginal seperti petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota. Negara
bisa kembali gagal melindungi warganya. Kesadaran masyarakat bertambah, sehingga
prospek penegakan HAM tahun 2006 bukan tanpa harapan. Gerakan HAM perlu lebih
berkonsolidasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Sebab penegakan hukum dan HAM
mustahil bila hanya berharap dari kebaikan hati para elit kuasa.
Jakarta, 4 Januari 2006
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Fakta Menentang Hukuman Mati
Hingga 1 Oktober 2004, 118 negara didunia telah
menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme
hokum atau secara praktek. Rata-rata 3 negara setiap
tahunnya menyatakan penghapusan hukuman mati,
dengan kecenderungan meningkatnya Negara-negara
dikawasan Afrika (sudah 24 negara). Negara yang
menghapuskan hukuman mati dalam system hukumnya
: South Africa, Angola, Cape Verde, Cote d\’Ivoire,
Djibouti, Guinea Bissau, Mauritius, Mozambique,
Namibia dan Sao Tome and Principe. Negara yang
selama 10 tahun terakhir tidak melaksanakan
hukuman mati dan secara politik memiliki komitmen
untuk tidak melaksanakan penghukuman mati (karena
itu mereka dikategorikan sebagai Negara yang tidak
melaksanakan hukuman secara praktek) : Algeria,
Benin, Burkina Faso, Gambia, Kenya, Madagaskar,
Mali, Mauritania, Nigeria, Central African Republic,
Republic of Kongo, Senegal, Togo, Tunisia.
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No.
Penemuan Bom

Peristiwa

Pemboman

Pemboman

Pemboman

Penganiayaan

Pemboman

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tempat
Pekerjaan

Kondisi Terakhir
Korban

Nama

Pelaku

-

-

26 Thn

28 Thn

-

Tani

-

Luka memar diwajah

Luka memar diwajah

-

-

?

?

?

?

Pekerjaan

Keterangan

Korban
Umur

Deskripsi

Nama

?

Tidak ada pengusutan
lebih lanjut

-

?

-

Bungkusan yang mencurigakan
ditemukan oleh warga di Jl. Pulau
Roti. Satuan Gegana dari Polda
Sulteng kemudian menyisir
seluruh TKP. Ditemukan bom
aktif dan kemudian diledakkan
(disposal) oleh tim Gegana

Belum ada
pengusutan lebih
lanjut dari kepolisian

-

?

Bom yang berkekuatan low
explosive meledak di jalan Pulau
Bali, samping asrama brimob.
Brimob yang panic kemudian
mengeluarkan tembakan ke udara
berkali-kali sehingga warga
disekitar TKP ketakutan

Tidak ada pengusutan
dan proses hokum

-

Anggota TNI
Arhanud Kodam
VII Wirabuana

Korban bersama seorang
temannya (juga korban, Pende)
berjalan didepan pos jaga TNI,
seorang petugas TNI yang
bertugas jaga pos menegur
korban. Karena tidak dihiraukan
oleh korban. Merasa tersinggung,
korban langsung dipukul hingga
luka memar dibagian wajah

Tidak ada pengusutan
dan proses hokum

-

-

?

Anggota TNI
Arhanud Kodam
VII Wirabuana

Korban bersama seorang
temannya (juga korban, Anto)
berjalan didepan pos jaga TNI,
seorang petugas TNI yang
bertugas jaga pos menegur
korban. Karena tidak dihiraukan
oleh korban. Merasa tersinggung,
korban langsung dipukul hingga
luka memar dibagian wajah

Belum diketahui
secara pasti motif dan
pelaku. Tidak ada
pengusutan lebih
lanjut dan proses
hukum dari
kepolisian.
-

-

?

Ledakan bom yang berkekuatan
low explosive di halaman kantor
PRKP. Tidak ada kerusakan yang
ditimbulkan. Kasus ini diduga
kuat karena aktifitas LSM ini
menggugat korupsi dana
kemanusiaan Poso

Belum diketahui
secara pasti motif dan
pelaku. Tidak ada
pengusutan lebih
lanjut dan proses
hukum dari
kepolisian.

-

?

Ledakan bom yang berkekuatan
low explosive di teras kantor
LPMS. Akibat ledakan ini palfon
dan kaca bagian depan kantor
LPSMS hancur. Kasus ini diduga
kuat karena aktifitas LSM ini
menggugat korupsi dana
kemanusiaan Poso

Polisi telah
memeriksa 107 saksi
di TKP. Sampai saat
ini belum diketahui

Tani

-

Pagi hari, pasar tradisional
Tentena dipadati warga yang
hendak berbelanja untuk ibadah
minggu, keesokan harinya.
Ditengah keramaian pasar di blok

Pende

22 orang meninggal
dunia dan 75 orang
luka-luka, korban
meninggal dunia

Ato

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi

TINDAK KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAM DI WILAYAH SULAWESI TENGAH TAHUN 2005

Waktu

Hotel Alamanda, Jl.
Pulau Bali
Kelurahan
Gebangrejo
(Samping mes
Brimob) Poso Kota

Jl. Pulau Roti
Kelurahan Gebang
Rejo

Senin, 3
Januari
2005. Pkl.
20.45 WITA

Desa Tongko
Kecamatan Lage

Sabtu, 1
Januari 2005

Kamis, 14
April 2005

Kantor Lembaga
Penguatan
Masyarakat Sipil
(LPMS) Poso. Jl.
W. Monginsidi,
Poso Kota

Kantor Pusat
Resolusi Konflik
Poso. Jl. Katamso,
Poso Kota

28 April
2005, Pukul
21.45 WITA

Pasar Tradisional
Tentena

28 April
2005, Pukul
19.50 WITA

Sabtu, 28
Mei 2005,
Pkl. 08.15
dan 08.23
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WITA

Patria Pilohima
Dame Mbomua
Sukiyem

6.
7.
8.

Marlin Mira
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Tomi Yakobus
Ajun Brigadir

21.
22.

Samsul
Iskandar

Marten Tonapa

19.

20.

Aris Ru’us

Berni
Tungkanan

Yohanis
Sampetoding

Enteng
Pindongo

Yosep
Rantelimbo

Pdt. Deni
Doelelia, STh

Andre Pontali

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

Laki-Laki

11.

10. Marlin Papaya

Timporasa
Nggau

Jusita Panggeso

9.

Riman Banteki

5.

Roncian
Tadjampu

Suryati
Monangu

Marice
Tumbuapu

4.

3.

2.

1.

a.l:
Perempuan

42 Thn

27 Thn

20 Thn

31 Thn

36 Thn

31 Thn

32 Thn

29 Thn

32 Thn

2,5 Th

39 Thn

30 Thn

55 Thn

43 Thn

53 Thn

62 Thn

29 Thn

29 Thn

?

47 Thn

37 Thn

Pendeta

Guru Bantu

Meninggal dunia,

Meninggal dunia,
terkena serpihan bom.
Umumnya potongan
besi yang dikeluarkan
ditubuh korban
berukuran 8 mm.

Meninggal dunia,
terkena serpihan bom.
Umumnya potongan
besi yang dikeluarkan
ditubuh korban
berukuran 8 mm.

