
Catatan Kritis
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian

Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

A. Pengantar

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi perhatian khusus
terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian
Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu selanjutnya disebut Keppres
Tim PPHAM, yang telah ditandatangani oleh Sekretariat Negara tertanggal 26 Agustus 2022. Sejak
awal, kami mencatat bahwa wacana pembentukan Tim PPHAM memang sudah menuai polemik:
mulai dari ketergesaan dalam menuliskan materi hingga ketidakterbukaan terhadap publik yang
justru menghadirkan tanda tanya perihal motif dan latar belakang pembentukan Keppres ini.
Sejumlah polemik tersebut kian dipertegas dengan adanya pelbagai permasalahan dalam
penjabaran pasal per pasal yang ditengarai akan berpotensi membuat dinding impunitas semakin
menguat di Indonesia. Pasalnya, melalui Keppres ini secara gamblang menunjukkan upaya yang
tengah dilakukan Negara untuk memisahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu
berbasis metode yudisial dan non-yudisial; sebagai kamuflase dari lemahnya Negara untuk
menindak para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia ini. Untuk itu, melalui catatan
kritis ini KontraS hendak memaparkan sejumlah permasalahan yang muncul dalam Keppres a quo.

B. Problematika Keppres Tim PPHAM
1. Keberadaan Keppres Tim PPHAM Sebagai Kamuflase dengan Kewenangan Campur

Baur

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 hadir sebagai aturan teknis untuk membentuk Tim
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu lewat jalur non-yudisial. Upaya untuk
memisahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu berbasis metode yudisial dan
non-yudisial dikhawatirkan hanya sebagai kamuflase dari lemahnya Negara untuk menindak para
pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia. Adanya Keppres a quo tentu akan membuat konstruksi
penanganan kasus pelanggaran HAM Berat terasa sumir karena pertama, skema yang ada pada
Keppres ini menggambarkan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang telah
mendapatkan kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM dapat diselesaikan secara non yudisial
atau di luar proses hukum. Kedua, secara konseptual, rujukan regulasi atau standar norma
pengaturan yang dipilih oleh Presiden dan jajarannya dalam menyusun regulasi ini juga masih
rancu. Tim PPHAM diberikan beban kerja untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa
lalu melalui jalur non-yudisial, padahal dua regulasi utama soal penanganan pelanggaran HAM
berat yakni UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM tidak ada pasal
yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat secara
non-yudisial, bahkan tidak ada juga dikotomi terminologi yudisial dan non-yudisial di dalamnya.
Ketiga, pada tataran praktis muncul juga kekhawatiran Keppres digunakan sebagai alat
penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kewenangan yang tumpang tindih dengan mandat
Undang-Undang Pengadilan HAM. Pandangan ini mungkin tak lepas dari sejarah ‘keistimewaan’
yang diberikan kepada lingkaran dalam Presiden melalui Keppres pada era Orde Baru.

2. Rekomendasi Tim PPHAM sebagai Alternatif Pengadilan



Keppres Tim PPHAM dikhawatirkan dapat menutup peluang penanganan Pelanggaran HAM Berat
masa lalu melalui mekanisme yudisial serta menambah impunitas pelaku Pelanggaran HAM Berat
masa lalu. Hal ini ditandai dengan dasar hukum dibuatnya Keppres Tim PPHAM dengan hanya
berdasar pada UU 39/1999 tentang HAM. Padahal Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan
HAM masih berlaku sebagai aturan yang mengatur mekanisme penanganan kasus Pelanggaran HAM
Berat secara yudisial melalui pengadilan HAM. Selain itu, badan Keppres yang berisikan Pasal
memang tidak menyebutkan bahwa Tim PPHAM akan menyampingkan Pengadilan. Hal ini juga
yang disampaikan oleh anggota tim secara lisan dalam berbagai kesempatan. Namun bagian
Menimbang Keppres menyebutkan bahwa tim ini dibentuk dengan mempertimbangkan
diperlukannya sebuah upaya alternatif (pengganti) selain mekanisme yudisial dalam penyelesaian
pelanggaran HAM berat masa lalu.1 Dalam hal ini, Keppres Tim PPHAM secara tegas
memperlihatkan bahwa Pemerintah mengutamakan mekanisme non-yudisial dalam penanganan
pelanggaran HAM berat masa lalu dan menjadikan penyelesaian secara non-yudisial sebagai
alternatif penyelesaian atau jalan pintas untuk seolah dianggap sudah menuntaskan pelanggaran
HAM berat. Padahal, ini hanya cara yang dipilih Pemerintah melayani para pelanggar HAM berat
masa lalu agar terhindar dari mekanisme yudisial. Keluaran yang diharapkan muncul seperti
analisis pelanggaran HAM hingga pemulihan sejatinya sudah diatur dalam ketentuan UU 26/2000
tentang Pengadilan HAM. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah belum memiliki
political will yang kuat serta kemampuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai the duty bearer
dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam
UUD 1945.

