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SIARAN PERS
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura
Tentang:
Penetapan Pengadilan HAM Makassar
Atas Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian 
Korban Peristiwa Abepura


Jakarta, 9 Juni 2004; Sebagaimana kesimpulan KPP HAM Papua/Irianjaya, peristiwa Abepura yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000 merupakan peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia. 25 orang aparat kepolisian diduga keras terlibat dan melakukan penyisiran brutal terhadap masyarakat sipil di Asrama Nnmin, Yapen Waropen dan Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) serta pemukiman warga Kobakma Wamberano, Suku Lani dan suku Yali. Aparat ketika itu, saat pengejaran dan penyisiran, telah melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap 105 orang, pembunuhan kilat (sumarry killing) terhadap Elkius Suhuniap di daerah Skylin, Jayapura Selatan. Aparat juga sudah melakukan penyiksaan (torture) secara berulang-ulang terhadap 9 orang perempuan dan 96 orang laki-laki yang berakibat meninggalnya Orry Ndronggi dan Joni Karunggu di Mapolres Jayapura ( did of custody ). Selain itu, tindakan aparat itu juga berakibat terjadinya pengungsian secara tidak sukarela (involuntary displace persons), pelanggaran hak milik (right of poverty) masyarakat setempat. Termasuk juga aparat ketika itu kerap melontarkan makian-makian yang merendahkan martabat orang Wamena, merendahkan posisi perempuan, melecehkan agama kristen, dan merendahkan status sosial. 

Karena peristiwa itulah, pada tanggal 7 Mei 2004 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, terdiri dari: PBHI, ELSAM Jakarta, ELSAM Papua, LBH Papua, KONTRAS Papua, SKP Jayapura, Sinode GKI Papua, ALDP, LP3AI, LBH P2I, LBH Ujung Pandang, MILL, KOPEL, bertindak untuk dan atas nama 4 orang wakil dari 105 orang korban pelanggaran berat hak asasi manusia itu yang mengalami kerugian, khususnya material. Sudah mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran berat hak asasi manusia untuk peristiwa Abepura terhadap 2 orang terdakwa yang merupakan pejabat kepolisian Polda Papua ketika peristiwa itu terjadi, yakni Brigjen (Pol) Drs. Johny Wainal Usman dan Kombbes Daud Sihombing, S.H., yang kini sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar.

Gagasan untuk mengajukan pengabungan gugatan ganti kerugian yang merupakan fasilitas yang tersedia dalam hukum acara pidana kita (Pasal 98-1001 KUHAP) dengan mekanisme perwakilan (class action) yang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002, didasarkan oleh Koalisi pada ketentuan Pasal 17,Pasal 100 dan Pasal 101 UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 serta Pasal 10 dan Pasal 35 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena, seperti diketahui, hingga hari ini tidak ada tempat bagi para korban pelanggaran berat hak asasi manusia dalam rangka pemulihan hak-haknya (rights to reparation),  khususnya hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, sebagaimana sudah diamanatkan oleh UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Secara sederhana, pengabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran berat hak asasi manusia di Abepura dapat dipahami merupakan suatu terobosan yang ditempuh oleh para korban pelanggaran berat hak asasi manusia dalam rangka mempersoalkan seluruh kerugian material yang dialami oleh para korban. Namun dikarenakan korban cukup banyak, berjumlah 105 orang. Maka dipilihlah mekanisme class action yang sudah diterima menjadi praktek dalam peradilan perdata di Indonesia. Sehingga pada prakteknya, gugatan ganti kerugian itu diperiksa dan diadili pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar bersamaan dengan pemeriksaan perkara pokoknya, yaitu perkara pelanggaran berat hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

Koalisi memandang gugatan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para korban. Karena dari pengalaman 2 pengadilan hak asasi manusia ad hoc yang sudah digelar, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk peristiwa di Timor Timur 1999 dan Tangjung Priok 1984. Tidak satupun yang mencerminkan sensitifitas dan mengahasilkan putusan yang berarti guna pemulihan atas penderitaan yang dialami oleh para korban. Para korban selama ini hanya diberikan tempat sebagai “saksi korban” yang seringkali kembali menerima tekanan untuk bersaksi sesuai kehendak Jaksa Penuntut Umum ataupun terdakwa. Sedangkan, hak mereka atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi tersebut terlupakan. Sehingga terkesan pengadilan hak asasi manusia selama ini hanya merupakan arena “pelengkap penderitaan” setelah rangkaian penderitaan sebelumnya yang dialami oleh para korban.

