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Abstrak 

Argumen utama tulisan ini adalah konstelasi politik yang tercipta pasca 

Reformasi sangat berpengaruh terhadap praktik hak asasi manusia di 

Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penentu di sini antara lain kompromi 

yang dicapai antara elit politik lama dan baru, kelompok masyarakat sipil yang 

tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menggiring perubahan, dan 

kelompok militer yang lebih dahulu melakukan konsolidasi daripada elit sipil. 

Dengan menganalisis dasar (rationale) dari transisi demokrasi Indonesia 

tampak bahwa kompromi antar elit lebih menitikberatkan pada perubahan 

sistem politik dari kediktatoran ke demokrasi. Pengakuan terhadap HAM 

dalam konteks Reformasi Indonesia dianggap sebagai prasyarat bagi Indonesia 

mendapat status sebagai negara demokratis. Akibatnya di satu sisi pemerintah 

Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru sibuk memperbaiki sistem HAM dengan 

segala aturan hukum dan organisasi tetapi di sisi lain pemerintah tidak merasa 

punya urgensi untuk melakukan perbaikan terhadap perlindungan HAM di 

Indonesia. Studi kasus tentang gagalnya ratifikasi Statuta Roma menunjukkan 

masalah HAM (dan kebijakan HAM) di Indonesia sebagai akibat dari kondisi 

politik yang tercipta pasca Reformasi. 

Kata Kunci 

hak asasi manusia, kebijakan HAM, demokratisasi 

Pendahuluan  

Tulisan ini akan mengevaluasi kebijakan hak asasi manusia (HAM) yang diterakan di 

dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Melalui studi kasus 

rencana untuk mengadopsi Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional 

(International Criminal Court) tulisan ini menunjukkan dua hal. Pertama, adanya 

perubahan sikap pemerintah tentang hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia 

adalah universal dan bagian penting dari demokrasi. Kedua, bahwa implementasi dari 

kebijakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh proses demokratisasi di mana 

terjadi kompromi politik antara elemen-elemen rezim Orde Baru dengan elit-elit 

moderat yang muncul setelah Suharto turun dari kekuasaan tahun 1998.  
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Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang mendasari dibentuknya Pengadilan 

Kriminal Internasional—ICC. ICC yang beroperasi tahun 2002 memiliki yurisdiksi 

untuk mengadili kasus kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan atas 

kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. ICC adalah pengadilan yang permanen, 

bukan ad-hoc sepert pengadilan kriminal internasional serupa yang mengadili penjahat 

perang di Nuremberg, Tokyo, atau untuk kasus Rwanda dan bekas negara Yugoslavia.  

Rencana untuk meratifikasi Statuta Roma ini awalnya diagendakan melalui RANHAM 

2004-2009 di masa kepemimimpinan Presiden Megawati Sukarno Putri. Karena 

Presiden Megawati kalah di dalam pemilu tahun 2004, RANHAM 2004-2009 

kemudian diteruskan ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Dalam dua periode kepemimpinan Presiden SBY target untuk mengadopsi Statuta 

Roma ini tidak dipenuhi walaupun pejabat yang terkait dengan implementasi 

RANHAM berulang kali menyampaikan keinginan pemerintah untuk meratifikasi 

Statuta Roma ini (Parliamentarians for Global Action, 2007). 

Patut digarisbawahi di sini bahwa permasalahan HAM di Indonesia sangat kompleks, 

terutama untuk negara seperti Indonesia yang melewati periode di mana pemerintah 

yang otoriter melakukan dan juga membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi. 

Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas bagaimana kemandekan perlindungan 

hak asasi manusia terkait dengan lambatnya reformasi hukum di Indonesia (McRae, 

2017; Rosser, 2017) atau budaya korupsi yang mengakar dan sulit dihapuskan 

(Hadiprayitno, 2010; Suryadarma, 2012). Studi kasus tentang rencana ratifikasi Statuta 

Roma menunjukkan bahwa stagnasi kebijakan HAM di Indonesia disebabkan oleh 

akumulasi dari proses transformasi politik yang kompromistis, sehingga 

menghilangkan urgensi dari penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi 

di masa lampau, politik birokrasi (bureaucratic politics), dan keterbatasan masyarakat 

sipil untuk mendorong pemerintah menjalankan kebijakan hak asasi manusianya. 

Tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama penulis akan 

menjabarkan keterhubungan antara HAM dengan demokratisasi, lalu akan dilanjutkan 

dengan pembahasan mengenai hak asasi manusia di dalam konteks Reformasi. Di 

bagian selanjutnya penulis akan menganalisis kasus pengadopsian Statuta Roma yang 

batal diwujudkan. 

