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Kertas Posisi 

Kebenaran yang Memulihkan : Ringkasan Kajian KontraS  

Mengenai Komisi Kebenaran dan Reparasi 

 

 

I. Pengantar : Hak-hak Korban Pelanggaran Berat HAM 

Berurusan dengan pelanggaran HAM yang meluas dari era otoriter di masa lalu terlalu rumit untuk 

diselesaikan dengan satu tindakan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah yang saling 

melengkapi. Langkah-langkah tersebut secara garis besar diatur oleh sejumlah hukum HAM 

internasional dalam 4 kerangka, yang kemudian diturunkan lebih lanjut dan diakui internasional 

dalam 4 hak korban, yakni (i) hak untuk mengetahui kebenaran, (ii) hak atas keadilan, (iii) hak 

atas reparasi, dan (iv) hak atas jaminan ketidak berulangan. 

Keempat hak ini saling melengkapi karena tidak ada tindakan tunggal yang efektif jika diterapkan 

sendiri. Sebagai contoh, pengungkapan kebenaran, terpisah dari upaya untuk menghukum pelaku 

kekerasan dan upaya untuk melakukan reformasi institusi, hanya terlihat sebagai impunitas dan 

sekedar ucapan manis. Reparasi yang tidak dihubungkan dengan penuntutan pidana atau 

pengungkapan kebenaran hanya terlihat sebagai “uang damai”—sebuah upaya untuk 

membungkam atau membeli persetujuan korban. Oleh karena itu, merespon 2 wacana yang 

diambil Pemerintah secara terpisah yakni pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

(KKR) nasional serta tim pemulihan, kertas ini adalah ringkasan kajian KontraS yang secara 

khusus hendak memberi masukan atas 2 kebijakan tersebut dari 4 kerangka hak korban diatas.  

 

II. Komisi Kebenaran 

A. Tujuan dan Fungsi 

Sebuah Komisi Kebenaran dapat memiliki nama yang berbeda. Sebagai contoh, tahun 2005 

Indonesia dan Timor Leste pernah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk 

mencari fakta kerusuhan pasca jajak pendapat Timor Timur 1999. Lainnya dengan nama Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana disebutkan dalam UU Pengadilan HAM No. 

26/2000. Apapun penamaannya, Komisi Kebenaran pada umumnya memiliki 3 tujuan mendasar : 

1. Menyusun dan menjelaskan fakta: Komisi harus mengungkap fakta-fakta terkait 

peristiwa kekerasan yang masih diperdebatkan atau disangkal dengan akurat dan tidak 

berpihak. Beberapa komisi membatasi kerja mereka untuk menerangkan keadaan faktual 

dari tindak kekerasan, tetapi sebagian besar komisi juga menganalisa fakta-fakta untuk 

menentukan konteks sejarah dan sosial yang mengakibatkan kekerasan tersebut, dan 

apakah investigasi lebih lanjut atau investigasi kriminal patut dilakukan. 

2. Melindungi, mengakui, dan mengembalikan hak korban: Komisi harus bisa melindungi, 

mengakui, dan memberdayakan para korban dan penyintas. Tidak menempatkan mereka 

hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga pemangku hak, mitra, dan pihak yang harus 

diakui martabatnya. 

3. Perubahan positif pada sosial dan politik: Komisi harus bisa memberi masukan 

kebijakan dan mendorong perubahan perilaku kelompok dan lembaga-lembaga Negara, 

sehingga berkontribusi pada transformasi sosial dan politik. Rekomendasi akhir dari 
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sebuah Komisi Kebenaran berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab 

tindak kekerasan dan kejahatan untuk mencegah terulang kembali. 

UU KKR No. 27/2004 yang dahulu dibatalkan Mahkamah Konstitusi, memasukkan “mewujudkan 

rekonsiliasi” sebagai salah satu tujuannya. Rekonsiliasi sendiri memiliki arti pemulihan hubungan 

ke keadaan semula. Oleh karena itu terwujudnya rekonsiliasi dapat menjadi efek samping dari 

suatu kebijakan, namun tidak tepat dijadikan sebagai sebuah tujuan karena berkaitan dengan 

pemulihan sikap batin “kepercayaan” yang tentu saja tidak dapat dipaksakan. Rekonsiliasi 

memerlukan proses sosial jangka panjang yang tidak bisa dicapai hanya oleh Komisi Kebenaran 

sendiri. 