Meninggal dunia,
terkena serpihan bom.
Umumnya potongan
besi yang dikeluarkan
ditubuh korban
berukuran 8 mm

Meninggal dunia,
terkena serpihan bom.
Umumnya potongan
besi yang dikeluarkan
ditubuh korban
berukuran 8 mm.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

penjualan daging dan sayur mayur
sebuah ledakan cukup dahsyat
membuat warga panic. Ledakan
itu adalah bom yang berkekuatan
high explosive yang getaran dan
bunyi ledakannya sampai radius
500 meter.
Warga yang panic berlarian keluar
dari titik ledakan, namun
berselang 8 menit sebuah ledakan
susulan, dimana tempat warga
berkumpul karena panic sebuah
ledakan bom lagi meledak
didepan kios atau disamping
kanan depan BRI Cab Tentena
atau depan Polsek Pamona Utara.
Keterangan saksi dan barang bukti
yang dikumpulkan di TKP
menunjukkan kalau bom yang
berkekuatan high explosive itu
terbuat dari rangkaian yang
berbentuk seperti bola. Dua titik
ledak (tempat diletakkan bom)
berlubang sampai ukuran 1 meter.
Diduga kuat dua rangkaian bom
itu menggunakan remote karena
jarak dan situasi di sekitar TKP itu
cukup ramai dipadati oleh warga.
Akibat peristiwa ini, 22 orang
meninggal dunia, baik yang
meninggal di TKP maupun yang
meninggal di rumah sakit.
Untuk mengungkap pelaku dan
motif peristiwa ini polisi telah
memeriksa 105 warga yang
berada di TKP maupun diluar
TKP sebagai saksi.
Sekitar 10 orang diperiksa dengan
tuduhan terlibat pada peristiwa
pemboman ini, namun pihak
kepolisian justeru melepaskan ke10 orang ini karena tidak terbukti
kuat terlibat maupun
merencanakan pemboman ini.
Berbagai opini baik media
maupun statement-statement
pejabat, politisi mapun praktisi
mengarahkan tuduhannya pada
keterkaitan kasus korupsi dana
kemanusiaan di Poso.
Berbagai opini tersebut kemudian
tidak terbukti, sampai sekarang
polisi belum menetapkan seorang
pun sebagai tersangka peristiwa
ini.

Korban meninggal

Korban meninggal
pada tanggal 28
Oktober 2005 setelah
dirawat di RS UKI
Jakarta

pelaku pemboman,
pengusutan kasus
oleh polisi tidak
lanjut. Sampai saat
ini belum ada yang
ditetapkan sebagai
tersangka.
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7.

Penangkapan
sewenang-wenang
dan penyiksaan

Rabu, 1 Juni
2005

Desa Pandajaya,
Kecamatan Pamona
Selatan, Poso

Polisi
Yohannes
Modjampa

1. Jumaedi

2. Jumeri

25 Thn

23 Thn

Petani

Petani

terkena serpihan bom.
Umumnya potongan
besi yang dikeluarkan
ditubuh korban
berukuran 8 mm.
-

Luka-Luka memar
diwajah dan trauma

Komisaris
Polisi.
Rickynaldo
Sik

1 Juni 2005 sekitar pukul 15.30
WITA korban di tangkap di
rumahnya di desa Pandajaya
Kecmatan pamona Selatan.
Penangkapan dilakukan oleh
Brimob Polda Sulteng, Intelkam
Polres Poso dan Polda Sulteng,
Satuan Buru Sergap Polda Sulteng
dan Detasemen 88 Anti Teror
Mabes Polri yang dipimpin oleh
Wakapolres Poso, Kompol.
Rickynaldo.
Tanpa surat penangkapan,
penggeledahan dan penyitaan
barang bukti korban ditangkap
dan disiksa sepanjang jalan
menuju Mapolres Poso. Bersama
korban, Polisi juga menyita
barang-barang milik korban
berupa, Handy Talky (HT) Victor
68, sebuah dokumen program dan
kartu relawan LPSHAM.
Selama di tahan di Mapolres Poso,
korban diperlakukan tidak
manusiawi dengan diberikan
makanan basi dan dilarang untuk
didampingi oleh pengacara.
Pada tanggal 10 Juni 2005,
Korban dibebaskan karena tidak
cukup bukti.
Melalui kuasa hukumnya di
TP3KPoso korban menggugat
kepolisian melalui praperadilan.
Dengan Keputusan Pengadilan
Negeri Poso Nomor 3/Prapid/2005/PN-Poso, tertanggal 14
Juli 2005 MENOLAK
Permohonan korban dengan
alasan penangkapan,
penggeledahan dan penyitaan
sudah sesuai dengan prosedur.

- Wakapolres
Poso.
- Brimob Polda
Sulteng
- Anggota Buser
Polda dan
Polres Poso
- Detasemen Anti
terror 88 Mabes
Polri

Luka-Luka memar
diwajah dan trauma

1 Juni 2005 sekitar pukul 15.00
WITA korban di tangkap di
rumahnya di desa Pandajaya
Kecmatan pamona Selatan.
Penangkapan dilakukan oleh
Brimob Polda Sulteng, Intelkam
Polres Poso dan Polda Sulteng,
Satuan Buru Sergap Polda Sulteng
dan Detasemen 88 Anti Teror
Mabes Polri yang dipimpin oleh
Wakapolres Poso, Kompol.
Rickynaldo.
Tanpa surat penangkapan dan
penahanan, korban ditangkap dan

pada tanggal 6 Juni
2005 setelah dirawat
di RS UKI Jakarta

Ke-empat korban
melalui kuasa
hukumnya
mengajukan gugatan
pra-peradilan atas
penangkapan,
penahanan,
penggeledahan dan
penyitaan sewenangwenang.
Pada tanggal 14 Juli
2005 Pengadilan
Negeri Poso
mengabulkan
permohonan korban
(penahanan tidak sah)
dan 3 tiga
permohonan lainnya
(penggeledahan,
penyitaan dan
penangkapan) di
tolak dengan alasan
sudah memenuhi
prosedur..
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3. Sutikno

23 Thn

Petani

Luka-Luka memar
diwajah dan trauma

1 Juni 2005 sekitar pukul 15.00
WITA korban di tangkap di
rumahnya di desa Pandajaya
Kecamatan Pamona Selatan.
Penangkapan dilakukan oleh
Brimob Polda Sulteng, Intelkam
Polres Poso dan Polda Sulteng,
Satuan Buru Sergap Polda Sulteng
dan Detasemen 88 Anti Teror
Mabes Polri yang dipimpin oleh
Wakapolres Poso, Kompol.
Rickynaldo.
Tanpa surat penangkapan dan
penahanan korban ditangkap dan
disiksa sepanjang jalan menuju
Mapolres Poso. Sebelum dibawa
ke Polres Poso, Korban disiksa di
rendam di danau Poso selama 2
jam, dipukuli dan disuruh panjat
pohon lalu ditodong dengan
senjata. Bersama korban lainnya,
di Hotel Mulia Pendolo korban
Sutikno diintrogasi dan disiksa
dengan pukulan, tempeleng
dibagian muka.
Pada tanggal 10 Juni 2005,
Korban dibebaskan karena tidak
cukup bukti.
Akibat peristiwa ini, korban
mengalami luka memar dan
trauma.
Melalui kuasa hukumnya di

disiksa sepanjang jalan menuju
Mapolres Poso. Sebelum dibawa
ke Polres Poso, Korban disiksa di
kebunnya dengan dimasukkan
kedalam lubang, ditimbun dengan
tanah sebatas leher dan direndam
di danau. Di hotel Mulia Pendolo,
korban diinterogasi dan dipaksa
untuk mengaku sebagai pelaku
pemboman di Tentena (28 Mei
2005). Korban dipukul, ditendang
dan digantung dengan kepala
dibawah.
Akibat peristiwa ini, korban
mengalami luka memar dan
trauma.
Pada tanggal 10 Juni 2005,
Korban dibebaskan karena tidak
cukup bukti.
Melalui kuasa hukumnya di
TP3KPoso korban menggugat
kepolisian melalui praperadilan.
Dengan Keputusan Pengadilan
Negeri Poso Nomor 2/Prapid/2005/PN-Poso, tertanggal 14
Juli 2005 MENERIMA
Permohonan korban dengan
alasan penahanan tidak sah.

Lampiran
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8.

Pemboman

28 Juni
2005, Pukul

Samping Sekretariat
PDI-P Poso atau di
depan Posko

4. Mastur Saputra

-

25 Thn

-

Petani

-

Luka memar diwajah
dan trauma

-

?