Pembahasan 

Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi 

Sejumlah perjanjian internasional dan norma HAM internasional dan dibentuknya 

organisasi-organisasi internasional untuk mengatur hal-hal tersebut, yang muncul 

setelah Perang Dunia II usai menandakan lahirnya institusi HAM modern (Donnelly, 
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2013). 1  Terbentuknya rezim internasional mengenai HAM adalah sesuatu yang 

istimewa karena proses negosiasi untuk aturan-aturan tentang bagaimana negara 

berkewajiban untuk melindungi hak warga negaranya disepakati di luar negeri. 

Pemerintah kemudian bertanggung jawab untuk menjalankan isi kesepakatan tersebut 

di dalam negeri (domestik) dan senantiasa akan diminta pertanggungjawabannya oleh 

masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) atas produk hukum 

internasional tersebut (Simmons, 2009). Kondisi ini sangat berbeda dengan perjanjian 

internasional lainnya yang hanya berdampak pada penyesuaian kebijakan sebuah 

negara atas negara lain.  

Penelitian yang membahas perilaku negara dalam kerja sama internasional mengenai 

hak asasi manusia telah banyak dilakukan. Oona Hathaway, misalnya, mencari 

penjelasan mengapa negara mau ikut dalam institusi internasional hak asasi manusia 

(Hathaway, 2007). Ada juga yang mengkaji apakah perjanjian internasional mengenai 

hak asasi manusia akan membawa perbaikan atas praktik hak asasi manusia atau 

bagaimana norma hak asasi manusia mengalami proses internalisasi dan diterima di 

sebuah negara (Goodman & Jinks, 2003; Neumayer, 2005). Hal lain yang menjadi 

perhatian khusus dari para peneliti studi hak asasi manusia adalah pengaruh dari 

institusi hak asasi manusia terhadap politik domestik. Beth A. Simmons berpendapat 

bahwa sikap positif yang ditunjukkan pemerintah atas suatu perjanjian hak asasi 

manusia berkorelasi dengan agenda legislasi pemerintah. Perjanjian tersebut dalam hal 

ini akan berfungsi sebagai “proposal yang jelas” yang akan digunakan untuk 

menantang status quo (Simmons, 2009, p. 128). Penelitian yang dilakukan oleh 

Andrew Moravcsik juga menunjukkan adanya peran dari kelompok domestik 

mendukung diadopsinya institusi hak asasi manusia. Dalam studi kasus dibentuknya 

European Convention for the Protection of Human Rights, dukungan elit-elit pro-

demokrasi didasarkan dari keinginan untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan 

menghambat pergerakan rival mereka yang tidak pro-demokrasi (Moravcsik, 2000). 

Keberadaan institusi hak asasi manusia tidak hanya mempengaruhi elit-elit politik 

tetapi juga massa yang menginginkan perubahan. Mereka lalu menjadi agen yang 

mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut dan menuntut pemerintah untuk 

melakukan perubahan (Simmons, 2009). 

Penelitian-penelitian di atas secara gamblang memberikan penjelasan mengapa 

negara-negara mengambil keputusan tertentu terkait dengan hak asasi manusia. Untuk 

kasus Indonesia penjelasan tentang perilaku pemerintah terkait dengan instrumen hak 

asasi manusia menjadi rumit karena ada elemen demokratisasi yang berpengaruh 

terhadap arah politik Indonesia terutama tentang bagaimana pendekatan yang akan 

                                                 
1 Rezim internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia mulai dibentuk seiring dengan berdirinya 

PBB pada tahun 1945. Usaha-usaha awal adalah melakukan mengkodefikasi norma-norma hak asasi 

manusia ke dalam konvensi dan kovenan internasional, di mulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia 

(Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948.  
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diambil pemerintah mengenai isu hak asasi manusia. Arti dari demokratisasi di sini 

adalah “proses yang kompleks, tidak singkat, dinamis dan terbuka… terkait dengan 

politik partisipatif yang berdasarkan aturan dan konsensual” (Whitehead, 2002, p. 27). 

Samuel Huntington merumuskan tiga klasifikasi mengenai hubungan antara aktor 

dalam konteks demokratisasi: transformation, transplacement dan replacement 

(Huntington, 1993). Transformasi menggambarkan proses di mana elit mendominasi 

perubahan, sebaliknya replacement menekankan pada besarnya pengaruh kelompok 

oposisi dalam menyetir perubahan. Kondisi ketiga, transplacement, terjadi ketika 

kedua kelompok, pemerintah dan oposisi, bekerja sama untuk membawa perubahan 

yang demokratis. Huntington mengingatkan bahwa dalam praktiknya tidak ada 

perubahan rezim yang benar-benar pas dengan tiga klasifikasi tersebut karena 

perubahan akan berganti-ganti bentuk dari satu tipe ke tipe yang lain. 

