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Pengantar 

Salah satu keterbatasan tradisi hukum modern berkaitan dengan nilai dan institusi untuk 

mengadili masa lalu; bagaimana mengamalkan keadilan dalam dimensi sejarah (historical 

justice). Adam Czarnota (2005) dalam tulisannya ‘Between Nemesis and Justitia: dealing with 

the Past as a Constitutional Process’ mengantarkan kita pada topik diskusi keadilan dalam 

momen transisi politik. Dalam keadaan normal, tradisi hukum modern menggambarkan keadilan 

yang diwakili dengan sosok Dewi Themis atau Dewi Justitia, berpakaian putih, bertubuh 

langsing, berdiri memegang timbangan dan pedang, mata tertutup kain hitam. Penggambaran 

yang lain menampilkan Themis dan Justitia sembari menginjak buku tebal di salah satu kakinya, 

untuk menggambarkan bahwa perannya berlandaskan kepada hukum yang tertulis. Singkat kata, 

Themis dan Justitia adalah sosok keadilan yang lembut sekaligus tegas, tanpa pandang bulu, dan 

bertindak berlandaskan kepada aturan tertulis. 

 Bagi Czarnota, kain hitam yang menutup mata Themis dan Justitia merupakan bentuk 

keterbatasan hukum modern dalam melihat masa lalu. Hal itu misalkan nampak fondasi hukum 

modern yang sering terbentur dalam mengadili masa lalu seperti asas legalitas (suatu tindakan 

baru bisa dipidana kalau sudah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya), asas praduga 

tidak bersalah (presumption of innocence) yang selama ini dipergunakan oleh orang berpunya 

untuk menghindari proses hukum terhadapnya, serta menjadi tameng untuk merawat impunitas 

rezim yang melakukan tindakan represif pada masa lalu. 

 Sebagai alternatifnya, Czarnota mempertimbangkan untuk menghadirkan sosok Dewi 

Dike atau Dewi Nemesis yang tak kalah cantiknya, memiliki sayap, memegang pedang dan jam 

pasir di tangannya. Tanpa kain hitam menutup mata, penglihatan mereka sangat tajam untuk 

mencermati kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dike dan Nemesis merespresentasikan 

keadilan yang sepenuhnya (total justice), tak terbatas oleh waktu sebagaimana disimbolkan 

dengan jam pasir yang dipegangnya, tak terbataskan oleh ruang karena itu Dike dan Nemesis 

memiliki sayap untuk mengejar, menuntut balas terhadap pelaku kesalahan (Czarnota 2005:123). 

 Pada intinya, konsepsi keadilan yang normal sebagaimana direspresentasikan oleh Dewi 

Themis dan Justitia memiliki sejumlah keterbatasan mengatasi masa lalu. Sosok Dewi Dike dan 

Nemesis dapat menjadi alternatif, atau bahkan membangun suatu konsepsi baru untuk mengadili 

masa lalu terutama pada masa transisi politik. Untuk membahas diskursus keadilan pada masa 

transisi politik, tulisan ini membahas dua Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
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dalam menangani perkara yang berkaitan dengan korban Tragedi Komunis 1965-1966. Pertama 

perkara yang berkaitan dengan pemilihan hak politik mantan anggota PKI dan organisasi yang 

berafiliasi dengannya untuk menjadi calon anggota DPR dalam pemilihan umum. Kedua, perkara 

berkaitan dengan pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

 Mahkamah Konstitusi hadir pada masa transisi politik paska Orde Baru di Indonesia 

sebagai salah satu mekanisme peradilan untuk menangani permasalahan fundamental yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia, selain menangani perkara-perkara yang berdimensi politik. 

Menelisik putusan MK dalam hal ini, dapat memberikan pemahaman bagaimana institusi 

peradilan yang dibentuk pada masa transisi bekerja menangani perkara yang memiliki dimensi 

keadilan historis terhadap korban dari rezim represif pada masa lalu. Sebelum membahas peran 

Mahkamah Konstitusi lebih jauh, mari kita lihat kilas balik peristiwa 1965. 