Selain itu, sesuai mandat Keppres a quo, Tim PPHAM mempunyai tugas untuk melakukan
pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat
masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun
2020, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, merekomendasikan langkah
untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi dimasa yang akan
datang.2 Dalam hal ini, Keppres a quo ini tidak berusaha menyeimbangkan dimensi hukum, moral,
dan politik, tetapi hanya meletakkannya pada dimensi politik, dimana Pemerintah yang berhutang
kepada rakyat dalam janji kampanyenya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat Masa lalu
hendak mewujudkan janji politik tersebut kemudian dimanifestasikan dengan pendekatan
simplistis yang menghilangkan esensi dari pendekatan hukum dan moralitas publik. Padahal ketika
berbicara tentang penanganan pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, merujuk pada The Basic
Principles of Justice for Victims of Crime of Abuse Power, bahwa ada dua hak korban yaitu (1)
diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat sehingga dapat menikmati hak untuk
mendapatkan akses keadilan; dan (2) hak untuk mendapatkan kompensasi, bukan sesuatu yang
bersifat alternatif yang dapat dipilih salah satu saja melainkan bersifat komplementer. Selaras
dengan hal tersebut, sesuai dengan standar hukum internasional sejatinya ada empat kewajiban
Negara dalam memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat (masa lalu) untuk memastikan
akuntabilitas, menegakkan keadilan dan mencapai rekonsiliasi yang terdiri dari hak atas kebenaran,
hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan ketidak-berulangan (UN Guidance Note on TJ,
2010)

2 Lihat Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian
Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu

1 Lihat poin c bagian Menimbang Keppres No. 17/2022 : “bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang
berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain
mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi…”



3. Permasalahan dari Segi Kewenangan
a. Tidak diatur secara tegas mengenai mekanisme pengungkapan kebenaran

Dalam Pasal 3 butir a Keppres a quo3, tugas Tim PPHAM untuk melakukan pengungkapan tanpa
diikuti frasa kebenaran dan kemudian sekonyong-konyong diikuti frasa "penyelesaian non-yudisial”.
Hal ini tentu akan memiliki interpretasi yang keliru. Tidak dimunculkannya frasa “pengungkapan
kebenaran” sebagai satu kesatuan kalimat yang utuh akan menguburkan unsur
pertanggungjawaban pelaku. Di samping itu, Keppres 17/2022 pun bertentangan dengan TAP MPR
No.V/MPR/2000 yang turut memandatkan perlunya pengungkapan kebenaran melalui Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi serta mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, sebagai halnya dalam Pasal 47 diatur bahwa:

Ayat (1) “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi.”
Ayat (2) “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan
Undang-undang.”

Jika Pemerintah serius hendak memenuhi hak atas kebenaran dalam kasus kejahatan HAM masa
lalu, maka kelemahan yang ada dalam UU KKR sebelumnya seharusnya segera dibenahi dan
dijadikan skala prioritas untuk segera mengesahkan RUU KKR sebagai pengganti UU yang sudah
dibatalkan oleh MK. Namun, rupanya political will ini tidak ditemukan. Alih-alih memprioritaskan
lahirnya UU KKR yang baru, Keppres Tim PPHAM ini justru menimbulkan problematika baru dalam
penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa lalu, karena terkesan hendak menyederhanakan proses
pengungkapan kebenaran sebagai salah satu elemen yang harus ditempuh dalam penyelesaian
kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Komisi Kebenaran yang ideal tentu haruslah bersifat
komplementer atau melengkapi adanya proses pengadilan, serta tidak menegasikan keberadaan
pengadilan itu sendiri. Komisi HAM PBB telah mengeluarkan Set of Principles for The Protection and
Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity atau sebagai “Prinsip-Prinsip
Menentang Impunitas” pada tahun 1997, dengan salah satu substansi utamanya menegaskan bahwa
Komisi Kebenaran tak dapat diposisikan sebagai substitusi proses peradilan