Selain itu, membantu pihak-pihak yang bertikai di masa lalu berdamai memang tujuan penting 

dalam situasi pasca-konflik, namun istilah “rekonsiliasi” yang digunakan oleh pemerintah 

sejumlah negara dalam pengalaman 20 tahun keadilan transisi di Asia, sering digunakan untuk 

melemahkan akuntabilitas, tidak terkecuali di Indonesia. Pernyataan “rekonsiliasi” yang 

digunakan kemudian merujuk pada pelaku elite dan aparat keamanan tidak harus dimintai 

pertanggungjawaban dan bahwa amnesti harus diberikan kepada mereka atas nama rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi seperti ini hanya menguntungkan satu pihak, yakni pelaku, dan tidak bagi para korban 

kejahatan. Oleh karena itu, rekonsiliasi seperti demikian harus dihindari. 

Fungsi utama dari semua komisi kebenaran adalah pencarian kebenaran dan penuturan kebenaran. 

Oleh karena itu kenyataannya setiap Komisi Kebenaran terlibat dalam kerja penjernihan sejarah. 

Jika sebuah Komisi Kebenaran gagal dalam misi penjernihan sejarah, sudah pasti ia juga gagal 

dalam misi-misi subsider dan paralel seperti mendorong akuntabilitas, reformasi, atau membuka 

jalan terciptanya rekonsiliasi. 

 

B. Proses Pengungkapan Kebenaran 

Untuk mencapai tujuan diatas, Komisi Kebenaran harus memiliki wewenang dan prosedur yang 

fokus untuk mengungkapkan fakta kebenaran. Dengan demikian, setidaknya beberapa pondasi 

berikut imperatif untuk dimiliki oleh Komisi :  

1. Independen dan Otonom 

Komisi dan anggotanya hanya tunduk pada konstitusi, bukan pada kepentingan tertentu. 

Selain itu berkaitan erat dengan independensi kerja, Komisi harus memiliki kantor 

sendiri, staf dan fasilitas yang memadai, serta dana yang cukup. Komisi harus 

menjalankan prosedur keuangan, administrasi dan operasional secara otonom. Otonomi 

keuangan berarti memiliki pengawasan penuh dalam mengatur keuangan dan mengambil 

keputusan pembelanjaan anggaran. Kemandirian administratif dan operasional berarti 

memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan terkait dengan perekrutan dan 

pengaturan staf dan tenaga ahli; 

2. Korban Sebagai Mitra dan Pemangku Hak 

Komisi Kebenaran berpusat pada korban. Hal ini berarti fokus utama dari kerja sebuah 

Komisi Kebenaran adalah korban — pengalaman mereka, pandangan mereka, kebutuhan 

mereka, dan kerinduan-kerinduan mereka. Perlindungan korban sama pentingnya dengan 

perlindungan Komisioner dan staf Komisi Kebenaran. Sebagai mitra, sebelum Komisi 

dibentuk, korban harus dilibatkan sejak awal, bahkan sejak tahap penyusunan dan 
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pembahasan produk hukum apapun yang digunakan dalam membentuk Komisi 

Kebenaran. Bukan hanya sebagai obyek sosialisasi setelah UU KKR disahkan. Setelah 

Komisi dibentuk, komunikasi dan penyampaian pemahaman dengan korban harus 

dibangun sedari awal, tidak hanya manipulasi dengan sekedar memakai nama korban 

atau sekedar mengundang korban untuk berbagi pendapat secara aktif, tetapi dalam 

tingkat mitra (partnership). Sebagai partner, korban bahkan berhak berunding dengan 

para Komisioner. Jika perlu, Komisi Kebenaran dapat membentuk unit khusus untuk 

mendorong partisipasi korban dan memberi dukungan psikologis. 

3. Pelibatan Publik dan Dukungan Institusi Negara Lain 

Melibatkan publik adalah fundamental untuk setiap kebijakan yang dibuat Negara, begitu 

pula halnya dengan kerja pengungkapan kebenaran. Untuk menghindari kendala seperti 

korban tidak percaya pada Komisi, atau sesama perangkat pemerintah bahkan 

masyarakat curiga kepada Komisi, membangun komunikasi dengan para pihak diatas 

bahkan sebelum Komisi terbentuk sangatlah penting untuk dilakukan, yang menjadi 

kewajiban perumus peraturan perundangan. 

