
Keadilan Bagi Korban : 

Menagih Komitmen Pemerintahan Baru 

 

Di babak awal perhelatan Pilpers lalu, Joko Widodo-Jusuf Kalla memasukkan isu HAM, 

khususnya dalam kaitan pelanggaran HAM masa lalu, ke dalam dokumen visi misi mereka. 

Dalam sembilan agenda prioritasnya, pada akhir poin ke empat, di sanah tertulis  “…..serta 

penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus 

pelanggaran HAM masa lalu”. 

Meski tidak begitu detail menjelaskan bagaimana strategi pemerintahan Jokowi-JK akan 

menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, setidaknya harapan realisasi keadilan bagi 

korban mendapat tempat disana -saya agak positivis melihat ini karena memang 

pemerintahan Jokowi-JK baru saja lepas landas pertengahan Oktober lalu. 

Tulisan ini sendiri adalah bagian dari ikhtiar yang sudah lebih dulu dimulai oleh berbagai 

kalangan guna mengawal atau paling tidak mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK, ihwal 

janji mereka kepada konstituen pada Pilpres lalu. Khusus untuk issu hak asasi manusia. Lebih 

khusus lagi berkenaan dengan keadilan bagi korban – peristiwa ’65, Talang Sari, penculikan 

aktivis, Trisakti-Semanggi serta kasus Munir – yang dalam diskursus HAM, adalah tanggung 

jawab Negara (state obligation) untuk penyelesaiannya. 

Tanggung jawab Negara adalah aktif 

Teori tentang tanggung jawab Negara bertebaran dalam berbagai bacaan; buku, makalah 

maupun artikel bertema politik dan hukum, dari yang klasik hingga yang paling modern. 

Pada kesempatan ini, saya akan merujuk teori tanggung jawab negera prespektif hukum 

internasional. Dalam prespektif hukum internasional, tanggung jawab Negara dibagi menjadi 

dua: pertama, teori risiko (risk theory) yang kemudian melahirkan prinsip pertanggung 

jawaban mutlak atau tanggung jawab objektif. Menurut teori ini, Negara mutlak bertanggung 

jawab atas setiap tindakan yang berbahaya atau setidaknya berpotensi memabahayakan hak-

hak warganya, sekalipun kegiatan atau tindakan itu sendiri adalah sah menurut 

hukum.  Kedua, teori kesalahan (fault theory), yang melahirkan tanggung jawab subjektif 

atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, bahwa Negara baru bisa “ditunjuk hidungnya” atas 

suatu tidakan/kebijakan setelah terbukti adanya unsur kesalahan dalam tindakan/kebijakan 

tersebut. 

Dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, secara sepintas, Negara 

memang terlihat pasif. Negera baru dituntut pertanggung jawabanya bila didapati adanya 

unsur kesalahan dalam suatu kebijakan tertenu (faulth theory). Tapi bila dilihat secara cermat 

dengan dua pendekatan teori di atas (risk maupun faulth theory), tanggung jawab Negara 

adalah bermakna aktif. 

Dengan pendekatan teori risiko (tanggung jawab objektif) misalnya, makna ke-aktif-

an Negara diletakkan pada upayanya mendeteksi pelanggaran sejak masih berupa potensi 

sebagai ekses dari suatu kebijakan sebelum mengaktual. Sehingga pelanggaran dalam bentuk 

aktual dapat dicegah atau paling tidak diminimalisir. Sedangkan pada pendekatan teori 



kesalahan (tanggung jawab subjektif) negara sendiri dituntut untuk melakukan serangkain 

proses (penyelidikan dan penyidikan), kemudian membuktikan ada atau tidaknya kesalahan 

yang dilakukan olehnya/aparatusnya melalui mekanisme peradilan, baik domestik maupun 

internasional. 

Dengan demikian, tanggung jawab negara, baik tanggung jawab objektif maupun subjektif 

adalah bemakna aktif. Bukan sebaliknya seperti jamak ditemui, negara terlihat begitu pasif 

dalam banyak hal, bahkan cenderung abai dan menutup diri. 

Dalam pada itu, perlu ditegaskan bahwa kewajiban to respect, to protect, dan to fulfill adalah 

tanggung jawab Negara (state obligation). Sementara untuk pemenuhannya, sering kali 

dipengaruhi oleh dua faktor mendasar, baik dalam hal pemenuhan hak ekonomi sosial budaya 

(Ekosob), maupun hak sipil dan politik (Sipol). 