Pendirian Komisi Kebenaran pada dasarnya telah dicoba oleh berbagai negara sebagai salah satu
jalan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Adapun halnya, beberapa negara
diakui telah berhasil menggunakan Komisi Kebenaran sebagai salah satu alat untuk mengungkap
sejarah kelam masa lalu seperti halnya El Salvador, Argentina dan Afrika Selatan. Berdasarkan hal
tersebut, Indonesia sudah seharusnya mencontoh keberhasilan yang telah dicapai oleh Komisi
Kebenaran dari berbagai negara dan menghindari kegagalannya pula. Negara harus berani
mengungkap kebenaran seutuhnya dan tidak melibatkan satupun aktor terduga terlibat dalam
kejahatan masa lalu dalam pendirian Komisi Kebenaran. Hal tersebut guna menghindari conflict of
interest yang terjadi dan potensi penghilangan bukti. Adapun ringkasan perbandingan pelajaran
penting dari tiga Komisi Kebenaran di atas tercantum pada tabel sebagaimana berikut.

3 Pasal 3 butir a Keppres 17/2022 menyebutkan bahwa Tim PPHAM memiliki tugas untuk melakukan
pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu
berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun
2020



El Salvador Argentina Afrika Selatan

Laporan Komisi menyatakan
bahwa militer angkatan darat,
kepolisian, dan kelompok para
militer harus
bertanggungjawab atas
terjadinya pembantaian besar-
besaran, pembunuhan,
penyiksaan dan
“penghilangan” dalam skala
yang besar.

Komisioner dari Komisi
Kebenaran tersebut dipilih
dari kalangan pembela HAM
yang mewakili lapisan
masyarakat yang beragam.

Komisi dibentuk dengan serius
yakni dengan sumber daya
manusia yang memadai
sebanyak 300 orang dengan
dana yang besar. Selain itu
komisi kebenaran juga
memiliki 4 kantor besar.

Komisi Kebenaran diberikan
waktu selama 9 bulan. Waktu
yang terlalu singkat tersebut
membuat Komisi hanya
sanggup menyelidiki 33 kasus
orang hilang saja dari total
22.000 kasus.

Komisi diberikan kewenangan
untuk memeriksa arsip-arsip,
pusat-pusat penahanan,
kuburan-kuburan tersembunyi
dan berbagai fasilitas
kepolisian. Komisi juga
diberikan kewenangan untuk
memanggil dan bertanya
kepada orang-orang yang
dideportasi ke luar negeri.

Komisi ini mendengarkan
kesaksian dari lebih 21 ribuan
saksi dan korban, 2 ribu di
antaranya muncul dalam
dengar-kesaksian publik.
Laporan media terhadap
komisi ini sangat intens:
hampir semua surat kabar
memberitakan sejumlah cerita
mengenai komisi ini setiap
hari, dan berita radio dan TV
sering kali dimulai dengan
laporan terkini dari komisi itu.
Empat jam dengar publik
disiarkan oleh radio nasional
secara langsung setiap
harinya, dan program TV
laporan khusus komisi
kebenaran yang disiarkan
setiap Minggu malam segera
menjadi program berita yang
paling populer.

Komisi El Salvador berhasil
dan berani menyebutkan
nama-nama pelaku kejahatan
karena dinilai merupakan
suatu yang esensial. Cara ini
dilakukan demi orang-orang
tersebut mendapatkan malu di
hadapan publik

Komisi Kebenaran melaporkan
secara intens temuan-temuan
mereka kepada masyarakat
sebagai bagian dari
keterbukaan/transparansi
kepada publik

Komisi Kebenaran di Afrika
Selatan relatif berhasil karena
mampu memenuhi
kepentingan korban dan
keluarga besarnya, serta
publik secara luas. Dan tidak
kalah pentingnya adalah
prosesnya berlangsung di
hadapan komisi yang memiliki
kredibilitas tinggi dan
legitimasi moral. KKR Afrika



Selatan menjadi tempat
pengungkapan penyesalan
para pelaku kejahatan yang
menjadi wahana pengobatan
(healing) para koban.