?

TP3KPoso korban menggugat
kepolisian melalui praperadilan.
Dengan Keputusan Pengadilan
Negeri Poso Nomor 3/Prapid/2005/PN-Poso, tertanggal 14
Juli 2005 MENOLAK
Permohonan korban dengan
alasan penangkapan dan
penahanan sudah sesuai dengan
prosedur.

1 Juni 2005 sekitar pukul 06.30
WITA korban di tangkap di
rumahnya di desa Pandajaya
Kecamatan Pamona Selatan.
Penangkapan dilakukan oleh
Brimob Polda Sulteng, Intelkam
Polres Poso dan Polda Sulteng,
Satuan Buru Sergap Polda Sulteng
dan Detasemen 88 Anti Teror
Mabes Polri yang dipimpin oleh
Wakapolres Poso, Kompol.
Rickynaldo.
Tanpa surat penangkapan dan
penahanan korban ditangkap dan
disiksa sepanjang jalan menuju
Mapolres Poso. Sebelum dibawa
ke Polres Poso, Bersama korban
lainnya, di Hotel Mulia Pendolo
korban Mastur Saputra diintrogasi
dan disiksa dengan pukulan,
tempeleng dibagian muka, kepala
ditutup dengan plastic warna
hitam.
Akibat peristiwa ini, korban
mengalami luka memar dan
trauma.
Tidak terbukti dengan tuduhan
sebagai pelaku pemboman di
Tentena (28 Mei 2005) korban
dituduh terlibat pada kerusuhan di
Mamasa Sulsel. Korban dibawa ke
Polres Mamasa untuk
penyelidikan. Tidak terbukti,
kemudian korban dikembalikan ke
Polres Poso. Pada tanggal 10 Juni
2005, Korban dibebaskan karena
tidak cukup bukti.
Melalui kuasa hukumnya di
TP3KPoso korban menggugat
kepolisian melalui praperadilan.
Dengan Keputusan Pengadilan
Negeri Poso Nomor 3/Prapid/2005/PN-Poso, tertanggal 14
Juli 2005 MENOLAK
Permohonan korban dengan
alasan penangkapan dan
penahanan sudah sesuai dengan
prosedur.

Bom berkekuatan low explosive
meledak di Posko pemenangan
calon bupati Poso Piet – Thalib.

Belum diketahui
motif dan pelaku
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Penemuan Bom

Penganiayaan

Pemboman

Penemuan Bom

12.

13.

14.

Penemuan Bom

10.

11.

Penemuan Bom

9.

28 Juli 2005,
Pkl. 09.45
WITA

12 Juli 2005,
Pkl. 17.15
WITA

9 Juli 2005,
Pkl. 08.30
WITA

29 Juni
2005, Pkl.
20.00 WITA

29 Juni
2005, Pkl.
19.30 WITA

29 Juni
2005, Pkl.
10.30 WITA

22.30 WITA

-

-

Kelurahan Tagolu
Kecamatan Lage

Hajjirin Abas

Kantor KPUD
Poso. Jl. Pulau
Timor, Kelurahan
Gebangrejo, Poso
Kota

Depan Pos Brimob
Desa Bhakti Agung
Kecamatan Poso
Pesisir

-

-

-

29 Thn

-

-

-

Depan Kantor
Pengadilan Negeri
Poso, Jl. Pulau
Kalimantan, Poso
Kota
Depan BRI Poso, Jl.
Gatot Subroto,
Kasintuwu Poso
Kota

-

-

Jl. Pulau Sumatera,
Kelurahan
Gebangrejo, Poso
Kota

Pemenangan Cabup
Piet – Thalib. Jl.
Gatot Subroto,
Kelurahan
Kasintuwu, Poso
Kota.

-

-

Petani

-

-

-

-

-

Luka-Luka memar
dibagian pelipis
sebelah kanan.

-

-

-

?

?

?

?

?

?

?

?

Anggota Brimob
BKO Polda
Sulteng yang
berpos di Desa
Bhakti Agung

?

?

?

Berawal dari laporan warga,
satuan Gegana Polda Sulteng
kemudian menuju ke TKP.
Ditemukan tiga buah bom aktif
yang terbuat dari pipa besi. Ketiga bom tersebut kemudian
berhasil dijinakkan oleh Gegana.

Ledakan berkekuatan low
explosive dilempar dari belakang
kantor KPUD. Keterangan dari
beberapa saksi di sekitar TKP
menyebutkan kalau diduga kuat
peledakan ini bermotif politik
dimana KPUD sementara
melakukan penghitungan suara
pemilihan kepala daerah langsung
(PILKADA) Poso

Korban adalah warga desa
Tokorondo yang hendak
melakukan kerja bakti. Saat
berjalan didepan pos jaga brimob,
dia dipanggil oleh brimob jaga
(pelaku) namun karena tidak
diikuti oleh korban kemudia
brimob (pelaku) tersebut langsung
memukul korban.

Ditemukan bungkusan di depan
BRI Poso, tim Gegana Polda
Sulteng yang berada di TKP.
Rangkaian bom aktif dalam
bungkusan tersebut tidak berhasil
dijinakkan. Tim Gegana Polda
Sulteng meledakkan (disposal) di
TKP.

Ditemukan bungkusan plastic
hitam. Tim Gegana Polda Sulteng
yang berada di TKP langsung
mengidentifikasi. Bungkusan
tersebut adalah bom yang
kemudian berhasil dijinakkan.

Warga yang menemukan
bungkusan hitam yang
mencurigakan. Tim Gegana Polda
Sulteng yang berada di TKP
kemudian mengidentifikasi
bungkusan tersebut. Diketahui
adalah rakitan bom aktif yang siap
meledak. Tim Gegana kemudian
meledakkan (disposal) di TKP.

Akibat ledakan itu, kaca bagian
depan pecah dan palfon rumah
terbongkar. Suara dan getaran
ledakan sampai pada radius 100
meter dari TKP.
Keterangan saksi di TKP
menyebutkan pelaku
menggunakan sepeda motor dan
melarikan diri setelah
melemparkan bom ke Posko itu.

Pemeriksaan
rangkaian bom oleh
Gegana. Tidak ada
kelanjutan dan
pengungkapan motif
dan pelaku.

Tidak ada pengusutan
lebih lanjut. Pelaku
pemboman belum
ditangkap.

Dilaporkan oleh
Kuasa hokum
korban. Saat ini
dalam proses hukum
(pengadilan)

Tidak ada pengusutan
lebih lanjut. Tidak
diketahui motif dan
pelaku terror
tersebut.

Tidak ada pengusutan
lebih lanjut. Tidak
diketahui motif dan
pelaku terror
tersebut.

Tidak ada pengusutan
lebih lanjut. Tidak
diketahui motif dan
pelaku terror
tersebut.

peledakan ini. Tidak
ada kelanjutan
penyelidikan dari
pihak kepolisian.

Lampiran
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15.

16.

17.

18.

19.

Penembakan

Penembakan

Pemboman

Penembakan

Penembakan

3 Agustus
2005, Pkl,
20.30

4 Agustus
2005, Pkl.
04.45 WITA

Sabtu, 17
September
2005, pukul
23.15
WITA.

Kamis, 29
September
2005, pukul
19.20
WITA,

Senin 3
Oktober
2005 pukul
12.30 WITA

Rumah Korban, Jl.
Pulau Bali,
Kelurahan
Gebangrejo, Poso
Kota

Jl. Pulau Jawa I,
Kelurahan
Gebangrejo, Poso
Kota

Jalan Monginsidi,
Kelurahan
Lawanga,
Kecamatan Poso
Kota.

Depan Akademi
Keperawatan
(AKPER) Poso,
Dusun Landangan,
Desa Toini,
Kecamatan Poso
Pesisir.