Satu hal yang mendapat perhatian khusus di dalam transformasi menuju demokrasi 

adalah hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Manuel Antonio Garreton 

berpendapat bahwa isu penting yang dikemukakan saat kediktatoran berakhir adalah 

bagaimana cara menangani “warisan dari rezim terdahulu” atau yang ia sebut sebagai  

“the authoritarian enclaves” (Garreton, 1994, p. 223). Peninggalan rezim terdahulu 

ini, mencakup institusi, aktor (misalnya kelompok militer) dan nilai-nilai, menurut 

Garreton berpotensi untuk menghalangi praktik-praktik demokrasi ke depannya. Hak 

asasi manusia adalah hal ini digunakan sebagai cara untuk menjatuhkan elemen-

elemen rezim terdahulu dengan harapan pemerintah baru mendapat pengakuan 

(legitimasi) yang kuat. Penegakan hak asasi manusia dalam periode demokratisasi ini 

pada praktiknya akan menghasilkan dua logika. Pertama adalah ‘ethical-symbolic 

logic’(Garreton, 1994) yang menekankan pada penyelesaian kasus pelanggaran hak 

asasi manusia di masa lampau. Ini termasuk “penyebaran informasi dan pencarian 

kebenaran tentang kejahatan dan pengakuan bahwa kejahatan di masa lampau itu 

terjadi, proses pengadilan dan penghukuman, dan reparasi (ganti rugi) untuk korban 

kejahatan di masa lalu” (Garreton, 1994, p. 223). Menurut Garreton, demokrasi keliru 

diartikan sebagai hak asasi manusia. Logika kedua adalah ‘political-state logic’ yang 

menempatkan demokrasi di atas hak asasi manusia. Di bawah logika ini fokus utama 

adalah bagaimana bertransformasi dari bentuk negara yang otoriter menjadi 

demokratis; hak asasi manusia di sini dianggap sebagai bagian dari isu-isu demokrasi 

yang ada. 

Dua logika ini, yang mewakili kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, 

menurut Garreton akan saling bersaing satu sama lain karena khawatir akan terjadi 

kemunduran apabila tujuan tidak tercapai. 

If the spectre haunting the ethical logic consists of forgetting and impunity, the 

spectre haunting the political-state logic is authoritarian regression. Taking 

the metaphor to its extreme, one can say that there is a hidden reciprocal 

blackmail between the two competing logics. Some will claim that the radical 
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solution to the human rights problem will invite authoritarian regression. 

Others will say that if the human rights issue is not resolved, democracy will 

lack legitimacy (Garreton, 1994, p. 224) 

Garreton berpendapat bahwa tingkat perbedaan di antara kedua logika ini tidak sama 

di setiap negara dan tidak ada solusi sederhana untuk mengatasi masalah-masalah yang 

timbul dalam transisi demokrasi. Namun, ia menambahkan bahwa bagaimana proses 

demokratisasi menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau dan 

“bagaimana mengkombinasikan kedua logika tersebut” akan sangat membantu 

memahami “pertanyaan tentang hak asasi manusia paska periode kediktatoran” 

(Garreton, 1994, p. 225). 

Hak Asasi Manusia dalam Konteks Reformasi 1998 

Salah satu perkembangan yang menarik untuk dikaji dari mundurnya Suharto tahun 

1998 adalah perubahan sikap pemerintah tentang hak asasi manusia. Di masa Orde 

Baru pemerintah menganggap konsep ‘hak asasi manusia’ sebagai produk Barat yang 

tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang menganut kebudayaan Timur—

kepentingan bersama atau kelompok di atas kepentingan individu (lihat Barr, 2000; 

Bell, 1996; Langlois, 2001; Mauzy, 1997). Kondisi di mana pemerintah mengabaikan 

nilai universalitas hak asasi manusia ini kemudian diperparah dengan dibatasinya hak-

hak sipil seperti hak untuk berserikat, bergabung dalam partai politik, dan hak untuk 

mendapat perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) (Lubis & Abdullah, 1981; 

YLBHI, 1990). Patut digarisbawahi di sini bahwa ketidakperdulian pemerintah Orde 

Baru tentang hak asasi manusia bukan berarti pemerintah saat itu mengasingkan diri 

dari forum-forum internasional yang membahas isu hak asasi manusia. Pemerintah 

Orde Baru tercatat mengadopsi beberapa instrumen hak asasi manusia—Konvensi 

Hak-hak Anak diratifikasi tahun 1990 dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita diratifikasi tahun 1984. Indonesia pun terlibat 

dalam World Conference on Human Rights, pertemuan internasional yang diorganisir 

oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993 di Wina, Austria, yang salah satu 

agendanya adalah merumuskan kebijakan promosi dan perlindungan hak asasi 

manusia. Namun, bisa dianggap bahwa keterlibatan Indonesia saat itu adalah bagian 

dari upaya window dressing—partisipasi semu—tanpa ada keseriusan untuk 

memperbaiki kondisi hak asasi manusia di dalam negara (Prasetyo, 2009). 