Komisi berhasil membuat
rekomendasi-rekomendasi
bagaimana agar peristiwa
serupa tidak terjadi di masa
yang akan datang.

Komisi menemukan bahwa
penculikan bermotif politik
sebagai metode represi yang
dilakukan oleh kekuasaan
junta militer.

Komisi ini menggunakan
kekuatan memanggil saksi,
penggeledahan dan penyitaan
hanya beberapa kali, untuk
mencegah protes dari berbagai
pihak. Komisi ini juga masih
terkesan tebang pilih dalam
menggunakan kewenangan
upaya paksanya tersebut.

Komisi Kebenaran menunjang
proses pengadilan yang mana
hanya dapat mengadili serta
menjatuhi hukuman kepada
365 orang. Sebab bukti-bukti
yang ada sudah dilenyapkan
terlebih dahulu oleh pihak
militer sendiri.

Hanya Komisi Kebenaran
Afrika Selatan yang diberi
kekuasaan untuk memberikan
amnesti. Namun amnesti ini
diberikan dengan syarat:
amnesti akan diberikan secara
individual kepada mereka
yang menceritakan seluruh hal
yang mereka ketahui
mengenai kejahatan mereka di
masa lalu dan bisa
membuktikan bahwa
kejahatan tersebut memiliki
motif politis.

Komisi ini seringkali
menempatkan rekonsiliasi di
atas penemuan kebenaran.
Amnesti sering digunakan
sebagai celah para pelaku
pelanggaran HAM berat lari
dari tanggung jawab
hukumnya. Oleh karena itu
standar amnesti harus
dirumuskan secara jelas agar
tidak terjadi impunitas

Komisi Kebenaran bukan merupakan jalan penyelesaian satu-satunya untuk menuntaskan kasus
pelanggaran HAM berat. Lembaga tersebut akan mengungkap fakta kebenaran sejarah yang sangat
penting dan bernilai bagi negara. Adapun proses-proses yang mesti dijalankan dalam upaya
mengungkapkan kebenaran, harus didasari dengan pembentukan komisi yang memiliki prinsip
yang independen, otonom, berfokus 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. Unsur
terpenting yang tak boleh dilupakan dalam membangun Komisi Kebenaran yakni perihal pelibatan
dan keberpihakan terhadap korban. Komis Kebenaran harus berfokus pada pengalaman mereka,
pandangan mereka, kebutuhan mereka, dan kerinduan-kerinduan mereka. Sebab hak atas
pengungkapan kebenaran merupakan hak korban yang harus dipenuhi oleh negara sebagai pihak
yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM.

b. Pemulihan diartikan secara sempit dan terbatas

Keppres a quo tentu akan menimbulkan problematika baru dalam penyelesaian pelanggaran HAM
Berat Masa lalu, karena terkesan hendak menyederhanakan pemulihan dengan memberikan
cakupan pemulihan yang terbatas yakni hanya berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan
kesehatan, beasiswa4, dimana keempat upaya pemulihan tersebut hanyalah pemulihan yang
berbentuk material bukan pemulihan yang menyeluruh dan mencakup aspek immaterial. Padahal,
seringkali pelanggaran HAM berat turut menciptakan kondisi korban dan keluarganya yang
traumatik, hilangnya kewarganegaraan, rusaknya nama baik sebagai tahanan tanpa pernah diproses
peradilan, mengalami stigmatisasi oleh masyarakat sehingga mereka terasing (terkucilkan) di
komunitas sekitarnya. Pemulihan yang diartikan secara sempit dan terbatas dalam Keppres Tim
PPHAM tentu akan mengaburkan prinsip dari upaya pemulihan itu sendiri, salah satunya dengan
melakukan upaya untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula atau sebelum kejahatan
terjadi (restitutio in integrum), meskipun disadari bahwa tidak akan mungkin korban atau keluarga
kembali pada kondisi sebelumnya. Namun setidaknya, bentuk pemulihan kepada korban haruslah
selengkap mungkin dan mencakup berbagai dimensi penting yang meliputi rehabilitasi,
kompensasi, restitusi, hak atas kepuasan korban (satisfaction), dan jaminan ketidak-berulangan
(guarantee non-repetition) yang harus diwujudkan dalam penanganan Pelanggaran HAM Berat
Masa Lalu.