Persimpangan Jalan
Trans Sulawesimenuju Desa
Pantangolemba atau
sekitar jembatan
punah.

Budyanto

26 Thn

?

13 saksi diperiksa
sebagai saksi TKP.
Tidak ada pengusutan
dan proses hokum

-

Luka-luka akibat
terkena serpihan bom

?

Korban yang baru selesai makan
malam duduk di ruang makan
rumahnya bersama isterinya
Sumiati (20). Kemudian seorang
yang menggunakan cadar
melepaskan tembakan kearah
korban. Menurut saksi di TKP,
pelaku penembakan menggunakan
alat peredam suara, tidak
terdengar suara tembakan yang
menewaskan korban dengan luka
tembak dipelipis sebelah kanan.
Korban tewas ditempat dan
dibawa ke RSU Poso untuk
otopsi.

13 warga diperiksa
sebagai saksi TKP.
Tidak ada pengusutan
dan proses hokum

Tukang Ojek
/ pedagang

?

Korban berangkat dari rumahnya
menuju musallah untuk sholat
subuh. Tempat kejadian
penembakan ini hanya berjarak
100 meter dari TKP penembakan
yang menewaskan Budiyanto.
Peristiwa ini terjadi saat polisi
masih melokalisir TKP pertama.
Korban meninggal diTKP dengan
empat luka tembak.

Meninggal Dunia,
luka tembak pada
pelipis sebelah kanan.
Projektil peluru
bersarang dikepala
korban

?

40 Thn

?

?

?

-

?

?

Korban Selvi bersama rekan dan
keluarganya pada malan itu
merayakan ulang tahunnya.
Setelah acara selesai tiba-tiba
terdengar ledakan keras disekitar
teras rumah korban. Keempat
korban terluka akibat serpihan
bom kemudia dilarikan ke RSUD
Poso untuk perawatan intensif
Sinta

40 Thn

?

?

-

Sugito

?

Meninggal Dunia.
Dua Luka tembak
dibagian dada sebelah
kanan, pipi pelipis
sebelah kiri dan
mulut.

-

Luka-luka akibat
terkena serpihan bom

Belum ada
pengungkapan fakta
oleh Polisi. Tidak ada
tersangka

-

Belum ada proses
hukum,
pengungkapan fakta
oleh Polisi
?

Korban ditembak orang tidak
dikenal saat berjalan menuju kios
untuk membeli rokok. Keterangan
yang dihimpun di TKP
menyebutkan kalau pada malam
itu lampu di poso padam. Pelaku
diduga kuat menggunakan sepeda
motor dan lebih dari 1 orang.
Korban dilarikan ke RSUD Poso
setelah di Otopsi jenasah korban
dipulangkan kerumah duka di
dusun landangan.

?

?

Luka-luka akibat
terkena serpihan bom

28 Thn

Petani

?

Belum ada proses
hukum,
pengungkapan fakta
oleh Polisi

Meninggal Dunia,
Luka tembak dibagian
belakang (pundak) dan
ketiak

Selvi

24 Thn
29 Thn
35 Thn

51 Thn

Meninggal Dunia,
ditembak di mata
sebelah kiri menembus
hingga ke bagian atas
kepala.

Luka-luka akibat
terkena serpihan bom

Udin
Faisal
Asrin Ladjidji

Milton Tado’a

Bendaharawa
n Kecamatan
Poso Pesisir
Selatan

Keterangan yang dihimpun di
TKP menyebutkan kalau korban
berangkat dari kantor kas daerah
Poso untuk mengambil dana
honor pegawai kecamatan Poso
Pesisir Selatan. Saat
dipersimpangan jalan menuju desa
Pantangolemba atau disekitar
jembatan punah, korban yang
mengendarai motor ditembak oleh
orang yang tidak dikenal. Diduga
motif peristiwa ini adalah
perampokan karena uang sejumlah
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21.

20.

Pembunuhan

Penembakan

25 Oktober
2005, Pkl.
14.00 Wita

12 Oktober
2005, Pkl.
17.55 wita

Desa Salena II Kota
Palu

Lorong Jayani,
Poso Kota

AKP. Fuadi Chalis

Briptu. Agus
Sulaeman.

Kasat
Samapta
Polresta Palu

Polisi Resort
Poso

Meninggal Dunia,
korban mengalami
luka tebasan parang
dibagian lengan
sebelah kanan, luka
tebasan dibagian perut
perut hingga usus
terburai

Meninggal Dunia

Warga desa
Salana II yang
diketahui
pengikut Madi.
Tidak diketahui
identitas pasti
pelaku.

?

?

?

Pada tanggal 23 Oktober 2005,
Polisi dari sektor Palu Barat yang
dipimpin oleh Kapolsek AKP.
Bayu Wijanarko melakukan
dialog dengan warga didusun
Salena II. Polisi berencana
membawa Madi, Pimpinan
perguruan Pencat Silat yang
dituduh oleh Polisi sebagai ketua
kelompok Aliran Sesat. Rencana
polisi itu gagal setelah Madi dan
warga lainnya menolak
permintaan Polisi untuk
membawanya ke kantor Polsek
Palu Barat.
Selanjutnya, pada tanggal 27
Oktober 2005 sekitar pukul 11.00
Wita, Kapolsek Palu Barat
bersama 16 anggota polisi lainnya,
diantaranya Kasat Samapta dan
Kasat Intelpam Polresta Palu
kembali melakukan negoisasi
dengan Madi dan warga Salena II.
Negoisasi itu kemudian gagal
yang berlanjut dengan
penyerangan oleh warga terhadap
Polisi yang hendak menangkap
Madi.
Dengan bersenjatakan parang dan
sumpit, Warga membuat polisi
bubar dan berlarian
menyelamatkan diri disemak-

Korban ditembak di bagian depan
kepala, nyaris tembus ke
belakang. Saat itu, ia bersama Fr,
calon istrinya, tengah menunggu
waktu berbuka puasa di rumah
kostnya. Lalu seseorang
mengucapkan salam, dan tiba-tiba
terdengar sura tembakan. Korban
tersungkur dan langsung
meninggal dunia.
yang rencananya akan dinikahinya
pertengahan November nanti.
Berdasarkan keterangan beberapa
saksi yang dihimpun di TKP
menyebutkan, usai beraksi pelaku
berjalan perlahan menuju Masjid
Agung Poso di mana motor
Yamaha F1Z R miliknya diparkir.
Setelah itu, pelaku langsung pergi.
Adapun Fr, kekasihnya tadi, baru
berani berteriak minta tolong
setelah pelaku pergi.
Setelah diotopsi di RSUD Poso,
jenazah korban diberangkatkan ke
rumah keluarganya di Gorontalo.

Rp. 54.746.500 hilang di TKP.
Setelah di otopsi di RSUD Poso,
jenasah korban diserahkan oleh
pihak keluarga untuk dikebumikan

Sampai saat ini,
Polisi sudah
menetapkan 11 warga
desa Salena II
sebagai tersangka.
Madi yang disebutsebut sebagai
pimpinan kelompok
masyarakat ini masih
dalam pengejaran
Polisi dan TNI.

Belum ada proses
hukum,
pengungkapan fakta
oleh Polisi

Polisi sudah
memeriksa tujuh
orang saksi termasuk
Fr, calon istri korban

Lampiran
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22.

