
Prosiding 
Seminar Nasional Viktimologi 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

 

2020 @APVI_Press 

 
Perlindungan Korban Atas Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Yang Berat Suatu Pandangan 
Hukum Konstitusi Indonesia 
 
Asep Bambang Hermanto 
Fakultas Hukum Universitas Pancasila 

Email: abambang0706@gmail.com 
 

Ringkasan 
Pada umumnya negara moderen selalu mempunyai konstitusi. Konstitusi/Undang Undang 
Dasar diadakan dalam rangka membatasi kekuasaan dalam negara yang sekurang-kurangnya 
berisi: Jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia, susunan kekuasaan suatu negara 
yang mendasar dan pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga 
mendasar. Khusus mengenai jaminan hak asasi manusia diatur dalam BAB XA HAK ASASI 
MANUSIA Pasal 28A s.d 28J UUD 1845 Pasca Perubahan, lebih lanjut diatur dengan Undang 
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang No. 26 Tahun 
2000 tentang Peradilan HAM. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pernah 
terjadi di Indonesia masih menyisakan persolan seperti kasus Tanjung Priok dan Talangsari, 
Lampung, Peristiwa 1965, Semanggi I dan II, Peristiwa Trisakti, dan lainnya. Pendapat Komnas 
HAM, bahwa peristiwa-peristiwa tersebut masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Persoalan yang mendasar adalah sejauhmana perlindungan korban atas pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat tersebut dan bagaimana solusi yang tepat untuk 
menyelesaikannya agar perlindungan korban atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut 
dapat terwujud.. 

Kata Kunci: Hukum Konstitusi dan Perlindungan Korban 

 

I. Pendahuluan 

Negara hukum merupakan gagasan negara modern yang mempunyai banyak perspektif 
dan dapat dikatakan selalu aktual. Teori negara yang berdasarkan hukum bahwa esensinya adalah 
hukum menjadi “supreme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada 
hukum (subject to the law),1 negara Indonesia sebagai negara hukum secara jelas diatur dalam 
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan Ketiga, yang berbunyi:” Negara Indonesia adalah 
negara hukum”.  

Gerakan reformasi pada tahun 1998, menuntut perubahan mendasar dalam rangka 
demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Wujud nyata dari tutuntutan tersebut adalah lahirnya Undang 
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang konperhensif dan sampai saat ini 
masih berlaku. Sebelum adanya Undang-undang No. 39 Tahun 1999, ketentuan hak asasi manusia 
sudah diatur begitu baik di dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR-RI/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia. Pada waktu, salah satu tuntutan reformasi terkait aturan mengenai hak asasi manusia, 
hal ini ketentuan hak asasi manusia diatur mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sebelum 
diubahnya bahwa materi mengenai hak asasi manusia hanya berisi tujuh butir, ketentuan itu juga 
tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, namun sekarang telah 

 
1  Sumali, 2013, Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Malang, UMM, 

hlm. 11 
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bertambah begitu signifikan, sehingga perumusannya sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 
merupakan salah satu undang undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan hak asasi 
manusia.2  

Muatan yang tertuang dalam pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 Pasca Perubahan 
adalah dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi manusia, mengenai kewajiban 
orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas asasi 
manusia yang berat, para perhatian hak asasi manusia dan pemerhati hukum hukum tata 
mengakui bahwa aturan-aturan hak asasi manusia sudah tertuang secara menyeluruh, akan tetapi 
implementasinya terhadap perlindungan, penghormatan dan penegakannya begitu sulit, karena 
masih banyak kasus-kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi pada masa lampau sampai saat 
ini belum tuntas atau belum ada penyelesaiannya. Komnas RI telah merekomendasikan kepada 
Jaksa Agung untuk diproses lebih lanjut terkait dengan telah terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat masa lalu di Indonesia, seperti Peristiwa 1965, Peristiwa Tanjung Priok, 
Talangsari, Lampung, Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan lain-lain. 

Faktanya memang cukup sulit untuk membawa ke Pengadilan HAM terhadap kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah terjadi di masa lampau. Hal ini cukup 
terlihat dari negara cq Pemerintah belum ada pollical will untuk menyelesaikan kasus-kasus 
tersebut sampai saat ini. Padahal negara cq Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap para 
korban sesuai amanat Pasal 28I Ayat (4), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan 
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutaman Pemerintah”. Lebih 
lanjut, Ayat (5): “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 
negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 
dalam peraturan perundang-undangan.” Dari dasar ketentuan dalam UUD 1945 tersebut jelas 
bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi setiap warga 
negara dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi manusia merupakan hak konstitusional warga negara (constitutional right) 
dan hak hukum (legal right), hal ini cukup jelas bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
telah dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas sesuai UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan. Posisi negara wajib melindungi para korbannya.  

 Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dan Talangsari, Lampung pada tahun 1989 merupakan 
kasus-kasus kejahatan kemanusiaan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, pada kenyataannya proses penyelesiannya sampai saat ini belum masih terkatung-katung 
dan belum tuntas. Para pemerhati HAM seperti KontraS sudah meminta kepada Pemerintah 
untuk mengusut semua kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa 
lampau itu. Dari dokumen Komnas HAM, bahwa peristiwa Tanjung Priok dimulai dari adanya 
demontrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal, yang kemudian berakar pada aksi 
kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmat Sahi, Syafwan Sulaeman, 
Syarifuddin Rambe dan Muhammad Nur. Keempat orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat 
aksi pembakaran sepeda motor oleh Babinsa. Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar 
ada aksi provokasi yang dilakukan oleh oknum tantara di sebuah mesjid. Kabar beredar semakin 
liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah. Aksi tersebut menolak penahanan empat 
orang itu pun terjadi. Kemudian massa berkumpul dalam sebuah tagligh akbar di jalan Sindang, 
di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984. Amir Biki, salah 
seorang tokoh masyarakat, dalam ceramahnya menuntut pembebasan empat orang itu dengan 
mendatangi Komando Distrik Militer Jakarta Utara dengan membawa massa, agar empat orang 
tahanan itu dibebaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Amir Biki tak mendapat respon yang 
baik. Massa dihadang aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara. Bahkan menurut Panglima 
Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban LB Moerdani, dari arah massa yang 
berdemontrasi terdapat provokator yang membawa senjata tajam dan bensin. Inilah yang menjadi 
alasan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas, bahkan brutal. Hujaman timah panas (peluru 

 
2  Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: BIP Kelompok 

Gramedia, hlm. 639. 
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tajam) menjadi langkah akhir, ketika imbauan agar massa membubarkan diri tak digubris. 
Akibatnya, korban meninggal dunia 24 orang, sedangkan 55 orang luka-luka berat, banyak 
kerusakan tempat tinggal dan infrastruktur milik masyarakat. Pasca peristiwa banyak yang 
menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh aparat negara pada waktu itu. Maka peristiwa 
Tanjung Priok dikatogorikan sebagi sebagai peristiwa terhadap pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.3 

Peristiwa yang sama pernah juga terjadi di Desa Talangsari, Lampung, 27 tahun yang lalu 
tepatnya tanggal 7 Februari 1989. Menurut rilis yang dikeluarkan oleh KontraS, saat itu telah 
terjadi penyerbuan ke desa Talangsari. Penyerbuan tersebut dilakukan atas dugaan makar ingin 
mengganti Pancasila dengan Al-Qur’an dan Hadits oleh jamaah pengajian Talangsari pimpinan 
Warsidi. Akibatnya 246 orang jema’ah hingga kini dinyatakan hilang, perkampungan habis 
dibakar dan ditutup untuk umum.4 Sampai sekarang para korban dan keluarganya masih 
menghadapi stigma negatif sebagai teroris atau anti nasionalis.5  

Pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan 
bahwa pemerintah sedang mencari cara dan menyusun agenda penyelesaian pelanggaran HAM 
masa lalu, termasuk kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan paksa, 
Talangsari Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.6 Penyataan Pemerintah tersebut, 
merupakan hal positif bagi perlindungan korban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang pernah terjadi. Semoga kasus-kasus yang pernah terjadi itu bisa memberikan perlindungan 
terhadap korban, dengan adanya pemenuhannya atas hak haknya.  

Sesuai pendapat Komnas HAM, kedua peristiwa tersebut sudah cukup bukti memenuhi 
unsur adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. Oleh karenanya pemenuhan keadilan 
dan kepastian hukum merupakan hak konstituional dan hak hukum bagi Korban pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, maka dengan demikian, Pemerintah bertanggung jawab guna dapat 
memenuhi hak hak Korban tersebut, akan tetapi sudah sekian lama korban-korban terus 
berjuang untuk mendapatkan keadilan belum juga dapat terwujud, padahal UUD 1945, Ketetapan 
MPR No. XVII/MPR-RI/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan perundang-undang 
lainnya, secara jelas dan tegas telah mengatur bagaimana perlindungan korban atas pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, dimana Pemerintah wajib bertanggung jawab atas peristiwa-
peristiwa tersebut. Dan solusi yang bagaimana perlindungan Korban atas pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat itu dapat terealisasi demi keadilan dan kepastian hukum pada saat ini. 

Atas persoalan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis ingin mencoba untuk 
memberikan kontribusi penyelesaiannya dengan jalan win-win solution, baik para Korban 
maupun Pemerintah, maka kajian ini diberi judul “Perlindungan Korban Atas Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Berat: Suatu Pandangan Hukum Konstitusi Indonesia.” 
 

II. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan Korban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
berdasarkan hukum konstitusi Indonesia?  

2. Bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan perlindungan Korban atas pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat di Indonesia yang sampai saat ini belum dapat terwujud? 