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.

Pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban adalah tanggung jawab negara sebagaimana dijelaskan
dalam Bagian IX Pasal 15 United Nations Basic Principles and Guidelines 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 menjelaskan mengenai
hak korban untuk mendapatkan pemulihan atau reparasi. Selain itu, Negara juga harus memberikan
bentuk pemulihan yang efektif (right to an effective remedy) dapat diakses bagi korban pelanggaran
HAM, terutama lagi bila pelanggaran yang dimaksud dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM yang
berat atau kejahatan serius, yang secara paralel merupakan kewajiban negara, utamanya berupa
kewajiban untuk menuntut pelaku kejahatan yang mengakibatkan tercabutnya hak-hak asasi
korban. Komite Hak Asasi Manusia PBB, menekankan pentingnya pembentukan mekanisme

4 Lihat Pasal 4 Pasal: Rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b dapat berupa: a. rehabilitasi fisik; b. bantuan sosial; c. jaminan kesehatan; d. beasiswa;
dan/atau e. rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.



peradilan dan administratif yang tepat bagi Negara-negara untuk menangani pelanggaran HAM di
bawah hukum domestik. Selain daripada itu, pemulihan termasuk restitusi, rehabilitasi dan
kepuasan, seperti permintaan maaf publik, peringatan publik, jaminan tidak terulangnya dan
perubahan dalam undang-undang dan praktik yang relevan, serta mengadili para pelaku kejahatan
manusia, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat
menjamin bahwa reparasi tersebut harus diberikan secara cepat, tepat, proporsional.

c. Tidak adanya identifikasi pelaku

Pasal 10 Keppres a quo mengatur mengenai pengungkapan peristiwa yang terbatas pada latar
belakang, sebab akibat, faktor pemicunya, identifikasi korban dan dampak yang ditimbulkan tanpa
adanya identifikasi pelaku. Padahal, proses pengungkapan bukan sebatas mengemukakan peristiwa
melainkan harus dirumuskan seterang-terangnya (kebenaran) mencakup peristiwa, tempat
kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), korban, kerugian, kausalitas yang ada, serta
dampaknya baik jangka pendek hingga jangka panjang, termasuk mengenai identifikasi pelaku.
Pengungkapan kebenaran dan pengidentifikasian pelaku adalah sesuatu yang inheren untuk
mengemukakan unsur pertanggungjawaban demi akuntabilitas dan penegakan hukum. Jika pada
proses pengungkapan kebenaran saja tidak ada proses identifikasi pelaku, maka hal ini tentu akan
menggugurkan kewajiban Negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM yang berat serta
memberikan efek jera bagi pelaku. Sebab, proses pengungkapan kebenaran mensyaratkan
dilakukannya suatu proses pencarian kebenaran yang dilandasi fakta utuh yang sebenar-benarnya
termasuk pertanggungjawaban pelaku yang kemudian akan dijadikan sebagai bagian dari ikhtiar
pelurusan sejarah suatu bangsa dan sebagai upaya untuk membuktikan keseriusan negara dalam
melindungi warga negara dari ancaman/potensi terjadinya peristiwa serupa.

d. Rekomendasi oleh Tim PPHAM

Tim PPHAM diberikan juga tugas “mengusulkan rekomendasi” pemulihan bagi korban atau
keluarganya dan “mengusulkan rekomendasi” untuk mencegah agar pelanggaran HAM yang serupa
tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Rekomendasi bukanlah hal yang rigid dan mempunyai
kekuatan hukum. Bentuk rekomendasi yang lemah secara hukum ini akan menimbulkan celah yang
dapat digunakan oleh Negara untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dengan mudah
juga diabaikan oleh lembaga negara terkait. Hal ini tentu akan melahirkan konsekuensi buruk bagi
pemenuhan hak para korban, yang mana pemberian hak tersebut bisa saja tidak bisa dilakukan dan
tidak diberikan kepada korban.