Pemboman

27 Oktober
2005, pkl
11.30 Wita

Km. 12, Jl. Trans
Sulawesi
(Kabupaten Parigi
Moutong)

AKP. Imam
Dwiharyadi, Sik

Briptu Arwansyah

Hatu

AKP. Bayu
Wijanarko

Nurjami

54 Thn

Kasat
Intelpam
Polresta Palu

Meninggal Dunia

Meninggal Dunia
dengan luka tembak di
bagian kepala, dada,
kaki sebelah kanan
robek

Meninggal Dunia

Masyarakat
Desa Salena
II

Luka-luka, dibagian
kepala dan pinggang
sebelah akibat tebasan
parang

Anggota
Resintel
Polsekta Palu
Barat

Kepala
Kepolisian
Sektor Palu
Barat

Wiraswasta

Korban mengalami
luka bakar disekujur
tubuhnya

Warga desa
Salana II yang
diketahui
pengikut Madi.
Tidak diketahui
identitas pasti
pelaku.

Warga desa
Salana II yang
diketahui
pengikut Madi.
Tidak diketahui
identitas pasti
pelaku.

Anggota serse
Polresta Palu

Warga desa
Salana II yang
diketahui
pengikut Madi.
Tidak diketahui
identitas pasti
pelaku.

?

?

?

?

?

Dari keterangan yang dihimpun
dilapangan. Korban Hatu
tertembak dibagian kepala, dada
sebelah kanan dan kaki sebelah
kanan robek. Korban ditembak
oleh polisi setelah menebas perut
korban AKP Fuadi hingga tewas.

Mayat korban ditemukan
keesokan harinya setelah peristiwa
ini. Korban mengalami luka
tebasan parang dibagian leher
(hampir putus) dan perut. Sulitnya
menjangkau lokasi sehingga tim
gabungan dari Polisi dan TNI sulit
melakukan evakuasi pada malam
hari. Korban mengalami luka

Korban AKP. Imam yang bersama
anggota polisi lainnya meninggal
dengan luka dibagian leher dan
kepala. Dari keterangan saksi
yang berhasil dihimpun
menyebutkan korban mencoba
naik ke rumah Madi namun belum
berhasil masuk kedalam rumah
korban kemudian terjatuh karena
tebasan parang dari orang dari
dalam rumah.

semak dikaki gunung sekitar TKP.
AKP. Fuadi kemudian terjatuh
setelah terkena sumpit beracun
dibagian lengan sebelah kanan
dan tebasan parang dibagian perut
sampai isi perut korban keluar.
Akibat pendarahan nyawa korban
tidak terselamatkan lagi.

?

AKP Bayu Wijanarko yang
memimpin operasi ini terluka
dibagian kepala dan pinggang
sebelah kanan akibat tebasan
parang. Nyawa korban berhasil
diselamatkan setelah terbebas dari
serangan warga yang membabi
buta. Korban berlari diantara
semak-semak dipegunungan
sekitar TKP. Korban kemudian
dilarikan ke RS. Bhayangkara
Polda Sulteng dengan kondisi luka
yang serius.

Bom berkekuatan low explosive
meledak di dalam bus angkutan
umum P.O. Omega. Bus DN 7800
A yang mengangkut 12
penumpang dari Palu menuju
Tentena, meledak di kilometer 12
jalan trans Sulawesi, Desa Toboli,
Kabupaten Parigi Moutong.
Keterangan dari saksi di TKP
menyebutkan kalau ledakan
tersebut bersumber dari kursi 19
dan 20. Korban Nurjami langsung

Belum ada
pengungkapan fakta
dan proses hukum
lanjutan oleh Polisi
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23.

Pembunuhan
(mutilasi)

29 Oktober
2005 Pkl.
07.00 Wita

Kelurahan
Buyumboyo, Poso
Kota.

4. Noviana
Malewa

15 Thn

19 Thn

3.

Siswi SMA
Kristen Poso

Siswi SMA
Kristen Poso

Siswi SMA
Kristen Poso

16 Thn

2. Theresia
Morangke

Alfita Poliwo

Siswi SMA
Kristen Poso

15 Thn

1. Ida Yarni
Sambue

Luka-luka (tebasan
parang dibagian pipi
sebelah kanan)

Meninggal Dunia
luka bacokan parang
dileher (tubuh dan
kepala korban dipisah)

Meninggal Dunia
luka bacokan parang
dileher (tubuh dan
kepala korban dipisah)

Meninggal Dunia,
luka bacokan parang
dileher (tubuh dan
kepala korban dipisah)
?

?

?

?

?

?

?

?

Pukul 06.30 WITA ke-empat
korban berangkat dari rumahnya
di Kelurahan Buyumboyo menuju
sekolahnya di Poso kota, sekitar 4
Km.
Di Tengah perjalan, korban
dicegat oleh lebih dari 5 orang
yang berbadan kekar,
menggunakan cadar (penutup
muka) berwarna hitam, satu
diantaranya menggunakan Handy
Talky (HT).
Sekitar pukul 07.00 Wita Ketiga
korban (Ida yarni Sambue,
Theresia Morangke dan Alfita
Poliwu) ditemukan tewas. Kepala
dan tubuh korban dipisah. Dua
kepala korban (Alfita Poliwo dan
Theresia Morangke) ditemukan
terbungkus palastik warna hitam
diruas jalan trans Sulawesi,
kelurahan Tagolu, kurang lebih
200 meter dari kantor Polsek Lage
atau sekitar 9 Km dari
ditemukannya tubuh korban.
Sekitar pukul 08.30 WITA, warga
di kelurahan Kasiguncu, Poso
Pesisir menemukan kepala yang
terbungkus plastic warna hitam.
Kepala tersebut diidentifikasi
adalah korban Ida Yarni Sambue
yang ditemukan didepan teras
rumah warga atau didepan gereja
Pantekosta Poso Pesisir, sekitar 50
meter dari pos jaga Brimob atau
sekitar 15 Km dari penemuan
tubuh korban di Kelurahan
Buyumboyo.
Sedangkan korban Noviana
Malewa berhasil meloloskan diri
dalam kondisi terluka. Korban
Noviana melompati jurang setelah
terluka di bagian pipi sebelah
kanan akibat tebasan parang.
Korban Noviana berlari kearah
hutan dan tembus dipemukiman
warga keluraha Buyumboyo. Saat
ini Korban masih dirawat secara
intensif di RS Bhayangkara Palu
karena luka serius yang dialami.
Keterangan dari saksi
menyebutkan setelah menghabisi
nyawa ketiga korban pelaku

dilarikan ke RSUD Parigi
Moutong, 12 Km dari TKP untuk
dirawat secara intensif karena luka
bakar serius disekujur tubuhnya.
Bus naas itu berangkat dari
terminal Palu sekitar pukul 09.00
Wita.

Saat ini kepolisian
telah memeriksa
enam orang sebagai
saksi. Tiga saksi dari
TKP masing-masing
satu orang anak
berumur 9 tahun,
seorang perempuan
yang berpapasan
dengan korban dan
seorang laki-laki
yang Tengah bekerja
dikebunnya (sekitar
TKP). Tiga saksi
lainnya adalah orang
diluar TKP.
Barangbukti yang
berhasil dikumpulkan
adalah : 1 ponsel
Nokia, 1 tas korea
warna hitam, 1
gantungan kunci
bertuliskan “Front
Pembela IslamPoso”. 4 pasang
sandal dan sepatu.
Polisi masih
mengembangkan
penyidikan, olah
TKP. Belum berhasil
didentifikasi motif
dan pelaku dari
peristiwa ini.

Lampiran

Laporan HAM 2005 Penegakan Hukum dan HAM Masih Gelap

305

Lampiran

24.

25

26.

27

Terror Selebaran

Penemuan bom

Terror (ancaman)

Penangkapan

31 Oktober
2005, Pkl.
20.00 Wita

3 Nopember
2005, pukul
17.30 WITA

3 Nopember
2005, pukul
18.30 WITA

5 Nopember
2005

Tentena, Pamona
Utara, Poso

Jl. Urip Sumuharjo
No.3, Didepan
Rumah Lurah
Lombogia. (Gustaf
Dj)

TKP peledakan
(disposal), jl. Urip
Sumoharjo No. 3
Poso Kota

Dusun Pantende,
Lr. Sawerigading,
Kelurahan
Buyumboyo-Sayo,
Poso Kota

-

-

-

-

-

-

Amran Amier

Koresponden
TV 7

-

Koresponden
Global TV

-

Abdy Mari

-

-

-

-

-

?