Reformasi 1998—yang secara dramatis mengubah perpolitikan di Indonesia—

membawa pengaruh yang signifikan terhadap konsep hak asasi manusia di Indonesia. 

Presiden B.J. Habibie yang didesak baik dari dalam maupun luar negeri untuk segera 

melakukan perubahan kemudian mengambil sejumlah keputusan yang di antaranya 

menegakkan kembali hak-hak sipil masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini termasuk 

pembebasan media, menghilangkan aturan pembatasan partai politik, dan merancang 

pemilu yang bebas dan terbuka. Pemerintahan Habibie juga bertanggung jawab atas 

penguatan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang independen dan 
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rancangan kebijakan hak asasi manusia dalam skim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia (RANHAM), program lima tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan 

promosi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (lihat Herbert, 2008; Hosen, 

2003; Kartasasmita, 2013).  

Walaupun Reformasi menandai berakhirnya otoritarianisme, proses demokratisasi 

Indonesia tidaklah berjalan mulus. Hal yang paling menonjol dalam transformasi 

menuju demokrasi di Indonesia adalah tidak hilangnya pengaruh elemen-elemen Orde 

Baru seiring dengan turunnya Presiden Suharto dari puncak kekuasaan. Golongan 

Karya (Golkar) yang merupakan ‘partai pemerintah’ di masa Orde Baru masih 

mendominasi parlemen, begitu pula dengan faksi TNI/Polri Kelompok-kelompok 

bisnis yang dekat dengan Suharto dan memiliki pengaruh besar di Indonesia pun tidak 

serta merta hilang dominasinya dalam perpolitikan Indonesia. Vedi Hadiz menjelaskan 

mengapa elemen-elemen Orde Baru ini bisa selamat dari perubahan drastis di tahun 

1998:  

The legacy of authoritarianism is one aspect of the problem that certainly 

requires a significant degree of emphasis in the case of Indonesia. Immediately 

following the fall of Soeharto, the social forces that were not directly nurtured 

by the New Order and, therefore, would possibly have an interest in 

challenging the system of predatory capitalism that it forged (for example, 

sections of the liberal intelligentsia and professional groups in society, or the 

politically marginalised working class or peasantry) were not able to organise 

and develop into a coherent social force. This is in turn allowed for the 

continued ascendance of the many elements of the ancient regime—who were 

always more organised, coherent and endowed with material resources in the 

first place—in the context of an illiberal form of democracy that was mainly to 

be run by the logic of money politics. In a nutshell, these elements were better 

positioned than others in taking advantage of the opening up of Indonesian 

politics after 1998 (Hadiz, 2010, p. 46). 

Besarnya pengaruh kelompok-kelompok dari Orde Baru inilah yang kemudian 

menyebabkan konsolidasi demokrasi di Indonesia diwarnai dengan kompromi antara 

elit-elit politik dari rezim terdahulu dengan elit-elit yang muncul di masa Reformasi. 

Contohnya bisa terlihat dari peran Golkar dalam memenangkan Abdurrahman Wahid 

dalam pemilihan presiden tahun 1999. 

Masalah berikutnya yang timbul dari Reformasi 1998 adalah kalah cepatnya 

pemerintah sipil dalam mengawal reformasi militer. Kebijakan untuk mereformasi 

peran dan fungsi militer—termasuk mundurnya militer dari politik—datang dari 

kalangan militer sendiri bukan dari pemerintah sipil. Tidak ada pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah padahal hal ini penting untuk menegakkan supremasi sipil 

atas militer. Kelemahan pemerintah sipil dalam hal ini bisa dijelaskan dari dinamika 

hubungan antara Presiden Habibie dengan kelompok militer saat itu. Sebagai presiden 
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Habibie adalah pemimpin yang legitimasinya diragukan karena ia adalah bagian dari 

rezim terdahulu. Dukungan dari kelompok militer dalam hal ini adalah sesuatu yang 

mutlak dibutuhkan oleh Habibie (Mietzner, 2006). Implikasi dari lebih dahulunya 

kalangan militer terkonsolidasi dibandingkan elit-elit sipil adalah susahnya untuk 

mengontrol sejauh mana reformasi militer sudah dilaksanakan. Padahal banyak 

permasalahan yang belum terselesaikan di dalam tubuh militer, seperti keterlibatan 

tentara dalam dunia bisnis (Baker, 2015) atau mengenai reformasi peradilan militer 

(Anggoro, 2007; Qotimah, 2009) untuk memutus impunitas yang selama ini melekat 

di tubuh tentara.  