 

 
3  Kompas.com, 2018, Tragedi Tanjung Priok: Provokasi, Subversi, Hingga Pelanggaran HAM, 

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/14471401/tragedi-tanjung-priok-dari-provokasi-subversi-hingga-
pelanggaran-ham 

4  Tribunnews.com, 2015, Jurnalis Amerika Serikat Bersaksi Terkait Peristiwa Talangsari, 
https://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/10/jurnalis-amerika-serikat-bersaksi-terkait-peristiwa-talangsari 

5  Ibid. 
6  https://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/10/jurnalis-amerika-serikat-bersaksi-terkait- 
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III. Pembahasan 

Hukum Konstitusi Indonesia, HAM, dan Perlindungan Korban 

Hukum Tata Negara diantara bangsa-bangsa dapat berbeda sesuai dengan kemauan bangsa 
itu, perbedaan antara hukum pada suatu bangsa dan pada bangsa lain, atau antara suatu kurun 
waktu dengan kurun waktu dengan kurun waktu yang berikutnya pada suatu negara yang sama, 
sehingga dikenal pula ada perbedaan antara hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang 
(ius constitutum) dan hukum yang diharapkan berlaku atau yang dicita-citakan di masa yang 

akan datang (ius constituendum).7 Negara akan mempunyai corak sendiri kalau sudah diberikan 

tatanannya, yaitu Hukum Tata Negara itu. Hukum Tata Negara itu dilandasi oleh konstitusi. 
Melalui konstitusi akan dapat dilihat tatanan pembagian kekuasaan, macam-macam Lembaga-
lembaga negara, dan hak hak asasi manusia (HAM) yang tercantum didalamnya. Peranan 
konstitusi sangat menentukan Hukum Tata Negara yang dalam Bahasa Inggris disebut 
Constitutional Law. Dalam ilmu negara ada bermacam-macam teori mengenai kedaulatan, bentuk 
negara dan kenegaraan, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, Hukum Tata Negara 
dari negara yang bersangkutan yang menentukan teori mana yang akan dipilihnya, maka Hukum 
Tata Negara dengan didasarkan atas kemauan berdasarkan pandangan hidup bangsanya. 
Kepribadian bangsannya akan menentukan corak Hukum Tata Negaranya.8  

Konstitusi merupakan unsur pokok dari Hukum Tata Negara, bahkan dari hukum pada 
umumnya, sebagaimana diungkapkan oleh Mac Iver: 

 
“Even within the sphare of the State there are two kinds of law. There is the law, which 
governs the state and there is the law, by means of which the state governs. The former is 
contitusional law, the latter we may for the sake of distinction call ordinary law.9 
 
Pendapat Mac Iver di atas, bahwa dalam negara terdapat dua macam likungan hukum yaitu 

Pertama; Constitutional Law (Hukum Tata Negara), dan Ordinary Law (Hukum Biasa) yang 
dipergunakan untuk bergerak, actief dienend. Lebih lanjut, beliau membagi semua hukum 
menjadi dua golongan yaitu Hukum Tata Negara (Constitutional Law) sebagai hukum yang 
memerintah atau mengatur negara dan hukum biasa (Ordinary Law) sebagai hukum yang 
dipergunakan oleh negara untuk memerintah atau mengatur hal sesuatu. Jadi hukum biasa 
(ordinary law) tidak hanya hukum administrasi negara saja, akan tetapi termasuk juga hukum 
pidana dan hukum perdata. Sejalan dengan pendapat Mahfud MD dan Nyoman Dekker bahwa 
unsur pokok mempelajari Hukum Tata Negara adalah konstitusi atau hukum dasar. Jadi 
UUD/konstitusi merupakan unsur yang paling penting, karena ia mendasari kehidupan 
ketatanegaraan. Dengan demikian konstitusi merupakan inti Hukum Tata Negara dan Hukum 
Biasa. Dengan demikian, urutannya dalam teori konstitusi, bahwa hukum konstitusi (inti) dari 
Hukum Tata Negara, dan setelah Hukum Tata Negara ada Hukum Biasa (Hukum Adminstrasi 
Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana).10 

Keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu kenyataan, bahwa setiap 
negara selalu ditemukan adanya konstitusi atau undang undang dasar. Kita tidak dapat 
menemukan negara yang tidak mempunyai konstitusi atau undang undang dasar. Apa sebab 
dalam setiap negara selalu terdapat konstitusi atau undang undang dasar? Sebuah pertanyaan, 
apa itu negara? maka jawabanya, negara adalah organisasi kekuasaan. Di dalam setiap negara, 
betapapun kecilnya negara itu, selalu terdapat bermacam-macam lingkungan kekuaaan, baik 
yang berada dalam supra struktur politik maupun yang berada dalam infra struktutr politik. 
Lingkup kekuasaan dalam supra struktur politik ialah berbagai macam alat kelengkapan negara 

 
7  Padmo Wahjono, 1989,  Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: Jakarta In-dhill-co 1989, hlm. 1. 
8  Astim Riyanto,2009,  Teori Konstitusi, Bandung: Penerbit Yapemdo, hlm. 10-11. 
9  Ibid. 
10  Astim Riyanto, Op.Cit.  
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atau lembaga negara, sedangkan dalam infra struktur politik berupa komponen yang terdiri atas 
partai politik, tokoh masyarakat, golongan penekan, golongan kepenting, media elektronik/cetak. 