 

1965, Era Persimpangan Indonesia 

Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh oleh kalangan militer sebagai dalang peristiwa 

penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira dalam malam berdarah 30 

September 1965. Sebenarnya tindakan penculikan bukan kali ini pertama kali terjadi dalam 

sejarah perpolitikan Indonesia. Sebelumnya Soekarno dan Hatta juga pernah diculik oleh 

kelompok pemuda ke Rengasdengklok karena menuntut Soekarno agar segera 

memproklamasikan kemerdekaan. Sutan Syahrir juga pernah mengalami penculikan ketika 

menjadi Perdana Menteri oleh kalangan Persatuan Perjuangan dibawah kendali Tan Malaka, 

Acmad Subarjo dan Sukarni yang memprotes politik diplomasi Syahrir. Namun kali ini berbeda, 

peristiwa G30S bukan saja penculikan sejumlah petinggi militer – untuk menghadapkan mereka 

ke hadapan Presiden bahwa benar ada rencana pembentukan Dewan Jenderal atas dukungan 

CIA, tetapi diikuti dengan pembunuhan dan mayatnya dimasukan ke dalam Lubang Buaya.  

 Ada versi lain mengenai dalang peristiwa malam berdarah tersebut dari Laporan Awal 

yang ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth T. McVey pada tahun 1971 berjudul A  

Preliminary  Analysis  of  the  October  1, 1965, Coup  in  Indonesia. Dokumen yang kemudian 

dikenal dengan Cornell Paper itu mengindikasikan gesekan dan ketidakpuasan di kalangan 

militer sebagai penyebab terjadinya penculikan sejumlah petinggi militer oleh pasukan 

Cakrabirawa. Daniel S. Lev (1966) menyangsikan kuatnya pengaruh PKI terhadap militer dan 
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mengapa PKI menempuh cara yang sangat beresiko tersebut, padahal melalui politik parlemen 

mereka mampu mencapai suara signifikan dan sangat menjanjikan untuk memenangi pemilu 

berikutnya. Harold Crouch (1973) menyampaikan ada tiga penafsiran mengenai dalang Peristiwa 

G30S, yaitu (1) dilakukan oleh faksi di dalam militer yang tidak puas dengan kepemimpinan 

para Jenderal pada masa itu; (2) dilakukan oleh militer atas rencana yang sepenuhnya dirancang 

oleh PKI; dan (3) dilakukan atas kerjasama antara faksi di dalam tubuh militer dengan beberapa 

pimpinan PKI.Terlepas dari kebenaran berbagai versi yang ada, kemudian Militer dibawah 

kendali Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto 

mengambilalih kendali dan mempersiapkan pembasmian PKI. 

Setelah menekan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 

(Supersemar) pada tahun 1966 – yang kemudian digunakan oleh Soeharto sebagai pendelegasian 

kewenangan, Soeharto mengendalikan situasi politik dan keamanan serta memulai tindakan yang 

tak diprediksi sebelumnya terhadap PKI, anggota dan simpatisannya. Dalam melakukan hal itu, 

Soeharto atas dukungan penuh dari MPR yang sudah dibersihkan dari anasir PKI mengeluarkan 

keputusan membubarkan PKI, melarang ideologi marxisme/komunisme, dan menumpas anggota 

PKI dan simpatisannya sampai ke akar-akarnya. Kemudian militer dan milisi sipil memulai 

serangkaian pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dengan menangkap, memerkosa, 

melakukan penganiayaan, serta membunuh orang yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung terkait dengan PKI dan organisasi massanya. Diperkirakan satu sampai dua juta orang 

terbunuh dalam peristiwa tersebut, dan ribuan orang dipenjara tanpa proses peradilan. Memori 

keganasan peristiwa tersebut didokumentasikan oleh Joshua Oppenheimer dalam film 

dokumenter The Act of Killing dan The Look of Silence berdasarkan penuturan pelaku dan para 

korban. 

Sebenarnya bukan PKI partai politik pertama yang pernah dibubarkan oleh Pemerintah. 