?

AKBP. Moh.
Sholeh Hidayat

-

?

Beredar selebaran yang
memprovokasi warga di Tentena.
Ditemukan beredar di pasar, toko
dan kios-kios warga.
Dua paragraph dari isi selebaran
tersebut a.l:
“Masih dicari.diperlukan lagi
100X kepala anak2, remaja,
dewasa, laki2-perempuan
kongkoli”
‘kepala2 tsb untuk parcel/hadiah
lebaran tahun ini. Untuk dibuat
pesta ketika hari lebaran!!”

Tidak ada
penyelidikan yang
dilakukan oleh aparat
(pemerintah dan
polisi)
Catatan: “kongkoli”
adalah sebutan bagi
warga Kristen di
Poso saat konflik
terjadi.

langsung melarikan diri.

?

Belum ada
keterangan resmi dari
kepolisian terhadap
status Jhon Mowala
karena masih
dibawah penahanan
TNI 714 SM
Pada tanggal 12
Nopember 2005
sekitar Pkl. 16.00
Wita, TNI dari
Batalyon 714 SM
membebaskan kelima orang tersebut
dengan alas an
kurang cukupbukti

Tidak dilaporkan

Tidak dilaporkan

Bom berkekuatan
Low Explosive
Belum diketahui
pelaku terror ini.

Ke-dua korban tengah melakukan
peliputan saat ditemukannya bom
aktif di Jl. Urip Sumoharjo No. 3
Poso Kota. Korban kemudian
dibentak dan diancam akan di
pukul (tempeleng) oleh Kapolres
Poso, AKBP. Moh. Sholeh
Hidayat. Korban kemudian
menghentikan kegiatan
peliputannya.

Penemuan ini berwal dari laporan
warga di sekitar TKP yang
mencurigai bungkusan yang
diletakkan didepan rumah Lurah
Lombogia.
Satuan Gegana Polda yang berada
di TKP pada pukul 18.30 WITA
langsung mengidentifikasi
bungkusan tersebut yang diketahui
bom aktif. Gegana kemudian
meledakkan (disposal) bom aktif
tersebut di TKP
Sumber LPSHAM Sulawesi
Tengah di Kejaksaan Negeri Poso
menyebutkan kalau lurah
lombogia merupakan saksi kunci
kasus korupsi dana kemanusiaan
Poso
Kapolres Poso

-

Penangkapan terhadap 5 (lima)
orang dilakukan oleh TNI dari
Batalyon Infantri 714 Sintuwu
Maroso. Kelima orang tersebut
diantaranya lelaki bernama Jhon
Mowala. Diketahui dari laporan
saksi di lapangan, Jhon Mowala
adalah Anggota Polisi Militer
Angkatan Darat dan sebelumnya
aktif bertugas di Batalyon 711
Raksatama.
Empat diantaranya adalah warga
sipil, a.l : Ridwan Masero (25),
Irfan Anjiro Masero (23) satpam
di Rumah Sakit Umum Poso,
Saleman Yunus (tukang ojek) dan
djamiludin
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Terror SMS

Penganiayaan

30.

Penembakan

29.

28

11
Nopember
2005, pukul
18.30 Wita

10
Nopember
2005, Pkl.
19.19 WITA

8 Nopember
2005

Desa Saatu,
Kecamatan Poso
Pesisir

Tentena, Pamona
Utara

Jl. Gatot Subroto
No. 17, Kelurahan
Kasintuwu, Poso
Kota

Topan Tompa

17 Th

-

17 Th

2. Siti Nuraini alias
Yuli

-

17 Th

1. Ivon Natalia

Petani

-

-

Siswi SMK
Poso

-

?

Luka-Luka bacok
pada punggung 30 x
20 cm, kaki 10 x 5 cm
dan kepala 15 x 5.

?

Luka-Luka tembak di
bagian pipi sebelah
kanan, peluru
bersarang dimulut
korban

-

?

Luka-Luka tembak
dibagian pipi sebelah
kiri tembus ke pipi
sebelah kanan
?

?

?

-

Menurut keterangan Marthen
Tompa (ayah Korban) di TKP.
Dia bersama dengan korban
bekerja disawah miliknya, karena
hari sudah gelap, saya suruh dia
(korban, red) untuk kembali ke
rumah lebih awal, ujar Marthen.
Marthen mendapat firasat tidak
baik. Ia gelisah. Ia pun lalu
menyusul anaknya, dan terbukti
firasat buruknya benar. Ia
mendengar suara anaknya
meminta tolong di bawah pohon
cokelat tak jauh dari persawahan
warga di sebelah timur Desa
Saatu.
Marten mendapati anaknya telah
berlumuran darah.

Seorang warga yang bernama
Anto menerima pesan singkat
(SMS) di HP-nya. Isi pesan
tersebut menyebutkan kalau
Gereja Bethel Pamona, Tentena
akan di Bom. Setelah dilaporkan
ke Polsek Pamona Utara,
dilakukan penyisiran disekitar
Gereja, namun tidak ditemukan
benda yang mencurigakan.

Korban Siti Nuraini mengunjungi
rumah temannya (korban Ivon
Natalia) di jl. Gatot Subroto. Saat
duduk diteras rumah kedua korban
kemudian ditembak. Menurut
keterangan korban Nuraini, dia
mengenali ciri-ciri pelakunya,
berambut gondrong dan berbadan
kekar. Setelah menembak korban,
pelaku kemudian melarikan diri
dengan sepeda motor. TKP hanya
berjarak 100 meter dari pos
brimob dan sekitar 200 meter dari
markas Polisi Militer Poso. Polisi
yang sempat kejar-kejaran dengan
korban akhirnya kehilangan jejak
pelaku. Ke-dua korban saat ini
sementara dirawat di RS.
Bhayangkara Polda Sulteng di
Palu.

Jhon Mowala beserta 4 warga
sipil lainnya diduga kuat sebagai
pelaku pembunuhan (mutilasi)
tiga siswi SMA Kristen Poso pada
tanggal 29 Oktober 2005.
Penangkapan dilakukan di Dusun
Pantende Kelurahan Buyumboyo.
Saat ini, Jhon bersama empat
orang lainnya masih ditahan di
Markas Batalyon 714 Sintuwu
Maroso di Kelurahan Maliwuko,
Poso kota

Polisi masih
melakukan
penyelidikan atas
kasus ini. Belum
diketahui motif dan
pelaku peristiwa ini.
Dari keterangan saksi
(Marthen Tompa)
yang diperiksa Polisi.
Kapolres Poso,
AKBP. Drs. Rudy
Sufahriadi
mengatakan kalau
kasus pembacokan
ini adalah criminal
murni) “tidak ada
hubungannya dengan
peristiwa-peristiwa

Tidak diketahui
pengirim SMS itu.
Setelah coba untuk
dihubungi terdengar
nada tidak aktif.
Tidak ada pengusutan
lebih lanjut tehadap
terror ini.

Polisi saat ini tengah
memeriksa 1 (satu)
orang saksi

untuk menetapkan
status mereka sebagai
tersangka

Lampiran
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31.

32.

Pembunuhan dan
penyerangan

Penembakan

18
Nopember
2005, Pkl.
01.00 Wita

Sabtu, 19
Nopember
2005, pukul
19.45 WITA

Jl. Tanjung Satu
Kota Palu

Jalan Tadulako
menuju Perumahan
Bumi Roviega,
Kelurahan Tondo,
Palu atau kurang
lebih lima puluh

Yanti

Evi

Ir. Puji Laksono,
Msc. Mphil

?

?

?
Sales

22 Thn

?

?