Pelibatan publik sejak awal diperlukan : pertama, untuk menyebarkan informasi kepada 

korban dan publik apa yang menjadi hak mereka dan kesempatan untuk mengakses dan 

berpartisipasi dalam penyelidikan Komisi. Lalu menciptakan ruang dialog, baik dengan 

diskusi terbuka, atau memfasilitasi partisipasi publik seperti masukan dari ahli atau 

komunitas. Kedua, untuk membangun rasa kepemilikan publik dalam proses 

pengungkapan kebenaran. Dalam berbagai pengalaman Komisi Kebenaran juga, 

kesaksian publik (public hearing) terbukti merupakan alat yang kuat untuk memberi 

kesempatan kepada korban untuk menyuarakan sendiri pengalaman mereka serta 

mengedukasi publik. Kecuali jika Komisi merasa kesaksian publik justru melukai 

korban, seperti melibatkan usia anak atau kekerasan seksual. 

Dukungan lembaga Negara lain dalam membantu dan melindungi kerja Komisi 

Kebenaran adalah krusial dalam pengungkapan kebenaran itu sendiri, semisal dalam 

menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mencari fakta. Oleh karena itu 

Komisi perlu membangun komunikasi sedari awal dengan lembaga Negara lain, publik, 

LSM, bahkan media untuk mendapat dukungan dalam kerja Komisi kedepan. Dengan 

demikian, Komisi juga harus memiliki strategi komunikasi publik, dan segala kegiatan 

ini harus diperhitungkan masuk dalam anggaran yang dimiliki oleh Komisi. 

4. Perlindungan Hukum dan Sanksi 

Pada satu sisi, kekuatan investigasi dalam mencari fakta juga berbicara wewenang apa 

yang harus dimiliki Komisi Kebenaran agar tidak hanya memiliki tugas tanpa dapat 

mengeksekusi kewenangan tersebut dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 

Wewenang ini harus disokong oleh peraturan perundangan dengan memberi sanksi tegas 

pada siapa saja yang menghalangi Komisi untuk menjalankan kewajibannya, 

memberikan informasi palsu, menghindar ketika dipanggil, membongkar informasi 

rahasia yang dikuasai oleh Komisi, menghancurkan dokumen/bukti, atau menolak 

memberikan dokumen yang diminta Komisi. Indonesia tentu sudah tidak asing dengan 

pengalaman berpuluh tahun lembaga-lembaga ekstra yudisial yang tidak memiliki taring 

hukum untuk memaksa orang yang dipanggil hadir sehingga kerja pengungkapan 

kebenaran menjadi tidak efektif. Tanpa sanksi demikian, Komisi Kebenaran tidak 
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memiliki “gigi” untuk menjalankan tugasnya mencari kebenaran, dan berakibat buruk 

pada Komisi tidak mampu menyajikan kebenaran yang seutuhnya. 

Pada sisi lain, peraturan perundangan perlu melindungi Komisioner dan stafnya seperti 

menyediakan sanksi bagi orang yang menyerang atau mengancam mereka. Juga sangat 

diperlukan perlindungan hukum bagi korban yang mendapat intimidasi, serangan bahkan 

mendapat ancaman kriminalisasi pencemaran nama baik dalam menyampaikan 

kesaksiannya, sehingga korban tidak dapat menyampaikan kesaksiannya secara bebas. 

 

C. Pemilihan Komisioner dan Kriteria Komisioner 

Kinerja Komisi nantinya tentu sangat bergantung pada individu-individu yang 

memimpinnya. Oleh karena itu bahkan sejak masa pemilihan Panitia Seleksi adalah momen 

yang penting untuk mengawasi dan memastikan independensi dan rekam jejak dari Panitia 

Seleksi yang dipilih. Terkait kriteria Komisioner, sekedar memiliki pengetahuan/kepedulian 

di bidang HAM saja tidak cukup, tetapi sebagaimana pusat dari Komisi Kebenaran adalah 

korban, maka Komisioner harus memiliki keberpihakan kepada korban pelanggaran HAM, 

memiliki komitmen penegakan HAM serta memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerja 

pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. Selain itu juga bekerja sepenuh waktu 

sebagai Komisioner sehingga bukan anggota partai politik/TNI/Polri/PNS dan melepaskan 

jabatan publik lainnya, serta bukan pelaku tindak pidana apapun kecuali tindak pidana 

politik. 

 

D. Laporan Komisi : Pelaporan dan Penyebarluasan 

Komisi Kebenaran memiliki batas waktu, dan dalam batas waktu tersebut, publikasi laporan 

akhir harus menjadi bagian dari tugas Komisi. Komisi harus memastikan laporan akhir 

dipublikasikan seluas mungkin kepada otoritas tinggi negara, kepada lembaga negara lain, 

juga kepada publik, baik melalui media, internet, perpustakaan, dan lain sebagainya. 