Sebelumnya Presiden Soekarno pernah membubarkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai 

Masyumi, namun tidak sampai pada pelarangan idologi sosialisme dan Islam, atau bahkan 

sampai dengan memburu para anggota dan simpatisannya. Sangat berbeda, anggota PKI dan 

keluarganya mengalami diskriminasi selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Mereka diperlakukan 

bukan sebagai warga negara penuh sebagaimana warga negara lainnya. Pimpinan PKI dicopot 

dari jabatannya di parlemen dan pemerintahan. Mereka harus membuat laporan secara periodik 

mengenai aktivitasnya. Mereka dilarang menjadi pegawai negeri, mendirikan perusahaan, dan 
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tidak boleh menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Orde Baru dibawah Presiden Soeharto 

melakukan Lustrasi (lustration),
i
 yaitu “pembersihan” masyarakat yang baru dari elemen-elemen 

komunisme. Proses lustrasi ini kemudian menginspirasi negara-negara paska komunis di Eropa 

Tengah dan Timur pada tahun 1970-1980an untuk melakukan de-komunisasi (de-

communization) (Sadurski 2014:331-4). 

Lebih lanjut, Rezim Soeharto menjadikan komunisme sebagai „hantu‟ yang menakutkan 

dan memainkan isu PKI dan komunis terhadap petani dan masyarakat lokal yang 

mempertahankan dan merebut kembali tanahnya yang dipergunakan oleh pemerintah secara 

sewenang-wenang untuk pembangunan infrastruktur dan konsesi sumber daya alam yang 

diberikan kepada swasta. Komunis kemudian menjadi stigma kepada siapa saja yang menolak 

program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sejak peristiwa 1965, masyarakat 

Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Dalam suasana perang dingin antara blok 

Barat (Liberal) dan Timur (Komunis), Indonesia yang sebelumnya mendeklarasikan diri dengan 

sejumlah negara baru paska Perang Dunia II sebagai negara Non-Blok berada di persimpangan 

jalan. Akhirnya, konstelasi politik berbelok ke Barat. Karena itulah, Amerika Serikat mendukung 

serangkaian pembantaian yang dilakukan terhadap anggota dan simpatisan PKI
ii
 

Dukungan Amerika Serikat terhadap rezim militer bukan saja di Indonesia di tangan 

Soeharto, tetapi juga di Irak (Saddam Husein, sebelum akhirnya berselisih), Mesir (Hosni 

Mobarak) dan Chile (Agusto Pinochet). Sejak peristiwa 1965, Militer tampil lebih terbuka dalam 

dunia politik. „Doktrin Dwi-Fungsi ABRI‟ mendapatkan lahan pertumbuhan yang sangat baik 

dibawah kendali Soeharto. Militer kemudian tidak saja mengurusi keamanan, tetapi juga politik, 

bahkan juga ekonomi dimana para jenderal militer menguasai perusahaan-perusahaan swasta 

yang bekerja pada bisnis sumber daya alam. Militer memiliki jatah kursi khusus untuk duduk di 

MPR dan membentuk Fraksi sendiri. Mantan petinggi militer banyak yang ditunjuk untuk 

mengisi posisi pemerintahan seperti Gubernur dan Walikota. Impunitas, kekebalan terhadap para 

pelaku kejahatan pada masa lalu semakin berlapis. Pelanggaran hak asasi manusia terus berulang 

pada masa Orde Baru, semisal yang terjadi di Timor Timur, Papua, Aceh, Talangsari, Tanjung 

Priok, Tragedi 27 Juli, dan Kerusuhan Mei 1998. 
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Transisi Setengah Hati Paska Orde Baru 

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya dan era reformasi dimulai. 

Perubahan konstitusi dilakukan dengan cara melakukan paket amandemen dari tahun 1999 

sampai 2002. UUD 1945 setelah amandemen mempertegas sistem presidensial, desentralisasi, 

penataan ulang peran militer dalam aktivitas politik, mengadopsi norma-norma hak asasi 

manusia, dan membentuk Mahkamah Konstitusi (Lindsey 2008:27-40). 

Namun reformasi bukanlan revolusi karena dilakukan secara bertahap, tambal sulam, dan 

melalui negosiasi dengan dua elemen utama pendukung pemerintahan Orde Baru, yaitu Golkar 

dan Militer. Golkar kemudian mengubah dirinya secara formal sebagai Partai Golkar. Pada 

pemilu 1999, Partai Golkar menduduki posisi kedua, kalah dari PDIP. Pada pemilu tahun 2004 

menduduki posisi teratas dan kemudian pada pemilu 2009 dan 2014 secara konsisten berada 

pada urutan kedua. Hasil itu menunjukan bahwa kekuataan Orde Baru masih sangat dominan 

dalam konstelasi politik Indonesia paska Presiden Soeharto. 