Selain itu, pemberian pemulihan yang bersifat material kepada korban sebenarnya sudah mulai
terlaksana oleh mekanisme yang terdapat pada LPSK, bahkan jauh sebelum Tim ini dibentuk.
Kewenangan yang tumpang tindih ini menunjukan ketidakefektifan penggunaan anggaran Negara
dan egosentris institusi dalam tubuh Pemerintahan. Kewenangan pemulihan material yang ada
pada LPSK seharusnya diperkuat baik secara finansial maupun dukungan hukum dan politik dari
instrumen hukum maupun dukungan politik dari Pemerintah Pusat dan institusi pemerintahan
lainnya.

e. Jaminan ketidak-berulangan Tanpa Akuntabilitas Hanyalah Retorika

Pencegahan ketidak berulangan agar pelanggaran HAM yang serupa tidak terulang lagi di masa
yang akan datang, jelas tidak mungkin tercapai jika ditinjau dari isi Keppres Tim PPHAM ini. Sebab,
di dalamnya tidak menjangkau pemberian rekomendasi komprehensif terkait pencegahan atau
jaminan ketidak berulangan. Alhasil, sulit untuk dipastikan bahwa Tim PPHAM akan
merekomendasikan langkah-langkah legal dan administratif sebagai upaya pencegahan terjadinya



pelanggaran HAM berat serupa terjadi di masa yang akan datang dengan melakukan sejumlah
pemulihan dan perbaikan dengan dimensi luas menyangkut reformasi kebijakan dan kelembagaan
negara, pengarusutamaan (mainstreaming) HAM, mekanisme vetting, supremasi hukum, pendidikan
HAM bagi aparatur negara, termasuk juga reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform)
melalui jaminan kontrol sipil terhadap militer dan institusi keamanan atau pembatasan tribunal
militer hanya untuk tindak pidana militer yang dilakukan anggota militer. Jika pada prosesnya saja
Tim PPHAM hanya bertugas untuk melakukan pemulihan yang mendesak dan terbatas, maka
jaminan ketidak berulangan tersebut tentu tidak akan bisa tercapai melalui penyelesaian secara
non-yudisial atau di luar pengadilan, tanpa memetik rekaman penting atas ketidakadilan masa lalu
demi menghindari keberulangan.

4. Komposisi Tim Pelaksana Dengan Rekam Jejak Buruk Pada Penegakan Hukum dan
HAM

Komposisi Tim Pelaksana dalam Keppres a quo diisi oleh sejumlah nama yang memiliki noktah dari
segi rekam jejak, integritas dan independensinya di bidang penegakan hukum dan hak asasi
manusia. Setidaknya, kami mencatat ada dua nama diantaranya, pertama adalah Kiki Syahnakri.
Namanya tercantum pada daftar Serious Crimes Unit (SCU) yang berperan sebagai Jaksa Penuntut di
pengadilan Hibrid Timor Timur PBB dengan dakwaan berupa Pembunuhan, Deportasi, dan
Persekusi kepada warga Timor Timur. Pada tahun 1995, Dewan Kehormatan Militer memindahkan
Kiki setelah adanya temuan investigasi bahwa sebagai Komandan Resor Militer (Danrem) 164, ia
turut bertanggung jawab dalam pembunuhan 6 warga Liquica yang dilakukan oleh anggota
Komando Resor Militer (Korem). Kiki Syahnakri juga merupakan figur yang sangat menolak
penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965-1966 melalui jalur yudisial,
sebagaimana ia menyatakan bahwa Pengadilan HAM hanya akan “membuka luka lama dan bahkan
berpotensi menimbulkan pertumpahan darah baru”.

Selain itu, nama kedua ditempati oleh As’ad Said Ali sebagai anggota Tim. Padahal, nama As’ad
muncul dalam Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib sebagai
orang yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Munir. Dalam Persidangan Indra Setiawan
(Direktur PT. Garuda Indonesia pada saat kasus Pembunuhan Munir) ia menjelaskan bahwa ia
“membuatkan surat penugasan itu karena Pollycarpus mendatanginya pada Juni atau Juli 2004 di
Restoran Bengawan Solo, Hotel Sahid, Jakarta. Dalam pertemuan itu menurutnya, Pollycarpus
menunjukkan surat perintah dari BIN yang diteken oleh Wakil Kepala BIN saat itu As’ad Said Ali. Isi
surat itu menyatakan meminta Pollycarpus ditugaskan sebagai petugas keamanan dengan alasan PT
Garuda Indonesia adalah perusahaan vital dan strategis sehingga keamanannya perlu ditingkatkan.”
Oleh karena itu, kami menganggap dengan dipilihnya pelaku pelanggaran HAM berat menjadi
anggota Tim Pelaksana sebagai salah satu bentuk “kompromi dengan para pelaku” menegaskan
kembali tebalnya dinding impunitas yang dibangun oleh negara dengan tidak memperhatikan
standar dan mekanisme HAM. Langkah Presiden ini hanya menguatkan posisi bahwa Pemerintah
sedari awal memang tidak memiliki kemauan politik untuk mengungkap kebenaran dan
memberikan keadilan kepada korban.