Kedua lingkup kekuasaan yang disebutkan di atas, tentunya mempunyai kekuasaan. 
Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau 
kemampuan untuk mengendalikan keinginan atau kehendak orang lain. Menurut Lord Acton, 
bahwa sesungguhnya kekuasaan itu selalu atau cederung disalahgunakan (power tends to 
corrupt). Untuk itulah, perlunya adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi atau undang 
undang dasar. Jadi negara harus dibatasi oleh hukum atau undang undang dasar. Kata lain negara 
sebagai organisasi kekuasaan agar tidak bersalah guna atau disalahgunakan, maka perlu diterobos 
undang undang dasar. Pembatasan tersebut harus dilihat dari dua aspek yaitu aspek Isi dan 
waktu. Aspek Isi nya, bahwa materi muatan undang undang dasar (pembagian kekuasaan, cara 
kerja lembaga negara dan perlindungan hak asasi manusia) haruslah jelas dan tegas tanpa multi 
tafsir. Aspek kedua disi waktu, bahwa setiap jabatan-jabatan yang diisi oleh para pejabat haruslah 
ditentukan secara tegas dengan dibatasi waktu menjabatnya.  

Dalam setiap konstitusi/UUD terdapat tiga materi muatan, yaitu pengaturan mengenai 
pebagian kekuasaan yang sifatnya fundamental dalam negara; pengaturan mengenai tugas dan 
wewenang kekuasan Lembaga-lembaga negara yang sifatnya fundamental dalam negara; dan 
pengaturan dan pelindungan mengenai hak asasi manusia dan kewajiban warga negara yang 
sifatnya fundamental dalam negara. Oleh karena itu, suatu tatanan negara yang berdasarkan 
undang undang dasar/konstitusi akan mewujudkan terselenggarannya kehidupan negara yang 
lebih baik. Namun, masyarakat perlu memahami makna dari kehidupan bernegara. Dalam ajaran 
konstitusionalisme digunakan untuk mengkaji latar belakang, maksud dan tujuan adanya 
jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan korban 
pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan tindakan yang refresif dari aparat negara. 

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hak yang muncul dari ajaran hukum alam, 
bahwa hukum itu berasal dan bersumber dari Tuhan maupun juga bersumber dari rasio, hak asasi 
manusia merupakan hak yang melekat pada manusia karena kodratnya manusia yang diciptakan 
sebagai makluk Tuhan yang mempunyai akal dan pikiran, oleh karena itu apabila hak itu 
dicabut/dihilangkan oleh seseorang, maka orang itu kehilangan martabat sebagai manusia. 
Dengan pengertian ini tidak menjadi persoalan apakah hak itu dijamin secara tegas dalam suatu 
undang undang atau tidak, akan tetapi yang terpenting adalah negara mempunyai kewajiban 
untuk melindungi dan menghormatinya. Sesungguhnya hak asasi manusia bukanlah diperoleh 
dari negara melainkan dia melekat pada warga negara dan manusia pada umumnya, karena 
keberadaan hak itu sendiri sejalan dengan keberadaan manusia sebagai mahluk yang diberikan 
akal budi oleh Maha Pencipta.11  

Perlindungan hak asasi manusia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alenia 
Keempat yang mengatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindung segenap tanah bangsa Indonesia dan seluruh 
tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka…”. Dari bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 
tersebut secara jelas dan tegas bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga 
negara Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum. 

Peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh ajaran hukum alam, hal ini terlihat secara jelas diatur secara rinci dalam 
Undang Undang Dasar 1945 pada Pasca Perubahan Kedua pada tahun 2000. Pengaturan hak asasi 
manusia tercantum secara lebih konperhensif dan menyeluruh saat ini, hal itu dapat dilihat 
dalam pengaturanya mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ini menandakan bahwa 
negara Indonesia begitu maju dalam menjalankan perlindungan, penghormantan dan pengakuan 
serta menegakkan hak asasi manusia. Hal lain yang perlu juga diketahui bahwa sebelum adanya 

 
11  Indra Perwira, Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang Undang Dasar 

1945, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 24. 
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Perubahan Kedua UUD 1945 mengenai pengaturan hak asasi manusia telah diatur berdasarkan 
Ketetapan MPR No. XVII/MPR-RI/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mana Ketetapan MPR 
tersebut memberikan definisi secara jelas mengenai hak asasi manusia, sebagai berikut: “Hak 
Asasi manusia adalah hak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri 
manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.” 
Selanjutnya, pada bagian lain pada Tap MPR tersebut dikatakan bahwa “hak asasi manusia adalah 
hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati, universal dan abadi sebagai 
anugrah Tuhan Yang Masa Esa, meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, 
hak keadilan, hak kemerdekaan, hak komunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Sekali 
lagi pengaruh ajaran hukum alam begitu melekat dalam konsep/aturan perundang-undangan di 
Indonesia.12  

Setahun kemudian terbit Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
yang sampai sekarang masih tetap berlaku. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tersebut 
memberikan rumusannya bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Inti bunyi pasal 
tersebut adalah negara cq wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi warga negara 
terhadap hak asasi manusia.  