Menyerahkan laporan hanya kepada lembaga tertentu, termasuk menyerahkan tugas 

mempublikasi laporan kepada pihak lain tersebut melemahkan fungsi Komisi Kebenaran 

sendiri. Tentu kita telah belajar dari kasus Tim Gabungan Pencari Fakta Munir yang hanya 

diserahkan kepada Presiden dan kemudian menghilang seiring berjalannya waktu tanpa 

pernah dipublikasikan oleh Presiden. Tanpa memiliki tugas mempublikasikan laporan 

akhirnya sendiri, laporan Komisi Kebenaran dapat berakhir di bawah tangan pihak-pihak 

tertentu yang kemudian kembali menggantungkan publikasi laporan pada political will dari 

pihak tersebut yang tentu saja sangat tidak efektif. Oleh karena itu mempublikasi laporan 

akhir harus menjadi tugas dari Komisi Kebenaran. Selain itu karena Komisi Kebenaran 

memiliki batas waktu, tugas monitoring implementasi dapat diberikan kepada lembaga HAM 

yang sudah terlebih dahulu ada, seperti Komnas HAM, atau dapat diberikan kepada lembaga 

Negara baru yang dibentuk khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi. 

Penyebutan pelaku dalam laporan akhir dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak 

langsung. Sebagai contoh, penyebutan langsung digunakan Komisi Kebenaran El Salvador 

dengan mempertimbangkan tidak bekerjanya sistem hukum di negara itu. Penyebutan 

langsung adalah dimana Komisi membuat temuan tentang pertanggungjawaban individu 

secara langsung, sementara penyebutan tidak langsung adalah dimana Komisi menyediakan 

dasar bagi pembaca laporan untuk menarik kesimpulan tentang pertanggungjawaban 

individu. Dalam menyebut pertanggungjawaban individu, Komisi harus menyatakan dengan 
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jelas bahwa penetapan pertanggungjawaban individu tersebut merupakan temuan fakta dan 

bukan hukum. Bagaimanapun juga Komisi Kebenaran bukanlah pengadilan dan tidak dapat 

menggantikan pengadilan. Oleh karena itu dalam rekomendasinya Komisi perlu 

merekomendasikan peristiwa-peristiwa/temuan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. 

 

III. Pemenuhan Hak Reparasi Korban 

Pemulihan adalah salah 1 dari 4 hak korban pelanggaran berat HAM sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. Ketika negara memberikan pemulihan kepada para korban, hal ini menunjukkan 

komitmennya untuk memperkuat HAM dan mengutuk kekerasan, yang membangun kepercayaan 

korban terhadap negara. Reparasi juga memperkuat solidaritas sosial dengan mempromosikan 

pemahaman tentang situasi para korban dan kontribusi mereka untuk bangsa. Semua ini kemudian 

berkontribusi pada stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu pemulihan tidak dapat diberikan 

secara sembunyi-sembunyi “dibawah tangan” atau menyamarkannya dalam bentuk bantuan sosial. 

Akan tetapi harus secara tegas diakui sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pelanggaran 

berat HAM yang telah terjadi kepada para korban dan mengakui hak dan martabat yang melekat 

pada korban. 

Permasalahan pertama terkait pemulihan korban di Indonesia terletak pada perbedaan makna dan 

apa bentuk pemulihan yang disediakan/diatur hukum positif (PP No. 35 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan 

Kepada Saksi dan Korban) dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya menjadi hak pemulihan 

korban berdasar standar HAM internasional. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Hukum positif Standar hukum HAM internasional 

Kompensasi 

Ganti kerugian yang diberikan 

oleh negara karena pelaku 

tidak mampu memberikan 

ganti kerugian sepenuhnya 

yang menjadi tanggung 

jawabnya. (UU 26/2000) 

Segala bentuk pemulihan 

korban yang bisa dikonversi 

secara finansial dengan 

mempertimbangkan tingkat 

beratnya pelanggaran dan 

kekhasan kondisi setiap kasus, 

seperti: ganti kerugian 

Kompensasi 

Restitusi 

Ganti kerugian yang diberikan 

kepada korban/keluarganya 

oleh pelaku/pihak ketiga. (UU 

26/2000) 

Rehabilitasi 

Pemulihan pada kedudukan 

semula, misalnya kehormatan, 

nama baik, jabatan, atau hak-

hak lain. (UU 26/2000) 

Mengembalikan harkat, 

martabat, serta hak-hak 

korban yang dilanggar, seperti 

pemulihan hak-hak sipil dan 

politik korban serta 

pemulihan hak-hak ekonomi, 

sosial, dan budayanya. 