Ada keinginan untuk mengurangi peranan militer di dalam politik dengan menghilangkan 

hak politik anggota militer aktif untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Namun purnawirawan 

militer secara efektif telah memanfaatkan situasi untuk tetap eksis dalam dunia politik dengan 

membentuk partai politik baru. Partai yang dibentuk dibawah figur purnawirawan militer 

memiliki suara signifikan di parlemen, seperti Partai Demokrat yang dibentuk SBY sebelumnya 

mendominasi dalam Pemilu 2009, Partai Hanura yang didirikan oleh mantan Panglima TNI 

Wiranto, dan Partai PKPI yang didirikan oleh mantan Panglima TNI Edi Sudrajat dan mantan 

Wakil Presiden Tri Sutrisno yang kurang mendapatkan dukungan.  

Reformasi menjadi arena konsolidasi bagi dua kekuatan pendukung utama Soeharto, 

yaitu Golkar dan Militer. Kedua kekuatan politik ini dapat dengan mudah beradaptasi dengan 

konstelasi politik liberal yang baru. Bila dicermati, secara umum kekuatan Golkar dan Militer 

saat ini terbagi ke dalam lima partai politik (Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, 

Partai Gerindra, dan Partai Nasdem) yang menguasai 48.73% DPR hasil pemilu 2014.
iii

 Hal itu 

belum dihitung dengan pengaruh kekuatan Orde Baru yang terdapat di partai lain seperti PDIP, 

PKS, PPP, PAN dan PKB. Pada masa reformasi, Soeharto tidak pernah diadili atas kesalahannya 

di masa lalu sampai kemudian berpulang pada tahun 2008. Bahkan secara ironis sejumlah politisi 

mengusulkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Konstelasi politik saat ini 
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menunjukan bahwa transisi politik yang dilakukan secara negosiatif memiliki resiko gagal dalam 

menyelesaikan kesalahan-kesalahan mendasar pada masa lalu.  

 Beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu ditempuh. Selain 

mengakhiri Dwi Fungsi ABRI, juga dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

sebagai lembaga ekstra-yudisial untuk mengungkap peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan 

pada masa lalu. KKR dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor V/2000 tentang Pemantapan 

Persatuan dan Kesatuan  Nasional dan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR. Selain itu terdapat 

juga ketentuan di dalam UU Pemerintahan Aceh dan UU Otonomi Khusus Papua mengenai 

pembentukan KKR di dua provinsi tersebut.  

 Diadakan pula Pengadilan ad Hoc Hak Asasi Manusia melalui UU No. 26 Tahun 2000. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki kewenangan untuk melakukan 

penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu, termasuk pelanggaran 

HAM terhadap korban tragedi komunis tahun 1965-1966. Komnas HAM melakukan investigasi 

mengenai kasus ini sejak 2008 sampai 2012 dan menyimpulkan terjadi dugaan pelanggaran 

HAM berat yang harus ditindaklanjuti kepada Pengadilan HAM. Laporan tersebut kemudian 

disampaikan kepada Kejaksaan Agung, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

penuntutan di depan Pengadilan HAM. Namun perkembangannya cukup lamban. Performance 

kejaksaan selama ini kurang memuaskan mengenai penanganan pelanggaran HAM berat. Dari 10 

kasus yang telah diinvestigasi dan dilaporkan oleh Komnas HAM, baru tiga kasus yang ditangani 

sejak tahun 1998.  

 

Paradoks Putusan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan pada tahun 2003 setelah rangkaian paket 

amandemen UUD 1945 (1999-2002). MK memiliki kewenangan dan kewajiban yaitu menguji 

undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa hasil pemiliahan umum, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan impeachment 

Presiden/Wakil Presiden. Sejak didirikan, MK memiliki posisi yang sangat strategis, sangat aktif, 

progresif dan memperoleh kepercayaan public sampai akhirnya terjadi skandal korupsi Ketua 

MK, Akil Mochtar pada tahun 2014. 