Sementara itu, walaupun gerakan Reformasi 1998 dimotori oleh kelompok masyarakat 

sipil, terutama dari kalangan mahasiswa, secara umum kekuatan masyarakat sipil di 

Indonesia tidak begitu signifikan untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan. 

Masyarakat sipil muncul sebagai kekuatan yang terpecah-pecah dalam unit-unit kecil 

yang masing-masingnya memiliki perspektif yang berbeda tentang arah yang 

hendaknya diambil untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Perbedaan-perbedaan 

dalam memandang isu ini tampak dalam kasus penyelesaian pelanggaran hak asasi 

manusia di masa lalu. Sebagian kelompok masyarakat sipil menginginkan proses 

peradilan dan reparasi bagi korban dan keluarga korban. Sementara kelompok 

masyarakat sipil yang lain lebih mengutamakan proses rekonsiliasi yang tidak disertai 

dengan proses hukum (lihat Sulistiyanto, 2007; Wahyuningroem, 2013). Kurang 

terorganisirnya kelompok masyarakat sipil di Indonesia ini memiliki sejarah panjang 

terkait dengan kebijakan rezim Orde Baru yang membatasi hak-hak untuk berserikat. 

Isu-isu mengenai demokrasi dan hak asasi manusia kemudian hanya dibahas oleh 

sebagian kecil kelompok masyarakat sipil terutama di kalangan masyarakat perkotaan 

(lihat Aspinall, 2005; Boudreau, 1999; Heryanto & Hadiz, 2005). 

Apabila kita kembali kepada dua logika yang dijelaskan oleh Garreton, maka untuk 

kasus demokratisasi di Indonesia logika yang mendominasi adalah political-state 

logic. Menyegerakan transformasi demokrasi adalah prioritas bagi pemerintah baru 

dan persoalan-persoalan yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia di masa 

lampau tidak dianggap mendesak untuk diselesaikan. Dalam skenario ini, hak asasi 

manusia yang diejawantahkan ke dalam undang-undang dan aturan-aturan hanya 

dianggap sebagai prasyarat untuk menuju demokrasi. Walaupun jika dibandingkan 

dengan kondisi Orde Baru hak asasi manusia kini diakui, negara belum dapat 

memberikan perlindungan yang maksimal karena disibukkan dengan demokratisasi. 

Studi Kasus Gagalnya Rencana Pengadopsian Statuta Roma ICC 

Statuta Roma ICC bukanlah instrumen hak asasi manusia utama seperti halnya 

International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) dan International Covenant 
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on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). 2  Keistimewaan nilai yang 

diusung Statuta Roma untuk ICC adalah penekanan bahwa setiap individu memiliki 

tanggung jawab atas semua perbuatannya termasuk perbuatan kriminal. Seperti yang 

disebut di awal tulisan, ada empat kejahatan luar biasa yang diatur di dalam Statuta 

Roma: genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Melalui 

prinsip tanggung jawab individu, semua orang, termasuk pimpinan tertinggi kesatuan 

militer pun bisa dituntut ke pengadilan apabila terdapat indikasi keterlibatan mereka 

dalam pelanggaran berat HAM. Antara ICC dengan pengadilan negara yang 

meratifikasi Statuta Roma yang berlaku adalah hubungan komplementer; ICC hanya 

akan beroperasi apabila negara tidak dapat atau tidak siap untuk menjalankan proses 

pengadilan (ICC, 1998). 

Bagi Indonesia yang memiliki budaya impunitas atau kebal sekelompok orang dari 

jangkauan hukum karena jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya (lihat Meijer, 2006), 

pengadopsian Statuta Roma ini sangat penting karena terkait dengan upaya untuk 

memutus rantai impunitas. Statuta Roma juga punya signifikansi terkait dengan 

kelanjutan reformasi hukum di Indonesia yang hingga saat ini hanya memiliki Undang 

Undang No. 26 Tahun 2000 untuk mengatur dua pelanggaran HAM berat yaitu: 

genosida dan kejahatan atas kemanusiaan. 