Restitusi 

Bantuan 

Layanan yang diberikan 

kepada saksi dan/atau korban  

oleh LPSK dalam bentuk 

bantuan medis serta bantuan 

rehabilitasi psikososial dan 

psikologis. (PP 35/2020) 

Pemulihan korban yang 

mencakup perawatan medis 

dan psikologis, juga 

pelayanan sosial dan hukum. 

Seringkali suatu pelanggaran 

berat HAM menciptakan 

Rehabilitasi 
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kondisi korban (dan 

keluarganya) yang traumatik, 

kerusakan organ-organ fisik, 

atau mengalami stigmatisasi 

oleh masyarakat sehingga 

mereka terkucilkan di 

komunitas sekitarnya. 

  Konsepsi pemulihan yang 

mencakup pengakuan 

dan/atau permintaan maaf 

secara resmi dari Negara, 

pemulihan reputasi korban, 

memorialisasi, pengungkapan 

peristiwa secara utuh, dll. 

Model pemulihan non-

moneter ini merupakan suatu 

agenda besar yang punya efek 

jangka panjang baik terhadap 

korban maupun masyarakat 

luas.  

Kepuasan 

(satisfaction) 

  Bentuk ‘pemulihan moral’ 

sebagai upaya pencegahan 

terjadinya pelanggaran berat 

HAM serupa. Pemulihan ini 

memiliki dimensi luas 

menyangkut reformasi 

kebijakan dan kelembagaan 

negara. Agendanya tidak 

hanya mencakup kebijakan 

mainstreaming HAM, 

supremasi hukum, dan 

pendidikan HAM bagi 

aparatur negara, tapi juga 

reformasi sektor keamanan, 

seperti jaminan kontrol sipil 

terhadap militer dan institusi 

keamanan atau pembatasan 

pengadilan militer hanya 

untuk tindak pidana militer. 

Jaminan tidak 

berulang 

Perbedaan dan pergeseran makna dalam tabel diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya hak 

pemulihan korban yang dimiliki Indonesia, setengahnya, walau disebut dengan 2 istilah 

“kompensasi dan restitusi”, namun hanya berkutat dalam ganti rugi finansial. Padahal ganti rugi 

finansial hanyalah satu dari lima elemen pemulihan dalam standar hukum HAM internasional, 

yakni kompensasi. Sementara restitusi yang sesungguhnya (yang disebut “rehabilitasi” oleh UU 

26/2000) belum pernah dilaksanakan. Maka selain pergeseran konsep, secara praktikpun baik 
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“kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan” dan elemen pemulihan yang lain juga bermasalah 

dalam penerapan sebagaimana dijelaskan bagian berikut. 

 

A. Ganti Rugi Finansial dan “Rehabilitasi” dalam UU Pengadilan HAM No. 26/2000 

UU Pengadilan HAM No. 26/2000 merupakan peraturan pertama di Indonesia yang mengatur 

pemberian ganti rugi finansial kepada korban pelanggaran berat HAM dan oleh karena itu menjadi 

dasar bagi peraturan lain, yakni UU No. 31/2014 jo. UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban serta peraturan turunannya. UU No. 26/2000 mengatur bahwa korban pelanggaran 

berat HAM baru akan mendapat pemulihan (“kompensasi, restitusi, rehabilitasi”) jika putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah keluar. Namun dalam praktik, seperti dalam 

semua Pengadilan pelanggaran berat HAM yang pernah terselenggara sampai saat ini, dengan 

tidak ada satupun pelaku yang diputus bersalah, maka korbanpun tidak mendapatkan haknya atas 

ganti rugi apapun, apalagi dipulihkan hak-haknya seperti semula misal nama baik, jabatan, atau 

hak-hak lain. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini UU No. 26/2000 harus direvisi menjadi lebih 

baik. 