 MK dibuat pada masa transisi politik. Menurut Sadurski, MK yang lahir pada masa 

transisi politik biasanya berperan sebagai institusi yang aktif karena memiliki misi untuk 
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memperbarui sistem hukum berdasarkan nilai-nilai baru, terutama demokrasi dan hak asasi 

manusia (Sadurski 2014:135-6). Tulisan ini membahas bagaimana MK memutuskan dua perkara 

yang berkaitan (secara langsung maupun tidak langsung) dengan korban Tragedi Komunis 1965-

1966.    

1. Memulihkan Hak Politik Mantan Anggota PKI  

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 60 huruf g menentukan 

bahwa syarat untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD adalah: “bukan bekas anggota 

organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya,  atau  bukan  

orang  yang  terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi 

terlarang lainnya.” Ketentuan ini merupakan bentuk lustrasi sebagai kelanjuta dari upaya 

untuk melakukan de-komunisasi yang telah dipraktikan oleh rezim sebelumnya.  

 Kemudian ketentuan Pasal 60 huruf g tersebut diajukan kepada MK  (Perkara No. 011-

017/PUU-I/2003) oleh dua orang bekas anggota PKI yang akan mencalonkan diri untuk 

Pemilu tahun 2004 dan oleh sejumlah tokoh masyarakat lainnya. MK kemudian memutuskan 

bahwa Pasal 60 huruf g bertentangan dengan UUD 1956 (unconstitutional). Meskipun 

memulihkan hak politik dari mantan anggota PKI, MK tidak menyentuh persoalan mendasar 

mengenai praktik pelanggaran HAM yang terjadi terhadap korban Tragedi PKI 1965-1966. 

Oleh karena itu, Todung Mulya Lubis, seorang aktivis HAM menyatakan bahwa Putusan MK 

itu seharusnya menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan 

di bawah pemerintahan Orde Baru (Lubis 2004:19-22). Lubis juga menganjurkan agar 

pemerintah dan parlemen menghapus sejumlah peraturan yang membatasi hak dari mantan 

anggota PKI.  

 Aktivis HAM lainnya, Ifdhal Kasim yang kemudian menjadi Ketua Komnas HAM 

menyatakan bahwa MK telah memutus rantai yang membelenggu mantan anggota PKI yang 

selama 32 tahun hidup dalam rezim Presiden Soeharto yang represif. Merujuk kepada Ruti G. 

Teitel, Kasim berpandangan bahwa MK menerapkan transitional jurisprudence, yaitu ilmu 

hukum transisional untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu di 

dalam masa transisi politik (Kasim 2004:31).  
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2. Pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

DPR mengundangkan Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi yang menjadi instrument yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan 

pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi terhadap korban 

Tragedi PKI 1965-1966. Menariknya, segera setelah disahkannya undang-undang tersebut, 

organisasi HAM, dan korban pelanggaran HAM pada masa Presiden Soeharto mengajukan 

pengujian terhadap undang-undang tersebut kepada MK. Para pemohon mendalilkan bahwa 

KKR akan sulit menjalankan perannya untuk memulihkan hak korban pelanggaran HAM, 

khususnya berkaitan dengan kompensasi karena kompensasi itu baru bisa diberikan 

sepanjang pelaku telah diberikan amnesti oleh Presiden (Pasal 27). Itu berarti bahwa 

prosesnya akan menjadi panjang dan kompleks karena terlebih dahulu harus ditemukan siapa 

pelaku dari tindakan yang sudah berlangsung lebih dari 40 tahun.  

MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan membatalkan Pasal 

27 UU KKR. Namun, lebih dari itu, MK melakukan ultra petita dengan membatalkan secara 

keseluruhan UU KKR. Ada tiga argumentasi MK melakukan hal yang tidak diharapkan oleh 

aktivis HAM itu. Pertama, amnesty haruslah dilakukan secara kolektif terhadap pelaku dan 

tidak dilakukan kasus-perkasus atau orang-perorang sebagaimana diatur dalam UU KKR. 

Kedua, bagi MK, KKR merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative 

Dispute Resolution/ADR), oleh karena itu jika suatu perkara sudah ditangani oleh KKR 

maka tidak perlu lagi diadili melalui Pengadilan HAM ad Hoc. Ketiga, Ketiga, MK menilai 

bahwa Pasal 27 merupakan „jantung‟ dari UU KKR, sehingga ketika Pasal 27 dibatalkan 

maka membuat keseluruhan UU KKR tidak dapat diimplementasikan. MK membatalkan 

keseluruhan UU KKR.  