Terkait dengan UU tersebut di atas, Statuta Roma dan Indonesia sebenarnya memiliki 

hubungan yang unik. Rumusan Statuta Roma disahkan dalam Pertemuan Diplomatik 

di Roma pada tahun 1998. Indonesia adalah bagian dari negara-negara yang terlibat 

dalam negosiasi perumusan draf. Ketika Statuta Roma tersebut diadopsi, Indonesia 

memilih posisi abstain dengan alasan proses ratifikasi memerlukan persetujuan DPR 

dan kondisi Indonesia saat itu (periode transisi demokrasi) tidak memungkinkan untuk 

menyegerakan ratifikasi. Di dalam negeri keberhasilan komunitas internasional dalam 

mengesahkan Statuta Roma mendorong kelompok masyarakat sipil yang terlibat 

dalam isu transitional justice—keadilan pada masa transisi—untuk mengangkat 

agenda ratifikasi Statuta Roma (Soeprapto, 2002). Statuta Roma dalam hal ini 

dianggap penting karena mendukung upaya penghapusan budaya impunitas di 

Indonesia. Namun karena banyaknya agenda yang ditangani kelompok masyarakat 

sipil saat itu, kampanye ratifikasi Statuta Roma kemudian ditunda. 

Ketika Indonesia dihadapkan pada krisis pasca jajak pendapat di Timor Timur 1999, 

Statuta Roma untuk ICC kembali menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia. Dalam 

upaya menangkal tuntutan agar pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur 

diadili di pengadilan/tribunal internasional, Indonesia menggesakan diterbitkannya 

undang-undang yang mengatur kejahatan hak asasi manusia. Dengan menjadikan 

Statuta Roma ICC sebagai model, UU No. 26 Tahun 2000 kemudian lahir. Namun 

                                                 
2 Indonesia telah mengadopsi kedua perjanjian internasional ini pada tahun 2005; Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2005 untuk ICESCR dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 untuk ICCPR. 
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hanya dua kejahatan saja yang diatur di dalam UU ini, yaitu genosida dan kejahatan 

atas kemanusiaan. 

UU No. 26 Tahun 2000 ini sebenarnya memiliki beberapa masalah (lihat Abidin, 2010; 

Soeprapto, 2006). Pertama terkait dengan nomenklatur yang tidak tepat. UU ini diberi 

nama UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sementara kejahatan yang diatur di 

dalamnya adalah kejahatan luar biasa  yang hanya meliputi dua tipe saja (genosida dan 

kejahatan atas kemanusiaan). Sementara Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia tidak menjelaskan mengenai masalah pelanggaran hak asasi 

manusia yang biasa. Kejanggalan lainnya yang ditemukan di dalam UU No. 26 Tahun 

2000 adalah penggunaan kata-kata yang merubah makna asli dari isi Statuta Roma 

sebagaimana yang ditulis di bawah ini: 

A military commander or person effectively acting as a military commander 

shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court 

committed by forces under his or her effective command and control, or effective 

authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to 

exercise control properly over such forces (Pasal 28 Statuta Roma). 

 

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai 

komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang 

berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang 

berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah 

kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut 

merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut” 

(Pasal 42 UU No. 26/2000). 

Pasal 28 Statuta Roma menunjukkan bahwa seseorang dengan pangkat tertinggi bisa 

diajukan ke pengadilan atas kejahatan hak asasi manusia. Prinsip tanggung jawab 

individu dalam hal ini berlaku. Perubahan kata ‘shall’ atau bisa menjadi ‘dapat’ di 

Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 adalah bentuk dari melanggengkan budaya impunitas 

karena pimpinan kesatuan tentara bisa tidak dimintai pertanggungjawabannya.  

Kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di UU No. 26 Tahun 2000 ditambah lagi 

dengan buruknya proses pengadilan pelanggar hak asasi manusia di Timor Timur 

(Cohen, 2003) menunjukkan beberapa hal. Pertama, perumusan UU No. 26 Tahun 

2000 dipengaruhi oleh orang-orang yang berkepentingan untuk melanggengkan 

budaya impunitas. Kedua, penolakan kelompok militer terhadap upaya untuk 

menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur menunjukkan masih 

belum tercapainya supremasi sipil atas militer. Hingga kini UU No. 26 Tahun 2000 

hanya dipakai untuk mengadili tiga kasus pelanggaran hak asasi manusia: kasus 

Timor-Timur di tahun 2002,  Tanjung Periok 2003, dan Abepura 2004. Tidak ada 
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upaya perbaikan terhadap UU tersebut walaupun banyak teradapat kesalahan di 

dalamnya. 