Untuk menunjukkan betapa sulitnya korban pelanggaran berat HAM mendapatkan kompensasi, 

kami juga melihat pada pengaturan tata cara kompensasi bagi korban terorisme sebagai 

perbandingan. PP No. 35/2020 tentang Perubahan atas PP No. 7/2018 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (merupakan turunan UU 13/2006 

jo. UU 31/2014) yang mengatur tata cara pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada 

saksi dan korban pelanggaran berat HAM, juga mengatur kompensasi bagi korban tindak pidana 

terorisme. Pasal 18K PP No. 35/2020 menyebutkan LPSK dapat mengajukan permohonan 

kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya langsung kepada Pengadilan untuk 

mendapatkan penetapan meskipun tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme tidak 

ditemukan atau meninggal dunia. Hal ini tentu berbeda jauh apabila dibandingkan dengan 

penetapan kompensasi bagi korban pelanggaran berat HAM yang mensyaratkan kompensasi 

bergantung pada dihukumnya pelaku dalam putusan pengadilan. LPSK juga memilliki peranan 

yang lebih fleksibel bagi korban terorisme, misalnya dalam Pasal 18D ayat (4) LPSK dapat 

menindaklanjuti permohonan yang diajukan korban, keluarga, ahli waris, atau kuasanya bahkan 

apabila yang bersangkutan tidak melengkapi permohonannya. Dalam ketentuan tersebut dapat 

dilihat bahwa LPSK benar-benar memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mengakomodir 

pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme daripada korban pelanggaran 

berat HAM. Oleh karena itu, revisi UU No. 26/2000 terkait hal tersebut nantinya juga harus 

disesuaikan dengan revisi UU terkait seperti UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014 beserta 

peraturan turunannya. 

 

B. Reparasi Mendesak 

Memahami bahwa korban memerlukan pemulihan yang mendesak dan segera, karena menunggu 

pemulihan dalam skema UU No. 26 Tahun 2000 ataupun KKR dapat memakan waktu yang lama, 

kami melihat peran LPSK penting dalam mengisi kebutuhan mendesak ini. Alih-alih membuat unit 

baru yang dalam segi fungsi maupun anggaran kemudian tumpang tindih dengan fungsi dan kerja-

kerja LPSK yang sudah ada, lebih baik Negara memperkuat fungsi, kewenangan dan anggaran 

LPSK. Diperkuatnya fungsi dan peranan LPSK bagi pemenuhan pemulihan korban pelanggaran 

berat HAM sebenarnya dapat dilakukan dengan memaksimalkan beberapa peraturan yang sudah 



Page 8 of 10 
 

ada dan menjadi landasan kerja LPSK saat ini, seperti PP No. 35/2020 tentang Perubahan atas PP 

No. 7/2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta 

menyiapkan prosedur yang lebih baik untuk mempercepat proses penerbitan dan memperluas 

jangkauan pendataan korban pelanggaran berat HAM yang menerima Surat Keterangan Korban 

Pelanggaran HAM (SKKPHAM) dari Komnas HAM. 

UU No. 31/2014 jo. PP No. 35/2020 telah memberi tanggungjawab kepada LPSK untuk 

memberikan layanan kepada korban dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi 

psikososial dan psikologis. Rehabilitasi psikososial dapat mencakup banyak hal, sebagaimana 

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31/2014 menjelaskan Rehabilitasi psikososial adalah semua 

bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu 

meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban 

sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya 

melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi 

terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh 

pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. 

Dengan demikian tentu saja mustahil rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial yang 

berkelanjutan dapat dijalankan LPSK sendirian. Diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan 

kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, pertama, pengetahuan dan pemahaman seluruh 

instansi di tingkat lokal dan pusat atas peran LPSK harus ditingkatkan. Kedua. dalam praktik, 

selain karena keterbatasan anggaran, kerjasama juga sulit dilakukan karena kementerian dan 

lembaga negara terkait (terutama yang berada di tingkat daerah) tidak dapat menemukan peraturan 

payung dengan klausul “korban pelanggaran berat HAM” yang dapat mereka gunakan untuk 

menjalankan teknis/mengeluarkan anggaran di lapangan. Klausul demikian juga penting untuk 

tidak mengaburkan pemberian pemulihan kepada korban pelanggaran berat HAM menjadi bantuan 

sosial bagi warga miskin, atau bantuan-bantuan lain yang memang menjadi hak seluruh warga 

negara Indonesia tanpa harus berstatus korban pelanggaran berat HAM. Berdasarkan pengalaman 

selama ini, Perpres RANHAM dapat digunakan sebagai rujukan peraturan payung bagi 

pelaksanaan lapangan. Namun semenjak Perpres No. 53/2021 tentang RANHAM 2021-2025 sama 

sekali tidak memasukkan pelanggaran berat HAM ketika menggantikan Perpres No. 33/2018 jo. 