Putusan MK yang demikian itu tidak pernah diprediksi sebelumnya, karena harapan dari 

pemohon adalah memperbaiki UU KKR, bukan untuk menghilangkannya. ELSAM menilai 

bahwa putusan MK yang membatalkan keseluruhan UU KKR menunjukan „watak yang 

keterlaluan‟ (overactive) dan tidak memahami secara mendasar mengenai kedudukan KKR 

sebagai instrument dalam keadilan transisional (transitional justice) (Saptaningrum et al 

2007:13-4).  
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1965 IPT Tribunal: Memanggil Nemesis?  

Menyelesaikan perkara pelanggaran HAM masa lalu menjadi lebih berat sejak MK mebubarkan 

KKR. Mendorong DPR sekarang ini untuk membuat UU KKR yang baru bukanlah perkara 

mudah sebab parlemen didominasi oleh kekuatan lama yang sangat alergi dengan isu-isu yang 

berkaitan dengan komunisme. Menggunakan Pengadilan Ad Hoc HAM juga bukan perkara 

mudah sebab sangat bergantung dari Kejaksaan yang kurang tanggap untuk mempercepat proses 

penuntutan. Oleh karena itu, pilihan dari para korban dan aktivis HAM untuk menyelenggarakan 

1965 International Peoples Tribunal (1965 IPT Tribunal) di Den Haag, Belanda pada 11-13 

November 2015 merupakan pilihan yang sangat masuk akal. Pengadila rakyat internasional 

melalui 1965 IPT Tribunal merupakan alternatif tindakan yang dapat dilakukan oleh para korban 

untuk mengangkat permasalahan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara para masa lalu, pada 

tingkat internasional. Para korban mencari keadilan yang sepenuhnya (total justice), Nemesis 

yang matanya tak tertutup dengan kain hitam; bahwa semua kejahatan haruslah mendapatkan 

“pembalasan”. Bukan dalam bentuk keadilan yang buta karena matanya tertutup kain hitam 

sehingga dengan mudah dikelabui. 

Para pihak yang terlibat baik penuntut, hakim, dan ahli yang berperan dalam 1965 IPT 

Tribunal merupakan ahli, aktivis, dan mantan hakim yang menggeluti hukum hak asasi manusia 

internasional. Kesimpulan hakim dalam 1965 IPT Tribunal menyatakan bahwa Negara Indonesia 

bertanggungjawab telah melakukan pelanggaran melawan kemanusiaan (crime against 

humanity) terhadap para korban Tragedi 1965-1966.
iv
 Meskipun kesimbulan ini tidak berlaku 

mengikat berdasarkan jurisdiksi hukum nasional dan hukum internasional, namun kesimpulan 

yang demikian memiliki posisi penting untuk membangun alternatif legalitas dan pengakuan dari 

kalangan yang memiliki pengaruh pada tingkat internasional mengenai tindakan genocida yang 

dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap orang-orang yang merupakan anggota maupun 

dituduh sebagai anggota PKI dan organisasi massanya. Hal itu juga penting untuk menampilkan 

alternatif sejarah yang selama ini dikenalikan oleh elit penguasa.  

Pada perayaan hari HAM 10 Desember 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan 

pidato menyinggung pentingnya melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian 

melalui jalur-jalur yudisial ataupun non-yudisial untuk menyelesaikan perkara pelanggaran 

HAM masa lalu.
v
 Hal mana juga sudah dipuisikan di dalam Nawacita. Namun hal itu hanya akan 

berhenti menjadi puisi apabila tak diikuti dengan hadirnya paradigma keadilan sejarah (historical 
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justice) dan instrument untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM masa lalu. Apalagi di 

tengah suasana normal saat ini yang miskin nalar terobosan hukum. Justru keberanian dan 

alternatif pengungkapan kebenaran itu diharapkan melalui cara-cara inovatif seperti 1965 IPT 

Tribunal maupun tindakan-tindakan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Daftar Pustaka 

 

Adam Czarnota, 2005. „Between Nemesis and Justitia: dealing with the Past as a Constitutional 

Process‟ in Adam Czarnota, Martin Krygier and Wojciech Sadurski (edt), Rethinking 

Rule of Law After Communism, Budapest and New York: Central European University 

Press. 