Kemudian, dalam rangka pemantau, penyuluhan, pengkajian, penelitian dan mediasi 
dibentuk suatu Komisi Hak Asasi Manusia selalu Lembaga yang indepenen, yang salah satu 
tujuan didirikannya adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna 
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam 
berbagai kehidupan (Lihat Pasal 75 b UU No. 39 Tahun 1999). Banyak peristiwa atau kasus 
mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, atas dasar pemantauan dan proses 
penyelidikannya, maka Komnas HAM memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada institusi-
institusi terkait, seperti Kejaksaan Agung selaku penyidik negara dan penuntut umum agar dapat 
menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Akan tetapi rekomendasi-rekomendasi seperti 
peristiwa Tanjung Priok, Talangsari dan lain sebagainya sampai saat ini belum dapat belum bisa 
beranjak untuk dibawa ke Pengadilan HAM. 

Ternyata proses di Kejaksaan Agung yang sampai saat ini belum dapat dilakukan lebih 
lanjut ketahapan proses penyidikan dan pelimpahan ke Pengadilan HAM ad hoc. Akibatnya, 
perlindungan Korban atas pelanggaran hak asasi manusia masih terabaikan dan tidak jelas ujung 
pangkalnya, sehingga pemenuhan hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum 
secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap 
orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G Ayat (1), yang menyatakan “Setiap 
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungannya dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Lebih 
lanjut dalam Pasal 28I Ayat (4) dan (5), yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, 
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutaman pemerintah.” 
Lanjut Ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dijamin sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demikratis, maka pelaksanaan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan.” Perlindungan Korban atas pelanggaran hak asasi manusia secara jelas 
telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, oleh karena itu pemenuhan atas keadilan 
dan kepastian hukum merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Akan tetapi 
terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi 
seperti di atas, sampai saat ini belum dapat terwujud, dikarenakan pemerintah belum 

 
12  Ibid. 
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melaksanakannya dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kemungkinan adalah 
pertimbang politik dan juga kondisi ekonomi dan teknis administrasi.  

Presiden Joko Widodo13 pernah mengatakan pemerintah sedang mencari cara dan 
menyusun agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus kerusuhan Mei 
1998, Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok dan 
Tragedi 1965. Arti, penyelesaian hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi pada masa lalu 
itu masih mencara cara untuk menyusun aganda penyelesiannya. Hal ini sesungguhnya 
pemerintah telah mengagendakan proses penyelesainnya, sekarang ini tinggal masyarakat, 
pemerhati hak asasi manusia di Indonesia dan akademisi mendorong pemerintah agar segera 
mewujudkanya.  

Jika ditelisik juga pada aturan dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR-RI/1998, Pasal 43 nya, 
menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
menjadi tanggung jawab pemerintah.” Artinya ada tanggung jawab pemerintah untuk 
memberikan perlindung hukum kepada warga negara dalam rangka penegakkan dan pemenuhan 
hak asasi manusia, sudah barang tentu pemerintah wajib melindungi para korban atas 
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok tertentu maupun 
yang dilakukan oleh aparat negara. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. 
XVII/MPR-MPR/1998, bahwa secara konstitusional terkait perlindungan hukum atas korban 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat menandakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun, malah pemerintah wajib melindunginya. 

Sekilah kronologis peristiwa Tangjung Priok terjadi pada pertengahan tahun 1984, adanya 
isu yang bereda dikalangan masyarakat pada waktu ialah persoalan Rancangan Undang Undang 
Organisasi Sosial (RUU ORMAS) yang mana didalam isi ketentuan itu, salah satunya 
mengharuskan bagi organisasi sosial menerima asas tunggal Pancasila. Hal ini yang kemudian 
memicu pertentangan yang kontral terhadap asas tunggal tersebut. Di wilayah Tangjung Priok 
pada waktu itu di mesdjid ada seorang mubaligh yang menyampaikan ceramah pada jema’ah 
dengan menjadikan isu ini sebagai topik pembicaraanya dan menjadi kontroversial. September 
1984, seorang Babinsa yang beragama Katholik datang ke musholla kecil Namanya “Musholla 
Sa’adah” dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisi tulisan problema yang 
dihadapi kaum muslimin pada masa itu, dan disertai pengumuman tentang kegiatan pengajian 
yang akan dating. Atas tindakan tersebut pencabutan pamflet oleh Babinsa orang-orang disitu 
marah/tidak terima. Kemudian pada hari berikutnya, Babinsa itu dating lagi Bersama rekannya, 
untuk mengcek apakah perintahnya sudah dijalnkan apa belum. Setelah kedatangan kedua itulah 
muncul isu yang menyatakan, kalua militer telah menghina kehormatan tempat suci karena ke 
musholla Banbinsa tanpa mencopot sepatu dan menyirami pamflet-pamflet dengan air selokan. 
Komnas HAM tertanggal 11 Oktober 2000 mencata peristiwa Tangjung Priok adalah kejadian yang 
bermula saat empat orang ditahan di Kodim Jakarta Utara atas dugaan membakar motor Babinsa, 
itulah yang memicu terjadinya bentrok besark antara Aparat TNI, Polisi dengan masyarakat 
setempat, yang banyak membawa korban. Kejadian itu, menjadi perhatian dikategorikan sebagai 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menurut penyelidikan Komnas HAM. Banyak korban 
berjatuhan (meninggal dunia, luka parah, penganiyaan berat, dll) dan kerusakan rumah terjadi 
kebakaran dan tempat ibadah rusah, tokoh terbakar, dan lain-lain.14  