Perpres No. 75/2015 tentang RANHAM 2015-2019, maka payung hukum tersebut hilang dan 

menyulitkan kerjasama antar lembaga terjadi. Berkaca dari pengalaman tersebut, maka jelas 

komitmen pemulihan bagi korban, termasuk pemulihan mendesak ini, harus dituangkan dalam 

kebijakan negara yang akuntabel, transparan dan terstruktur sehingga bisa dijalankan hingga ke 

tingkat daerah, misalnya dalam RANHAM. 

 

C. Pemulihan Menyeluruh 

Terakhir, pemulihan yang menyeluruh dan mencakup kelima elemen pemulihan (baik kompensasi, 

restitusi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan) imperatif untuk dilakukan. Bukan 

hanya bagi korban, tetapi juga bagi seluruh anak bangsa dan masa depan bangsa. Kami 

berpendapat bahwa pemulihan menyeluruh harus dilakukan setelah pengungkapan kebenaran 

dilakukan, karena jika pemulihan dijalankan sendiri tanpa pengungkapan kebenaran, pemulihan 

cenderung tidak menyeluruh dan dapat kehilangan satu prinsip dasarnya yaitu pengakuan terhadap 

adanya pelanggaran berat HAM yang sebelumnya tidak diakui dan pengakuan terhadap harkat 

korban dan keluarganya. Temuan dan laporan akhir KKR dapat menjadi dasar untuk memetakan 

pemulihan yang tepat bagi korban, baik secara individu maupun berkelompok.  
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D. Korban Sebagai Mitra dan Pemangku Hak 

Pelibatan korban sejak awal perumusan kebijakan baik pengungkapan kebenaran maupun 

pemulihan harus kembali kami tekankan. Kebijakan pemulihan bagi korban pelanggaran berat 

HAM harus akuntabel dan transparan. Oleh karena itu korban bukan hanya obyek sosialisasi 

setelah kebijakan selesai, atau sekedar mengundang korban untuk berbagi pendapat secara aktif, 

apalagi manipulasi penggunaan nama korban tanpa korban diberi pemahaman betul mengenai 

tindakan yang diambil pemerintah. Sebagai mitra, korban harus diajak berdiskusi dalam setiap 

tahap.  

 

IV. Usulan Bagi Kebijakan Pemerintah 

A. Komisi Kebenaran 

1. Inisiasi pemerintah untuk membangun Komisi Kebenaran memang penting dalam rangka 

pengungkapan kebenaran. Namun, untuk mengantisipasi terjadinya pembentukan KKR 

yang tidak sesuai dengan tujuan awal penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, 

penting bagi kita untuk meninjau kembali konsep dasar terbentuknya KKR dan 

mencegah munculnya pasal-pasal bermasalah sehingga masyarakat sipil tak perlu 

mengajukan uji materiil kepada MK seperti yang terjadi pada UU KKR 2004. 

2. Perlu diingat bahwa Komisi Kebenaran tidak menegasikan hak-hak korban yang lain. 

Adapun proses-proses yang mesti dijalankan dalam upaya mengungkapkan kebenaran, 

Komisi harus memiliki prinsip independen dan otonom, fokus kepada korban, serta 

pengarusutamaan gender. Dari prinsip-prinsip tersebut, tugas Komisi Kebenaran 

nantinya yakni : melakukan penyelidikan (inquiry) yang sifatnya imparsial, kompeten 

dan efisien; melibatkan publik dalam kerja pengungkapan kebenaran sebagai bentuk 

transparansi dan inklusivitas; menyebarkan informasi serta menciptakan ruang dialog 

yang sifatnya terbuka; dan memberikan perlindungan hukum dan sanksi. Penting agar 

peraturan perundangan memberi sanksi bagi tindakan menghalangi Komisi untuk 

menjalankan kewajibannya, memberikan informasi palsu, tidak hadir ketika dipanggil, 

membongkar informasi rahasia yang dikuasai oleh Komisi, menghancurkan 

dokumen/bukti. Selain itu, perlindungan bagi saksi dan korban harus diperluas bukan 

hanya yang ancaman dan perlindungan yang berada dalam kewenangan LPSK. Tetapi 

juga ancaman kriminalisasi seperti pencemaran nama baik yang dapat menyebabkan 

korban merasa takut untuk memberikan kesaksian. 