Anderson, Benedict R. and Ruth T. McVey, 1971. A  Preliminary  Analysis  of  the  October  1, 

1965, Coup  in  Indonesia, Ithaca:  Cornell  Modern  Indonesia  Project. 

Crouch, Harold. 1973. ‘Another Look at the Indonesian "Coup"‟ in Southeast Asia Program 

Publications at Cornell University. Access on 19 November 2015 

(http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&vie

w=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1107128617#)  

David, Roman, 2003. „Lustration Laws in Action: The Motives and Evaluation of Lustration 

Policy in the Czech Republic and Poland (1989-2001)‟ in Law & Social Inquiry, Volume 

28, Issue 2,  April 2003, p. 387–439. 

Kasim, Ifdhal, 2004. „Analisis Putusan MK dalam Perspektif Rekonsiliasi Nasional‟, in 

JURNAL KONSTITUSI, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004. P. 30-45.  

Lev, Daniel S. 1966. „Indonesia 1965: The Year of the Coup‟ Asian Survey, Vol. 6, No. 2 (Feb., 

1966), pp. 103-110 

Lindsey, Tim. 2008. „Constitutional reform in Indonesia: Muddling toward democracy‟, in Tim 

Lindsey (edt), Indonesia Law and Society. 2
nd

 Edition, Sydney: The Federation Press. 

Lubis, Todung Mulya, 2004, „Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 011-017/PUU-I/2003 

Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional‟ in JURNAL KONSTITUSI, 

Volume 1 Nomor 1, Juli 2004. p. 12-29. 

Sadurski, Wojciech, 2014, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Post-

communist States of Central and Eastern Europe, 2
nd

 Edition, Dordrecht Heidelberg New 

York London: Springer. 

Saptaningrum, Indriaswaty D. et al, 2007. Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak 

Konstitusional: Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=seap
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=seap
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=seap
http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1107128617
http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1107128617
http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1107128617
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsi.2003.28.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsi.2003.28.issue-2/issuetoc


12 
 

Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu, 

Seri Briefing Paper No. 01 – Januari 2007. ELSAM: Jakarta. 

                                                             
i
 According to Lewis and Short, term Lustration is derived from Latim term lustro which mean “to review, survey, 

observe, examine” (David 2003:387-8). 
ii
 Washington Post. 50 years ago today, American diplomats endorsed mass killings in Indonesia. Here‟s what that 

means for today (2 December 2015). Source: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-

cage/wp/2015/12/02/50-years-ago-today-the-u-s-embassy-endorsed-mass-killings-in-indonesia-heres-what-that-

means-for-today/?postshare=5731449077755956&tid=ss_fb-bottom  
iii

 Golkar Party (14,75%), Gerindra Party (11,81%) , Demokrat Party (10,19%), NasDem Party (6,72%), and  Hanura 

Party (5,26%). 
iv
 See http://1965tribunal.org/concluding-statement-of-the-judges/ 

v
 Kompas. Jokowi: Kita Harus Berani Rekonsiliasi Selesaikan Kasus HAM (Kompas 11 Desember 2015).  

http://nasional.kompas.com/read/2015/12/11/14173971/Jokowi.Kita.Harus.Berani.Rekonsiliasi.Selesaikan.Kasus.H

AM  

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/12/02/50-years-ago-today-the-u-s-embassy-endorsed-mass-killings-in-indonesia-heres-what-that-means-for-today/?postshare=5731449077755956&tid=ss_fb-bottom
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/12/02/50-years-ago-today-the-u-s-embassy-endorsed-mass-killings-in-indonesia-heres-what-that-means-for-today/?postshare=5731449077755956&tid=ss_fb-bottom
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/12/02/50-years-ago-today-the-u-s-embassy-endorsed-mass-killings-in-indonesia-heres-what-that-means-for-today/?postshare=5731449077755956&tid=ss_fb-bottom
http://1965tribunal.org/concluding-statement-of-the-judges/
http://nasional.kompas.com/read/2015/12/11/14173971/Jokowi.Kita.Harus.Berani.Rekonsiliasi.Selesaikan.Kasus.HAM
http://nasional.kompas.com/read/2015/12/11/14173971/Jokowi.Kita.Harus.Berani.Rekonsiliasi.Selesaikan.Kasus.HAM