Kemudian, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada kasus Talangsari, 
Lampung tahun 1989, kasus ini tetap mengacu pada hasil penyelidikan Komnas HAM, menurut 
Koordinator Subkomisi Penegakkan HAM pada Komnas HAM, bahwa hasil penyelidikannya 
menyatakan bahwa telah terjadi perlanggaran hak asasi manusia yang berat dan koran yang 
berjatuhan banyak yang meninggal dunia, seharus setelah adanya rekomendasi Komnas HAM, 
Jaksa Agung melakukan langkah-langkah yudisialnya yaitu melakukan proses penyelidikan, 
karena rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagai bukti permulaan bahwa telah terjadi 
kejahatan kemanusian, Jaksa Agung sampai saat ini belum dapat untuk membawa ke Pengadilan 

 
13  Kompas.com Op. Cit. 
14  Ibid. 
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HAM. Atas tindakan Jaksa Agung tersebut, maka sampai saat ini belum ada kepastian hukum 
mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. 15  

Komnas HAM telah bekerja sesuai UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan 
menyerahkan hasil penyelidikan kasus tersebut ke Jaksa Agung untuk menindaklanjuti dalam 
proses penyidikan untuk memperdalam bukti dan kesaksian dan teruskan kepada penuntutan 
kemudian ke Pengadilan. Jaksa Agung juga dapat menghentikan kasus itu, apabila tidak cukup 
bukti untuk dilanjutkan dalam Persidangan. Akan tetapi sampai saat ini kasus Talangsari tidak 
berujung, karena tidak pernah tuntas dan jelas, Jaksa Agung sebagai penyidik belum pernah 
melakukan tugas dan kewenangannya untuk menyempurnakan berkas perkara yang telah selesia 
dalam proses kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik. Jaksa Agung yang baru ST. 
Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI tanggal 7 November 2019 
mengatakan ada 12 kasus pelanggaran ham yang berat di masa lalu belum rampung. Yakni 
Peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius, peristiwa Trisaksti, semanggi I dan II, Penculikan 
dan penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talangsari, Peristiwa Tanjung Priok, peristiwa 
dukun santet, peristiwa orang ninja dan orang gila di Banyuwangi 1998. Penyelesaian kasus-kasus 
tersebut terkendala dengan belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.16 

Dari peristiwa-peristiwa di atas, ternyata banyak telah menimbulkan korban yang 
meninggal, luka berat atas penganiyaan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polisi pada saat itu, 
oleh karenanya atas tindakannya tersebut yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polisi telah 
menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka telah terjadi pelanggaran 
terhadap hak konstitusional Korban sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Ketetapan MPR No. 
XVII/MPR-RI/1989 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang NO. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, tentunya terbih 
lagi Undang Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah 
memberikan jaminan atas perlindungan hukum terhadap Korban pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.  

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, yang berbunyi: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya Undang Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc, 
artinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
HAM. Jadi ketentuan dalam pasal ini bahwa korban atas pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dapat mengajukan tuntutan kepada jaksa agung untuk menyidik dan menyelidik peristiwa-
peristiwa bebagaimana diuraikan di atas. 

Faktanya sampai saat ini, para korban dari peristiwa Tangjung Priok dan Talangsari, 
Lampung belum bisa mendapatkan perlindungan sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat, maka untuk mendapatkan keadilan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat itu belum dapat terwujud. Pertanyaannya adalah kapan keadilan dan kepastian hukum 
itu dapat terwujud di negara Indonesia ini? Oleh karena itu, untuk menjawab permasalah yang 
ada tidak hanya dapat dijawab secara hukum saja, melainkan perlu adanya kemauan politik dari 
pemerintah. Maka sesungguhnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut di atas, sangatlah 
diperlukan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsialisi (KKR), seperti halnya KKR di Aceh. 
Pembentukan KKR apabila jadi dibentuk, mempunyai tugas yang dapat menyelesaikan persolan-
persoalan perlanggaran hak asasi manusia yang berat dimasa lampau. Sangat diharapkan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat mengukapkan suatu kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang 
pernah terjadi di negeri ini dan mendamaiankan merupakan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia 
saat ini. Sedang yang juga perlu diperhatikan adalah nasib para korban yang wajib untuk diurus 
untuk mendapatkan konpensasi, restitusi maupun rehabilitasi dari Pemerintah, dan Pemerintah 
bertanggung jawab atas hal itu. Oleh karena itu, sesuai Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang 
Peradilan HAM dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 
No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Pasal 7 yang berbunyi: 

 
15  Ibid. 
16  Ibid. 
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(1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan Korban tindak pidana terorisme 
selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas 
Konpensasi; 

(2) Konpensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, 
Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK 

(3) Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 
LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Undang Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tidak pidana 
terorisme. 