Meninggal Dunia,
luka bacokan dibagian
leher

?

Luka-luka dibagian
lengan

Luka-Luka tembak di
dada bagian kiri.

23 Thn

48 Thn

Dosen
Fakultas
Pertanian
Universitas
Tadulako
Palu, Jurusan

Keterangan dari saksi korban
(Puji) sesaat setelah kejadian,
menyebutkan kalau dia dan
istrinya (Ivon) berboncengan dari
arah Perumahan Bumi Roviega.
Saat kembali menuju rumahnya.

Sekitar pukul 01.00 WITA ke-dua
korban bersama seorang temannya
yang bernama Anca berboncengan
dari jalan Dewi Sartika menuju
jalan Tanjung Manimbaya, Palu
Selatan untuk mengikuti acara
dero (tarian muda-mudi di
Sulteng). Saat melewati jl.
Tanjung Satu dari arah
berlawanan muncul sebuah sepeda
motor yang berboncengan tiga
orang. Tiba-tiba seseorang
membacok kearah korban.
Tebasan itu menancap dileher
korban Yanti dan lengan Evi.
Anca yang berhasil lolos dari
tebasan pelaku langsung
melarikan ke-dua korban ke RS.
Wirabuana milik TNI-AD. Karena
ditolak oleh pihak rumah sakit
TNI-AD itu, Anca kemudian
melarikan korban ke RS. Undata
yang berjarang kurang lebih 2 Km
dari RS. TNI-AD. Karena
pendarahan yang serius, Yanti
meninggal dalam perjalanan
sedangkan Evi langsung ditangani
oleh tim medis di RS. Undata.

Keterangan lainnya dari Marthen,
ia sempat berlari mengejar
pelakunya. Ia sempat bertemu
dengan seorang lelaki yang
memakai baju biru, karena takut
menuduh orang itu sebagai
pembunuh ia kemudian berbalik
arah lagi dan menolong anaknya
yang sudah terluka parah. Orang
itu sempat bertanya, “siapa yang
mengambil air?” Maksudnya, air
irigasi pertanian.
Marten kemudian menggendong
korban dan membawanya ke
Puskesmas setempat. Karena luka
korban cukup parah, pihak
Puskesmas membawanya ke
RSUD Poso.
Sementara itu, tidak lama
berselang tersiar isu bahwa
Kepala Sekolah SMPN 5 Poso
ditembak orang tak dikenal.
Satuan territorial TNI AD dari
Kodim 1307 Poso pun menyisir
lokasi hampir 15 menit. Namun
mereka tidak mendapat hasil.

Polisi masih
mengembangkan
penyidikan kasus ini.
Belum diketahui motif
dan pelaku kasus ini.
Dir Reskrim Polda

Satuan Propam Polda
Sulteng saat ini
tengah memeriksa
seorang yang diduga
kuat sbagai pelaku
pembacokan. Dia
adalah WN, salah
satu anggota Polisi
Perairan Polda
Sulteng. Satu orang
lainnya adalah Anca,
teman ke-dua korban
yang berboncengan
saat peristiwa itu.
Polisi belum
mengetahui motif
dan pelaku kasus ini.

yang terjadi
sebelumnya” (baca;
Radar Sulteng,
Minggu, 13
Nopember 2005,
Kasus Pembacokan
Kriminal Murni)
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33

Pemboman

Sabtu, 31
Desember
2005
Pkl. 07.05
WITA

Lokasi Pasar
Daging, Jl.
Sulawesi,
Kelurahan Maesa,
Kota Palu

meter dari
Perempatan Gedung
PGSD (FKIP)
sebelah kanan dari
arah BTN Bumi
Roviega.

Meninggal

Meninggal
meninggal

45 Thn
38 Thn
38 Thn
13 Thn

Yokolina Tana (P)
Poste Binamanis
(P)
Agustin (P)
Ricky (L)
Korban luka
berjumlah 43 orang

Meninggal

38 Thn

Intel Korem
132 Tadulako

49 Thn

Luka-luka

Meninggal

Meninggal

Meninggal

45 Thn

Bambang Wiyono
(L)
Tasman (L)

Meninggal Dunia,
serpihan bom berupa
besi ukuran 8,8 mm
dan paku bersarang di
paha sebelah kiri
korban

Luka-Luka Dua luka
tembak di pinggang
kiri tembus ke rusuk
sebelah kanan dan
pinggang sebelah
kanan

Yopi (L)

-

Ibu Rumah
Tangga

38 Thn

37 Thn

Memey (P)

Ivon Palinggi

Hama dan
Penyakit
?

?

Sekitar pukul 07.05 WITA,
sebuah ledakan yang berkekuatan
tinggi (High Explosive) meledak
di lokasi pasar daging jalan
Sulawesi, Keluarahan Maesa,.
Palu. Akibat ledakan ini 8 warga
meninggal dunia karena serpihan
bom berupa potongan besi ukuran
8,8mm dan paku bersarang
ditubuh korban. Umumnya korban
megalami luka serius dibagian
kaki, tangan dan muka (kepala).
49 korban lainnya mengalami luka
serius, 4 diantaranya masih
dirawat di ruangan ICU karena
mengalami kondisi yang parah.
Semua korban luka saat ini
dirawat di RS Undata, Bala
Keselamatan, Bhayangkara dan
RS Budi Agung di Palu.
15 menit setelah peledakan
pertama, tim Jihandak Polda
Sulteng kemudian melakukan
penyisiran disekitar TKP.
Ditemukan sebuah rakitan bom
yang aktif. Tim Jihandak kemudia

Diruas jalan tadulako korban
melihat samar dua orang yang
berboncengan dengan sepeda
motor yang mengarahkan senjata
kearah korban.
Pelaku mengikuti korban dengan
sepeda motor dan tiga tembakan
mengarah ketubuh korban. Saat
itu juga kedua korban terjatuh dari
motor yang dikendarainya. Dua
timah panas menembus tubuh
korban Ivon. Sedangkan satu
peluru masih bersarang di dada
sebelah kiri korban Puji.
Keterangan saksi lainnya di
tempat kejadian peristiwa
menyebutkan Kalau terlihat
seorang yang berada dilokasi
kejadian. Saksi pun sempat
bertanya kepada orang tersebut
karena tidak segera menolong
korban. Namun orang itu bergegas
meninggalkan saksi dan
mengatakan bahwa dirinya
seorang polisi dan akan segera
melaporkan kejadian ini ke kantor
Polsek Palu Timur.
Pantauan dari lokasi peristiwa,
polisi berada di TKP sekitar 15
menit setelah penembakan ini.
Dari penyisiran yang dilakukan,
polisi berhasil mengamankan
barang bukti berupa
topeng/penutup muka yang
ditemukan di selokan sekitar TKP.

Sulteng, Kombes Pol
Tatang Soemantri
mengatakan kalau
hasil tes laboratorium
menunjukkan pelaku
menggunakan senjata
standar yang
digunakan TNI/Polri.