Dua hal itu adalah willingness dan ability (keinginan dan kemampuan). Untuk hak ekosob 

misalnya, jika merujuk pada International Convention On Economic Sosial and Cultural 

Right (ICESCR), Negara mesti menggunakan semua sumber daya yang ada padanya secara 

maksimal, terencana dan bertahap guna   memeuhi hak Ekosob warga negera. Jika Negara 

tidak mampu atau terbatas dalam hal sumberdaya -tentunya setelah klaim ketidakmampuan 

itu terlebih dahulu dibuktikan- maka Negara, secara konseptual-normatif, diperbolehkan 

meminta bantuan luar negeri. 

Bedanya dengan pemenuhan hak sipil dan politik adalah, Negara mesti bertindak dalam 

rangka penghormatan dan perlindungan dengan cara serta merta. Jika dalam waktu tertentu 

didapati terjadi pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan dan beragama atau kebebasan 

menyampaikan pendapat, misalnya, maka sesegera mungkin Negara melalui kuasa dan 

sumberdaya/fasilitas yang ada padanya, mesti bertindak: memproteksi korban, memberi 

sanksi kepada pelaku sesuai aturan yang berlaku, serta melakukan pemulihan (remedies) 

terhadap hak-hak korban yang telah dilanggar. 

Secarah hukum, klaim keaktifan Negara, khsusunya dalam pemenuhan hak-hak sipil politik 

dapat merujuk pada International Convention On Sivil and Political Right (ICCPR), yang 

sudah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 tahun 2005. Maka tanggung jawab negara 

dalam menghormati dan melindungi (to respect and protect) adalah bersifat aktif-progresif, 

termasuk di dalamnya mencegah pelanggaran yang dilakukan pihak ke tiga, melakukan 

pemulihan terhadap hak-hak korban yang dilanggar, dan tentu saja melakukan penindakan 

terhadap pelaku. Terlebih lagi ketika pelanggaran dimaksud dilakukan oleh alat negara (Pasal 

2 Ayat 3 ICCPR). 

Dengan demikian, frame yang selama ini berkembang bahwa posisi Negara adalah pasif 

dalam kaitannya dengan pemenuhan hak sipil dan politik adalah keliru. Karena tindakan 

memproses pelaku, mememulihkan korban, serta mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga 

adalah sejumlah peran yang menuntut peran aktif Negara. Celakanya, kekeliruan ini 

kemudian menjadi mainstream dalam diskursus HAM di Indonesia. Lebih celaka lagi bila 

kekeliruan ini -mempasifkan Negara- diadopsi ke dalam praktek dan menjadi 

penyebab legitim atas abainya Negara dalam sejumlah pelanggaran, baik yang terjadi pada 

beberapa tahun belakangan ini, maupun di masa yang lampau. 

 



Mengkonkritkan keinginan politik 

Kembali ke soal kemampuan dan keinginan (willingness and ability) sebagai faktor penentu 

dalam pemenuhan hak asasi manusia, yang sebelumnya sudah disinggung di atas. Khusus 

untuk soal keinginan, dalam praktektnya, sering berkait kelindan dengan faktor 

politik/kekuasaan “non hukum”. Pengalaman gagalnya “rezim reformasi” Indonesia dalam 

menyelesaikan  sejumlah pelanggaran HAM masa lalu, sejauh ini, adalah merupakan akibat 

dari saling mengait kelindannya pemerintahan dengan kepentingan golongan tertentu yang 

disinyalir terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM masa lalu. 

Maka “pemerintahan rezim reformasi” kemudian tidak mampu berbuat banyak dalam 

mendorong penuntasan pelanggaran HAM. Pemerintahan SBY misalnya, di babak awal 

periode pertama berjanji akan menuntaskan kasus pembunuhan mendiang (alm) Munir. 

Tahun 2004, janji pemerintahan SBY dikonkritkan melalui pembentukan tim pencari fakta 

(TPF) untuk menyelidiki kematian Munir ketika itu. Kerja-kerja TPF oleh beberapa pihak 

dinilai cukup maju dalam upaya mengurai kematian almarhum. Bahkan setelah masa kerja 

TPF yang mulai bekerja pada April 2005 sesuai Kepres No. 111/2004 selesai pada Juni 2005, 

Pemerintahan SBY kembali memperpanjang masa kerja TPF untuk untuk tiga bulan ke depan 

pasca itu. 