Abainya pemerintah dalam memperbaiki UU No. 26 Tahun 2000 menggambarkan 

betapa dominannya logika political state dari pada logika etika dalam transformasi 

demokrasi Indonesia. Hal ini kemudian menjadi preseden buruk terhadap rencana 

untuk mengadopsi Statuta Roma ICC. Pemerintahan SBY yang semula menargetkan 

diratifikasinya Statuta Roma pada tahun 2008 kemudian mengganti jadwal ratifikasi 

menjadi tahun 2013. Namun hingga masa kepemimpinan SBY berakhir, Statuta Roma 

tidak diratifikasi oleh pemerintah. 

Ada beberapa hal yang terkait dengan tidak diperhatikannya logika etika oleh 

pemerintah. Sejak Reformasi dimulai pemerintah telah dihadapkan dengan tuntutan 

penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru. Mulai dari kasus 

pembantaian anggota dan orang-orang yang dituduh mendukung partai Komunis, 

kasus Tanjung Priok, kasus Talang Sari, kasus DOM di Aceh dan Papua, hingga kasus 

kerusuhan tahun 1998. Presiden Habibie sempat merencanakan akan dibentuknya tim 

rekonsiliasi. Namun rencana ini tidak berhasil diwujudkan oleh presiden Habibie dan 

oleh presiden-presiden setelahnya. Bahkan Undang Undang No. 27 Tahun 2004 

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianulir oleh Mahkamah Konstitusi tahun 

2006 (Mahkamah Konstitusi, 2006).3 Tidak ada upaya yang kemudian dilakukan oleh 

pemerintah untuk memperbaiki UU No. 27 Tahun 2004 tersebut. 

Terdapat beberapa kelompok masyarakat sipil yang terlibat aktif dalam kampanye 

ratifikasi Statuta Roma ini. Mereka tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

Mahkamah Pidana Internasional. Selain terlibat dalam diseminasi informasi tentang 

Statuta Roma dan ICC, mereka juga aktif melobi parlemen dan pemerintah untuk 

menyuarakan pentingnya Statuta Roma bagi kelanjutan reformasi hukum Indonesia. 

Koalisi juga melibatkan beberapa tokoh nasional yang dianggap mumpuni bidang ilmu 

hukumnya untuk mendukung kampanye Statuta Roma (Mugiyanto, 2009). Namun 

seperti halnya pergerakan masyarakat sipil di Indonesia, Koalisi tidak cukup kuat 

untuk mempengaruhi pemerintah untuk mengesahkan Statuta Roma.  

Satu hal yang penting digarisbawahi di sini terkait dengan ketidakseriusan pemerintah 

dalam menjalankan RANHAM sebagai program yang dirancang untuk promosi hak 

asasi manusia di Indonesia. Walaupun di beberapa kesempatan pejabat pemerintah 

mengungkapkan keinginan untuk meratifikasi Statuta Roma (Hermawan, 2009; 

Hukum Online, 2012; Parliamentarians for Global Action, 2007), yang menjadi bagian 

dari program RANHAM, namun yang terjadi di balik itu adalah terjadi perbedaan 

                                                 
3 Beberapa LSM mengusulkan dilakukannya judicial review atas UU No. 27 Tahun 2004 terkait dengan tidak 

diperkuatnya otoritas komisi kebenaran dan tidak diperhatikannya hak-hak korban. Mahkamah Konstitusi 

kemudian memutuskan UU NO. 27 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian 

menganulirnya. 
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pendapat di antara kementerian mengenai Statuta Roma. Kementerian-kementerian 

yang terkait dengan ratifikasi perjanjian ini, yaitu Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertahanan (Hukum Online, 2011, 

2012). Resistensi terhadap rencana pengadopsian Statuta Roma ditunjukkan oleh 

Kementerian Pertahanan di mana pada tahun 2013 Menteri Pertahanan Purnomo 

Yusgiantoro menyebutkan bahwa Statuta Roma belum terlalu penting untuk 

diratifikasi karena Indonesia telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Aritonang, 2013).  