Lampiran
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Catatan : Korban luka-luka pada peristiwa bom tentena dapat dilihat pada data korban TGPF Bom Tentena.
Catatan : Korban luka-luka pada peristiwa bom tentena dapat dilihat pada data korban TGPF Bom Tentena.
Sumber : Lembar Fakta, Monitoring dan Investigasi Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah, KontraS Sulawesi, 2005
Up-date : Lembar
Syamsul Fakta,
Alam Agus
Sumber
Monitoring dan Investigasi Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah, KontraS Sulawesi, 2005
Palu, Desember,
31, 2005
Up-date
: Syamsul
Alam Agus
Palu, Desember, 31, 2005

meledakkan (disposal) rangkaian

bom tersebut. Menurut rangkaian
keterangan
meledakkan
(disposal)
saksi
di TKP ledakan
bom tersebut.
Menurutpertama
keterangan
menyebabkan
getaran pertama
sampai 100
saksi di TKP ledakan
meter dari TKP.
menyebabkan
getaran sampai 100
Polisi masih melakukan
meter
dari
TKP.
pemeriksaan beberapa saksi yang
Polisi
masih
melakukan
berada
disekitar
TKP, termasuk
pemeriksaan
beberapa
saksi yang
sebuah
mobil panther
berada disekitar
TKP, warna
termasuk
merah diamankan
di Mapolda
sebuah
mobil panther
warna
Sulteng karena dicurigai oleh
merah
diamankan
di
Mapolda
warga
TKP. Polisi
Sultengdisekitar
karena dicurigai
olehbelum
menetapkan
tersangka
peristiwa
warga
disekitar
TKP. Polisi
belum
itu.
menetapkan
tersangka peristiwa
itu.
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Penemuan Bom

Penganiayaan

Penembakan

Penangkapan
Sewenang-wenang
dan Penyiksaan

Pembunuhan dan
penyerangan

Teror

3

4

5

6

7

22

=

- Laki-laki

- Perempuan

6

1

2

-

2

-

-

1

7

2

1

-

2

1

1

-

Nop

1

-

-

-

-

-

-

1

Des

7
-

3
3
43

-

1

32

6

7

-

3

30

6

138

-

3

4

4

4

-

123

Luka

Korban
M.D

9

Jumlah

18

-

3

-

6

1

-

8

Kepolisian

1

-

-

-

-

1

-

-

Kejaksaan

Proses Hukum

2

-

-

1

-

1

-

-

Pengadilan

Praperadilan

Penyidikan

Upaya hukum biasa

Penyidikan

Keterangan

: Syamsul Alam Agus / Desember, 31, 2005

2

-

-

-

1

-

-

1

Okt

Up-date

2

-

-

-

2

-

-

-

Sept

: Tabel tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Poso tahun 2005, KontraS Sulawesi
: Lembar Fakta, Monitoring dan Investigasi Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah, 2005, Kumpulan berita media cetak (lokal dan nasional) dan electronic, KontraS Sulawesi, 2005

3

-

-

-

-

1

1

1

Agst

Sumber
Perivikasi

5

-

-

1

-

-

3

1

Juli

Tahun 2005
Juni

- Operasi Sintuwu Maroso dimulai pada tahun 2002 dan terus dilanjutkan setiap tiga atau enam bulan. Di tahun 2005, pada tanggal 20 Juli Polri atas persetujuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah memperpanjang
operasi Sintuwu Maroso yang ke-7 (tujuh) kalinya.
- Selain Operasi Sintuwu Maroso, Pemerintah melalui Menkopolkam (SBY waktu itu) mengeluarkan kebijakan operasi intelijen yang dimulai pada Nopember 2003.
- Pada masa Operasi Sintuwu Maroso yang ke-6 (enam) pasukan non-organik (TNI/Polri) yang di BKO-kan di Poso sejumlah 3.512 personil. Angka tersebut diluar dari jumlah anggota intelijen dari berbagai kesatuan
(BIN, Mabes Polri dan Kopassus).
- Pasukan(TNI/Polri) Organik di Poso : Kompi C Brimob Polda Sulteng, Kompi B (Senapan) Batalyon 711 Raksatama dan Batalyon 714 Sintuwu Maroso.
- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengubah pola operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di Poso, Sulawesi Tengah menyusul keluarnya Inpres Nomor 14/2005 tentang penanganan konflik Poso.
Sandi Operasi Sintuwu Maroso menjadi Operasi Pemulihan Keamanan “Mutiara Manjili”
- Jumlah pasukan non-organik (Polri) 918 personil BKO dari Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Polda Sulawesi Tengah dan Brimob Kelapa II Mabes Polri sedangkan pasukan TNI yang di BKO-kan adalah
Kaveleri Kodam VII Wirabuana, Batalyon 714 Sintuwu Maroso. Untuk satuan Intelijen masing-masing dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kopassus, Mabes Polri dan satu regu satuan khusus anti teror Detasemen
88.
- Pada tanggal 24 Nopember 2005, berdasarkan Inpres No. 14 Thn 2005 tentang penanganan Poso secara komprehensif pemerintah membentuk satgas penanganan Poso yang dikoordinasikan langsung kepada
Menkopolhukam.

1

-

-

-

-

-

-

1

Mei

Satuan
Pengamanan dan
Operasi di Poso

52

86

Luka-luka

3

-

-

-

-

1

-

2

April

: Penembakan,
- Sasaran korban random (acak), 9 (sembilan) korban semuanya pada sasaran yang mematikan seperti kepala, pelipis, pipi dan dada
- Penggunaan senjata api lars pendek seperti revolfer, amunisi buatan PT. Pindad (timah)
- Pelaku umunya menggunakan cadar, dan mengendarai sepeda motor (merk RX-King, Fiz-R), dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Æ keterangan saksi
- Tempat Kejadian Peristiwa umumnya dilokasi pemukiman penduduk, jalur (jalan) umum, waktu sepi atau kesibukan warga

-

-

-

-

-

-

-

-

Mar

Pola Kekerasan

21

: Meninggal Dunia

=

Korban

: Meninggal Dunia

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Feb

-

-

1

1

Jan

MD

KETERANGAN:

TOTAL

Pemboman

2

Peristiwa

1

No.

REKAPITULASI PERISTIWA - KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI POSO, JANUARI – 20 NOPEMBER 2005

Lampiran
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Profil KontraS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh
sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula
bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi
yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan
dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang
berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah.
Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan
kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat
korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat
KIP-HAM.
Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk
membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang
sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban.
Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya
badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi
yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama
KontraS.
Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan
penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban
untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal
di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku,
Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang
independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan
pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali
visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia
bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus,
seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong
berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat
sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan
yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun
budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi
militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi
struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial
serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.
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Visi
Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui
landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan
dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk
yang berbasis gender.
Misi
a. Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia,
khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran
berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan
negara.
b. Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas
berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia
melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.
c. Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang
berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan
dan pelanggaran hak asasi manusia.
Nilai-nilai Dasar
Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara
lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan
dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.
Dasar Perumusan Program Kerja
1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan
Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari
adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat
sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara
dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.
2. Due Process of Law
Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran
HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini,
KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus
dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum
yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.
3. Rehabilitasi
Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun
psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara
dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak
diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka
ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam
proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian
korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga
ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen
masyarakat secara lebih luas.
4. Rekonsiliasi dan Perdamaian
Rekonsiliasi adalah tuntutan yang tidak terhindarkan dari fakta terdapatnya
banyak kasus besar menyangkut tindakan pelanggaran HAM yang berat
di masa lalu yang sulit terungkap dan dimintakan pertanggungjawaban.
Rekonsiliasi juga merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam
menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal
dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi
di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah
pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai
syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk
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turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang
mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih
nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan HAM di masa lalu dan
pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.
5. Mobilisasi Sikap dan Opini
a. Anti politik kekerasan
Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan
dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah
membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk
kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara
paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang
secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh
unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah
koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.
b. Pelanggaran HAM
Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat
penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan
mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai
upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap
HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai
hal mendasar yang harus dipertimbangkan pada setiap pengambilan
kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi
membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas.
Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius
terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.
Penghargaan Untuk KontraS
- Penghargaan Suardi Tasrif 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk
kategori organisasi yang mengembangkan hak masyarakat atas informasi
pelanggara HAM
- Penghargaan Serdadu 1998 dari Organisasi Seniman dan Pemusik
Jalanan Jakarta untuk kategori usaha mempromosikan penegakan HAM
- Penghargaan Yap Thiam Hien 1998, salah satu penghargaan yang tertinggi di
Indonesia di bidang HAM
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