3. Pemilihan Panitia Seleksi adalah momen yang penting untuk mengawasi dan memastikan 

independensi dan rekam jejak dari Panitia Seleksi yang dipilih. Selain itu, terkait kriteria 

Komisoner, selain memiliki pengetahuan/kepedulian di bidang HAM, Komisioner juga 

harus memiliki keberpihakan kepada korban pelanggaran HAM, memiliki komitmen 

penegakan HAM serta memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerja pengungkapan 

kebenaran dan pemulihan korban. Selain itu juga bekerja sepenuh waktu sebagai 

Komisioner sehingga bukan anggota dan melepaskan jabatan lainnya, serta bukan pelaku 

tindak pidana apapun kecuali tindak pidana politik. 

4. Unsur terpenting yang tak boleh dilupakan dalam membangun Komisi Kebenaran yakni 

perihal pelibatan dan keberpihakan terhadap korban. Korban sebagai mitra harus 

dilibatkan dan diajak berdiskusi sejak awal penyusunan kebijakan dan terus dalam setiap 

tahapan. 
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5. Dalam mengerjakan tugasnya, Komisi Kebenaran juga harus dilimitasi oleh waktu. 

Selain itu, mempublikasikan laporan akhir seluas mungkin harus menjadi tugas Komisi, 

baik kepada lembaga negara lain, juga kepada publik, baik melalui media, internet, 

perpustakaan, dan lain-lain. Selain itu, penyebutan pelaku dalam laporan akhir dapat 

utamanya dilakukan dengan penyebutan langsung. Hal tersebut bertujuan agar Komisi 

Kebenaran dapat membuat temuan tentang pertanggungjawaban individu secara 

langsung. Dalam laporan akhirnya Komisi juga perlu merekomendasikan peristiwa-

peristiwa/temuan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. 

 

B. Pemulihan 

6. Pemulihan tidak menegasikan hak-hak korban yang lain. Selain itu kebijakan pemulihan 

bagi korban pelanggaran berat HAM harus akuntabel dan transparan, sehingga tidak 

dapat diberikan secara sembunyi-sembunyi “bawah tangan” atau menyamarkannya 

dalam bentuk bantuan sosial, tetapi harus secara tegas diakui sebagai bentuk tanggung 

jawab Negara atas pelanggaran berat HAM yang telah terjadi kepada para korban dan 

mengakui hak dan martabat yang melekat pada korban. Oleh karena itu, korban harus 

dilibatkan dalam setiap tahap bahkan sejak awal penyusunan kebijakan; 

7. Revisi UU No. 26/2000 dan peraturan-peraturan terkait menjadi lebih baik dengan 

mengadopsi pasal-pasal yang terkait dengan pemenuhan hak atas pemulihan dalam rezim 

hukum tindak pidana terorisme, agar korban pelanggaran berat HAM dapat memperoleh 

ganti rugi tanpa menunggu pelaku diputus bersalah;  

8. Terkait pemulihan mendesak, alih-alih membuat unit/tim baru yang dalam segi fungsi 

maupun anggaran kemudian tumpang tindih dengan fungsi dan kerja-kerja LPSK yang 

sudah ada, lebih baik fungsi, kewenangan dan anggaran LPSK diperkuat, yakni dengan 

membuat payung hukum seperti RANHAM yang dapat digunakan LPSK dalam 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait dari tingkat 

pusat hingga daerah; termasuk mendorong akses informasi termasuk prosedur mengenai 

reparasi korban pelanggaran HAM berat yang menjadi tugas dan kewenangan LPSK agar 

dapat di akses oleh masyarakat yang lebih luas. 

9. Selain itu berkaitan dengan SKKPHAM, perlu disiapkan prosedur yang lebih baik untuk 

mempercepat proses klarifikasi dan penelaahan hingga terbitnya SKKPHAM oleh 

Komnas HAM dan memperluas jangkauan pendataan korban pelanggaran berat HAM 

yang menerima SKKPHAM. 

10. Pemulihan menyeluruh harus dilakukan setelah pengungkapan kebenaran dilakukan, 

karena jika pemulihan dijalankan sendiri tanpa pengungkapan kebenaran, pemulihan 

cenderung tidak menyeluruh dan dapat kehilangan prinsip dasarnya yaitu pengakuan 

terhadap adanya pelanggaran berat HAM yang sebelumnya tidak diakui dan pengakuan 

terhadap harkat korban dan keluarganya. Temuan dan laporan akhir KKR dapat menjadi 

dasar untuk memetakan pemulihan yang tepat bagi korban, baik secara individu maupun 

berkelompok. Oleh karena itu, pembahasan dan pengesahan RUU KKR harus 

diprioritaskan. 

 

 

Jakarta, 7 Februari 2022 
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