 
Pasal 6, yang berbunyi: 

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, 
Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban 
tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: 
a. Bantuan medis; dan 
b. Bantuan rehabilitasi psikososial danpsikologis 

 
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. 

 
Dengan demikian, pemberian perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat secara hukum konstitusi Indonesia/UUD 1945 merupakan hak konstitusional 
bagi setiap orang/warga negara yang harus terus diperjuangkan demi keadilan substansi dalam 
rangka pemenuhan hak haknya sebagai warga negara yang wajib bagi pemeritah untuk 
merealisasikannya dengan melalui proses administrasi hukum yang benar. Karena perlindungan 
hukum terhadap korban haruslah lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 
yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 
untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota anggota masyarakat antara perorangan dengan 
pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat,17 bangsa, dan negara.  

Hal tersebut, sejalan dengan pendapat Abdul Haris Samendawai,18 bahwa sejak 
diberlakukan undang undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 tahun 
2008, dalam pelaksanaannya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat praktis 
mengacu pada dua peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun sepanjang tidak 
bertentangan dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut undang undang dan 
peraturan pemerintah lainnya masih berlaku. Dalam undang undang tersebut hak hak korban 
tidak dibedakan secara khusus dari hak hak yang dimiliki saksi. Artinya undang undang telah 
mengakomodasi hak atas keadilan yang layak bagi korban karena jaminan perlindungan bagi 
korban telah didapatkan sejak proses penyelidikan dilakukan. Dalam Perlindungan Saksi dan 
Korban, korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki dua hak ekslusif yang diberikan oleh 
undang undang, yakni hak atas kompensasi dan pemberian bantuan, selain tentunya terdapat 
pula hak untuk mengajukan restitusi kepada pelaku kejahatan. Lebih lanjut, Haris mengatakan 
rumusan dari definisi kompensasi yang terdapat pada PP Nomor 44 tahun 2008 terdapat 
kesalahan konseptual yang sifatnya fundamental. Rumusas pengertian kompensasi dalam PP 
tersebut adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu 
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.19 

Persolan-persoalan yang telah diuraikan di atas, bahwa sesungguhnya hukum konstitusi 
Indonesia (UUD 1945) merupakan inti dari sistem ketatanegaraan Indonesia, karena dalam setiap 

 
17  Ibid, hlm. 55 
18  Abdul Haris Samendawai, Hak Asasi manusia Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional 

dan Nasional),  Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April, 2009, hlm. 258-259. 
19  Ibid. 
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konstitusi negara, termasuk UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara Indonesia memuat 
tiga meteri muatan yang sifatnya fundamental yaitu pengaturan pembagian kekuasaan negara 
yang sifatnya fundamental; pengaturan tugas dan wewenang kekuasaan negara yang sifatnya 
fundamental; dan pengaturan perlua adanya perlindungan hak asasi manusia yang sifatnya 
fundamental. Maka dari perpektif perlindungan Korban atas pelanggaran hak asasi manusia telah 
sangat jelas dan rinci diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 (Pasca Perubahan) dan Ketetapan 
MPR No. XVII/MPR-RI/1998 tentang Hak Asasi Manusia, keduannya ketentuan hukum itu 
merupakan perwujudan dari hak konstitusional (constitutional right) sebagai warga negara 
Indonesia yang sangat dilindungi secara fundamental oleh negara. Sedangkan implementasi 
terhadap perlindungan Korban telah diatur oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia 
dan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
merupakan hak hukum (legal right) bagi Korban secara otomatis haruslah dipenuhinya hak hak 
korban tersebut oleh Pemerintah sebagai pertanggung jawabannya. 

Saat ini, sepertinya belum ada kemauan politik dari Pemerintah untuk menyelesaikan 
permasalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, seperti peristiwa Tanjung 
Priok pada tahun 1984 dan Peristiwa Dusun Talangsari di Lampung tahun 1989 serta kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia dan lainnya. Perlu mendorong kepada Pemerintah saat itu dari 
para akademisi, pemerhati hak asasi manusia, tokoh-tokoh masyarakat untuk segera membuat 
kebijakan politik tentang penyelesaian kasus kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di masa 
lalu yang menjadi sorotan publik, walapun peristiwa tersebut merupakan peninggalan rezim Orde 
Baru. Pengungkapan kasus-kasus tersebut sangatlah penting untuk diselesaikan secara tuntas, 
agar bangsa ini tidak terbelenggu pada peristiwa masa lalu saja. 