Resistensi Kementerian Pertahanan terhadap Statuta Roma sebenarnya sangat terkait 

dengan isu pelanggaran HAM pasca jejak pendapat di Timor Timur di bulan Agustus 

1999. Akibat dari diberitakannya keterlibatan tentara Indonesia dalam kasus 

pelanggaran HAM, komunitas internasional mengecam Indonesia dan mendesak 

dibentuknya tribunal internasional untuk mengadili pelaku kejahatan HAM di Timor 

Timur (lihat Amnesty International, 1999; The Jakarta Post, 1999). Indonesia 

bersikeras untuk melakukan proses penyelidikan dan pengadilan di dalam negeri; 

dalam waktu yang singkat Indonesia kemudian membentuk Komisi Penyelidik 

Pelanggaran HAM di Timor Timur pada bulan September 1999, tim investigasi khusus 

di bawah Komnas HAM, dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 26 tentang 

Pengadilan HAM pada bulan November 2000. Sejak dibentuknya KPP HAM Timor 

Timur hingga dilangsungkannya proses pengadilan untuk mengadili sekelompok 

orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM, kelompok 

tentara adalah kelompok yang paling menunjukkan ketidaksukaannya atas proses 

hukum tersebut. Jenderal Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan misalnya, menolak keras tuduhan yang 

dialamatkan kepadanya yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tragedi 

kemanusiaan di Timor Timur. Ia juga mengkritisi KPP HAM Timor Timur yang 

dianggap bias terhadap tentara sehingga mengeluarkan hasil penyidikan yang tidak 

netral (The Straits Times, 2000). Kelompok tentara juga mendapat dukungan dari 

sebagian masyarakat sipil yang melihat keberadaan KPP HAM sebagai bagian dari 

konspirasi bangsa asing untuk menyudutkan Indonesia melalui isu HAM (Chrisnandi, 

2000; Forum Peduli Persatuan dan Kesatuan Bangsa, 2000). 

Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur adalah kasus pertama yang dibawa ke 

pengadilan HAM. Proses pengadilan ad-hoc tersebut mendapat banyak kritikan baik 

dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Indonesia dikritik tidak serius (Cohen, 2003) 

menjalankan tugas dan fungsinya dan dianggap hanya melakukan proses pengadilan 

untuk sebagai formalitas semata (Casey, 2002). Besar kemungkinan bahwa resistensi 

terhadap keberadaan pengadilan HAM yang dapat menjangkau semua kalangan 

termasuk kelompok militer menjadi dasar keragu-raguan pemerintah dalam 

meratifikasi Statuta Roma terutama apabila pihak Kementerian Pertahanan 
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menganggap ICC sebagai instrumen asing yang berpotensi untuk mencampuri urusan 

dalam negeri Indonesia. Walaupun peran dan fungsi ICC sudah dipaparkan jelas di 

dalam Statuta Roma dan masuknya jaksa ICC ke dalam sebuah negara harus melalui 

prosedur yang tidak sederhana, pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan SBY 

tidak memberikan sinyal yang jelas tentang akhir rencana ratifikasi Statuta Roma. 

Bukan hanya rencana ratifikasi Statuta Roma ini yang diabaikan, pemerintahan SBY 

juga gagal menunaikan janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di 

masa lalu.  

Kasus rencana Statatu Roma ini membawa kita untuk melihat posisi HAM setelah 

Indonesia melakukan proses Reformasi lebih dari dua dekade yang lalu. Pengakuan 

pemerintah terhadap HAM sebagai bagian penting dari pengalaman demokrasi 

Indonesia adalah sebuah perubahan yang positif. Hanya saja pengakuan yang tidak 

dilanjutkan dengan kesungguhan pemerintah untuk menjalankan program-program 

HAM yang sudah disusun mengindikasikan bahwa pemerintah hanya menganggap 

HAM sebagai pelengkap dari demokrasi bukan tanggung jawab untuk memperbaiki 

kualitas perlindungan HAM untuk masyarakat.  

Penutup 

Tulisan ini telah membahas mengenai posisi hak asasi manusia dalam konteks 

Reformasi 1998 di mana hak asasi manusia dianggap hanya sebagai bagian dari proses 

demokratisasi Indonesia. Implikasi dari hal ini adalah pengabaian masalah-masalah 

hak asasi manusia yang butuh untuk diselesaikan segera. Adalah menjadi sesuatu yang 

ironis ketika Reformasi berakibat pada diakuinya hak asasi manusia oleh pemerintah, 

sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, namun pengakuan ini tidak 

ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas perlindungan hak asasi manusia.   

Studi kasus Statuta Roma adalah kasus yang unik karena pemerintah Indonesia ikut 

terlibat dalam merancang perjanjian internasional tersebut. Dengan memasukkannya 

ke dalam program RANHAM Indonesia memberikan komitmen untuk ratifikasinya. 

Namun pemerintah Indonesia tidak berhasil mewujudkan program ratifikasi ini hingga 

batas akhir rencana ratifikasi. Kegagalan meratifikasi Statuta Roma ini sebenarnya 

adalah bagian kecil dari pengabaian masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran 

hak asasi manusia. Dan semua ini terkait dengan jalan yang diambil oleh Indonesia 

pada masa transisi demokrasinya di tahun 1998. 
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