5. Masa kerja yang terbatas

Selain ada permasalahan substansial dalam penyusunan Keppres Tim PPHAM, ada juga
permasalahan teknis yang dapat ditemukan dalam muatan Keppres ini, yakni mengenai masa kerja
sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Keppres a quo yang memberikan masa kerja Tim
Penyelesaian Pelanggaran HAM (PPHAM) hanya dalam waktu 4 (empat) bulan, yakni sejak
ditetapkan tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022. Terbatasnya masa kerja tersebut



tentu akan menimbulkan konsekuensi yang buruk terhadap perwujudan tugas Tim PPHAM ini.
Tentu timbul pertanyaan, apa yang bisa kita harapkan dari Keppres ini untuk melakukan sebuah
proses pengungkapan kasus Pelanggaran HAM Berat dan pemulihan jika hanya dilakukan dalam
tenggat waktu 4 bulan. Meskipun pada pasal selanjutnya, Keppres ini juga menambahkan aturan
tentang jangka waktu yang dapat diperpanjang. Dengan demikian, langkah Presiden ini hanya
menguatkan posisi bahwa Pemerintah memang menunjukan ketidakseriusan Negara dalam
penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan memberikan keadilan bagi korban, keluarga
korban dan penyintas.

C. Penutup

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sejatinya harus berfokus pada proses pengembalian
harkat dan martabat korban yang telah terampas akibat adanya kekerasan yang bersifat sistematis
serta memotong budaya impunitas dengan menuntut pertanggungjawaban pelaku melalui
pengungkapan kebenaran dan permintaan maaf sehingga ada jaminan tidak terulangnya kejadian
serupa di masa yang akan datang. Di tengah upaya yudisial atas Pengadilan Paniai yang tidak
maksimal, keberadaan Keppres ini tentu tidaklah relevan karena makin mengaburkan upaya korban
dan keluarga korban menemukan keadilan dalam bentuk pengungkapan kebenaran dan jaminan
atas ketidak berulangan. Keberadaan Keppres Tim PPHAM ini cenderung terlihat hendak
mempolitisasi penanganan pelanggaran HAM Berat masa lalu demi menyelesaikan hutang politik
Pemerintah secara simplistis yang juga kontraproduktif dengan Undang-Undang 26/2000 serta
menyalahi amanat TAP MPR Tahun 2000 yang secara eksplisit mengamanatkan Pemerintah untuk
membentuk KKR yang bertujuan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM
serta membuka jalan termasuk “mengakui kesalahan, meminta maaf, rekonsiliasi, penegakan
hukum, rehabilitasi, serta tindakan-tindakan lainnya yang bermanfaat bagi konsolidasi persatuan
dan kesatuan bangsa, dengan memperhatikan keadilan bagi semua orang.” Keppres ini tentu bukan
solusi yang strategis, tetapi lebih kepada upaya Pemerintah untuk memperkuat impunitas dan
mengabaikan hak-hak dasar korban bahkan berpotensi menimbulkan konflik hukum dari ketentuan
yang sudah ada dan sudah berjalan, sehingga akan berdampak terbukanya permasalahan lainnya.

Sikap yang seharusnya ditempuh oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya tak lain tak bukan
adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus
pelanggaran HAM masa lalu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan
penyidikan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap peristiwa Pelanggaran HAM Berat
masa lalu, serta membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa
lalu yang telah direkomendasikan oleh DPR, maupun mengajak Pemerintah dan DPR RI membahas
RUU Komisi Kebenaran dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik secara bermakna
(meaningful participation) khususnya penyintas dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat
sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-IV/2006;
dibandingkan membentuk Tim PPHAM yang jauh dari semangat penuntasan kasus pelanggaran
HAM berat yang berkeadilan.