Pemerintah ingin mendapatkan formula yang tepat dalam pembentukan Komisi Kebenaran 
dan Rekonsialiasi. Pasalnya, payung hukum keberadaan komisi ini sempat dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Sebab, Pemerintah “ingin melihat bagaimana cara cara 
penyelesaian yang lebih lugas, apakah perlu KKR atau bagaimana.”20 Pemerintah saat ini sedang 
menyiapkan Rancangan Undang undang tentang KKR. Rencananya, RUU tersebut bakal 
dimasukan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020.21  

Atas tanggung jawab negara, maka proses menyelesaikan persoalan hak asasi manusia 
masa lalu agar tragedi-tragedi tersebut wajib menjadi prioritas pemerintah, oleh karena itu jalan 
yang terbaik untuk pemenuhan hak hak korban atas pelanggaran hak asasi manusia agar cepat 
untuk dituntaskan secara adil dan berkeadaban sesuai nilai-nilai yang tertuang dalam UUD 1945, 
Undang undang dan pertauran pelaksanaannya. Untuk ke depannya, Undang undang KKR harus 
menjadi prioritas utama bagi DPR dan Pemerintah dalam pembentukannya, agar para korban dari 
peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu mendapatkan perlindungan 
hukum yang selama ini belum terwujud.  

Sesuai keinginan Pemerintah dan masyarakat, agar mempunyai legalitas kuat dalam 
menjalan tugas dan fungsinya KKR, maka perlu dibentuk berdasarkan Undang Undang tentang 
KKR. Untuk itu, KKR sebagai institusi negara dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya 
berkewajiban untuk merealisasikan perlindungan para Korban atas pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dengan berpijak pada keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan 
demi menjaga bangsa dan negara Indonesia lebih maju.  

Oleh karena itu, pembentukan KKR menjadi bukti nyata political will Pemerintah untuk 
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak hak korban atas pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat di masa lalu. Pengungkapan atas tragedi-tragedi tersebut secara tuntas dan 
berkeadilan perlu dilakukan, agar menjadi pembelajar berharga bagi Negara dan masyakatat. 
Indonesia sebagai negara besar, janganlah meninggal sejarah (Jasmerah). Dengan pengungkapan 
fakta-fakta yang pernah terjadi atas pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, maka negara, 

 
20  Dimas Jarot Bayu, 2019, Bentuk KKR Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Minta Saran Ahli dari AS, 

https://katadata.co.id/berita/2019/12/11/bentuk-kkr-tuntaskan-kasus-ham-pemerintah-minta-saran-ahli-dari-as  
21  Ibid. 
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masyarakat, kelompok, individu manusia haruslah belajar dari tragedi-tragedi tersebut agar tidak 
terulang kemudian.  

Dari uraian di atas, dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa semula ajaran 
viktimologi yang berwawasan begitu sempit, yang kemudian dikembangkan menjadi inklusif 
wawasan hak hak asasi manusia (disebut new victimology), sehingga mencakup juga persoalan 
mengenai penderitaan manusia (kemanusian).22 Oleh karena itu, perlindungan korban sangat 
penting untuk mendapatkan perhatian utama atau serius dalam membahas kejahatan yang 
disebabkan sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan, 
tidak terkecuali kejahatan kemanusian seperti pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang 
pada akhirnya akan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban 
kejahatan, dan yang tidak kalah penting adalah mengharapkan dapat menemukan upaya 
penanggulangan kejahatan itu sendiri, termasuk kejahatan hak asasi manusia yang berat. 
Disinilah peran ilmu viktimologi sangat berguna bagi perlindungan Korban atas pelanggaran atau 
kejahatan terhadap kemanusian. 
 

IV. Penutup 

a. Simpulan 

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan sebagai pihak yang sangat 
dirugikan dan telah menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Oleh sebab itu diperlukan 
sebuah proses penegakan hukum yang tidak saja melulu mencari pembenaran atas penghukuman 
terhadap pihak yang dianggap bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di 
masa lalu. Akan tetapi tanggung jawab negara/pemerintah atas peristiwa pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat tersebut perlu dilakukan segera mungkin demi perlindungan dan pemenuhan 
hak korban sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR-RI/1998 
tentang Hak Asasi Manusia. Kedua ketentuan hukum merupakan perwujudan dari hak 
konstitusional (constitutional right) sebagai warga negara Indonesia. Instrumen lain mengenai 
perlindungan korban telah diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia dan 
Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ketiga 
aturan ini disebut sebagai hak hukum (legal right). Dengan demikian, negara bertanggung jawab 
atas pemenuhan dan perlindungan korban atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dengan wajib memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

b. Saran 

Solusi untuk penyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, seperti 
peritiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dan Peristiwa Dusun Talangsari di Lampung tahun 1989 
serta kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat lainnya adalah mendorong 
Pemerintah dan DPR untuk segera membentuk undang undang tentang KKR masuk dalam 
Prolegnas tahun 2020 sebagai prioritas utama, agar peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi 
manusia di masa lalu tidak menjadi beban politik yang tak pernah berkesudahan di setiap rezim 
pemerintahan yang ada. Pembentukan KKR adalah salah satu solusi yang paling tepat untuk 
dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perlindungan korban atas pelanggaran hak asasi 
manusia yang pernah terjadi pada masa lalu, dengan mengungkapkan kebenaran yang seadil-
adilnya demi kedamaian, perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia korban 
berdasarkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan menjaga Persatuan Indonesia. 

 

 
22  J.E. Sahetapi, 1995, Kata Pengatar Dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco, hlm. 5. 
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