Namun dalam perjalanannya, temuan TPF yang sebenarnya sudah cukup mengarah ke 

berbagai pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir, akhirnya tidak mampu 

dituntaskan sesuai ekspektasi publik yang menaruh perhatian dan harapan akan penuntasan 

kasus tersebut. Buntut dari upaya panjang penuntasan kasus Munir adalah pembebasam 

bersyarat yang diterima Pollycarpus, terdakwa yang disinyalir hanya menjalankan 

perintah/eksekusi terhadap (alm) Munir. Sementara desainer dibalik pembunuhan Munir 

hingga saat ini belum tersentuh hukum. 

Pekerjaan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu -salah satunya penuntasan kasus 

Munir- memang bukanlah perkara mudah, mengingat kasus-kasus pelangaran HAM masa 

lalu diduga melibatkan sejumlah elit yang punya akses dan dekat dengan pemerintahan, baik 

yang telah berlalu (SBY) maupun pemerintahan baru (Jokowi-JK). Namun demikian, 

komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan penyelesaian pelanggaran (baca: HAM) 

masa lalu secara berkeadilan telah diikrarkan dan terdokumentasi dengan baik dalam 

dokumen visi-misi dan dijadikan program prioritas pemerintahan Jokowi-JK. 

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak menuntaskan 

kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara-cara yang adil. Publik tentunya menunggu 

upaya konkrit yang dilakukan pemerintah guna menghadirkan keadilan bagi korban setelah 

sekian tahun diombang-ambing tanpa kepastian. Dan yang paling penting dalam upaya 

penuntasan sejumlah kasus tersebut adalah komitmen politik pemerintah untuk bersetia pada 

ikrar politik hak asasi manusianya. 

Komitmen dan kesetiaan politik ini tentunya mesti diterjemahkan menjadi upaya-upaya 

konkrit guna menyelesaikan pelanggaran HAM. Pada level ini, Pemerintahan SBY, pada 

derajat tertentu, sebenarnya telah memulai upaya penuntasan, paling tidak untuk kasus Munir. 

Upaya yang dilakukan sebelumnya oleh SBY tinggal dilanjutkan Pemerintahan Jokowi-JK 

dengan cara kembali mengkonsolidasikan temuan-temuan, baik oleh TPF maupun oleh 

Komnas HAM atas sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, kemudian mendorong untuk 

diproses secara fair dan objektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku: penyelidikan dan 



penyidikan lanjutan lebih jauh dan mendalam, serta pembentukan pengadilan ad hock guna 

mengadili. 

Upaya di atas tentu saja bukan hal baru, mengingat desakan dan tuntutan publik yang 

berkembang selama ini adalah menuntut agar Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus tersebut 

sebelum mendorong upaya rekonsiliasi. 

Bagi masyarakat sipil, kasus Munir adalah batu uji untuk mengukur komitmen dan 

keberpihakan politik Pemerintahan Jokowi-JK terhadap penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia. Karena selain kasus Munir, masi ada beberapa kasus besar, di 

anataranya kasus Mei 1998 (Trisakti-Semanggi) sampai Talang Sari 1989, dan peristiwa 

pembantaian di tahun 1965, yang dibutuhkan “energi politik ekstra” untuk memprosesnya. 

Jika kasus Munir mampu dituntaskan oleh Negara di bawah Pemerintahan Jokowi-JK, maka 

hal itu tentu akan menjadi modal awal bagi Negara dalam upaya penyelesaian kasus-kasus 

(pelanggaran HAM masa lalu) lainnya. Tapi bila sebaliknya, maka kemungkinan ruang untuk 

mewujudkan keadilan bagi korban oleh Negara akan semakin meyempit; semakin jauh 

panggang dari api. 

Konsekuensi lainnya, Pemerintahan Jokowi-JK (baik sebagai pribadi maupun dalam 

kapasitas sebagai Kepala Negara) akan tercatat dalam sejarah bangsa ini -paling tidak akan 

dicatat oleh konstituen- sebagai Pemerintahan yang bukan saja gemar bermuluk-muluk janji 

di awal dan akhirnya minim implementasi, tapi juga oportunis: memanfaatkan issu HAM dan 

sentimen publik yang anti pelanggar HAM untuk kepentingan politiknya. Akhirnya, seperti 

rindu yang mesti dituntaskan, pelanggaran HAM juga harus dituntaskan. Dan tanggung jawab 

itu ada pada Negara. 
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