Namun, apa daya ternyata Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar untuk peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia di Abepura 7 Desember 2000 atas nama terdakwa Brigjen (Pol) Drs. Johny Wainal Usman dan Kombbes Daud Sihombing, S.H. yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah, No. 01/Pid. HAM/2004/PN. MKS dan No. 02/Pid. HAM/2004/PN. MKS, berpendapat sebaliknya dan sudah menciderai perasaan keadilan para korban peristiwa Abepura.

Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makssar pada persidangannya tanggal 7 Juni 2004 yang dilangsungkan dengan agenda mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh wakil para korban, sudah menetapkan “tidak menerima” penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan. 5 orang Majelis Hakim dalam masing-masing perkara itu melalui penetapannya menyatakan pada intinya bahwa perihal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian menurut Pasal 98-101 KUHAP dengan mekanisme Class Action menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 adalah sesuatu yang tidak dimungkinkan ataupun tidak dikenal  dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penetapan Majelis Hakim masing-masing dalam perkara itu didasarkan pada pendapat hukumnya, sebagai berikut:

	Menyangkut restitusi, kompensasi dan rehabilitasi sudah ditentukan secara khusus dalam Pasal 35 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan lebih jauh dengan Peraturan Pemerintah RI. Apa yang ditentukan oleh Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dasar wakil dari para korban untuk mengajukan pengabungan perkara gugatan ganti kerugian menurut Pasal 98-101 KUHAP, adalah pengaturan yang bersifat umum. Karena, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengaturan yang bersifat khusus dalam rangka praktek pengadilan hak asasi manusia, sedangkan Pasal 98-101 KUHAP adalah pengaturan bersifat umum meskipun Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi menentukan sepanjang tidak diatur lain maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara pidana. Maka yang berlaku adalah asas hukum lex specialist derogate lex generalis, dimana peraturan yang bersifat khusus harus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Bahwa mekanisme gugatan Class Action adalah mekanisme pembuktian gugatan yang terbilang “mudah atau ringan”, sedangkan pembuktian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia adalah pembuktian yang “berat atau rumit” karena merupakan extra ordinary crime. Sehingga bilamana para korban tetap berkeinginan menuntut ganti kerugian yang dialaminya, maka permohonan untuk itu hanya dapat diajukan melalui (1) Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan nantinya; ataupun (2) dengan cara mengajukan gugatan perdata murni.  

Karena itulah, penting bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura (Koalisi), sebagai kuasa hukum 4 orang wakil dari para korban pelanggaran berat hak asasi manusia di Abepura, menyatakan beberapa sikap  atas penetapan Majelis Hakim itu, sebagai berikut:

Koalisi berpendapat, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar  pada tanggal 7 Juni 2004 atas penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh 4 orang wakil dari para korban, adalah penetapan yang sama sekali tidak berempati dengan penderitaan para korban peristiwa Abepura. Karena, Majelis Hakim tentu mengetahui pasti bahwa hingga hari ini belum ada preseden yang mendukung pemulihan hak-hak para korban pelanggaran berat hak asasi manusia itu. Ketentuan Pasal 35 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan adalah ketentuan yang hingga hari ini tidak dapat diterapkan, meski bernuansa positif guna penegakan keadilan bagi korban pada umumnya. Karenanya, penetapan itu lebih tepat dipandang merupakan penetapan yang diadakan khusus guna “menutup jalan keadilan bagi para korban peristiwa Abepura.

Koalisi menilai, umumnya pendapat hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar adalah pendapat hukum yang sudah mereduksi dasar hukum yang memungkinkan diajukannnya penggabungan gugatan ganti kerugian oleh wakil dari para korban peristiwa Abepura. Karena, Pasal 17 UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, jelas memungkinkan bagi siapa saja untuk manfaatkan mekanisme hukum yang tersedia, baik dalam lingkup domestik, regional maupun internasional dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia. Malah, secara khusus sebenarnya Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah menyatakan bahwa Pengadilan Hak asasi manusia juga harus mengacu pada hukum acara pidana sepanjang tidak ditentukan dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Artinya, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dari wakil para korban semstinya “harus diterima” karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koalisi menilai pula, khusus terhadap pendapat hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar, bahwa mekanisme gugatan Class Action adalah “mudah atau ringan”, sedangkan pembuktian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia adalah “berat atau rumit” karena merupakan extra ordinary crime. Adalah merupakan pendapat hukum yang sesat atau mengada-ada, karena mekanisme Class Action sudah jelas merupakan mekanisme yang sudah diterima menjadi praktek peradilan di negara ini yang mewujud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002. Mekanisme itu diadakan bukanlah karena perkara yang pembuktiannya mudah, namun sebaliknya diadakan guna menyederhanakan, mempercepat dan menjadikan murah biaya perkara yang sebelumnya rumit, lamban dan biaya mahal karena jumlah penggugat ataupun pemohon yang banyak.

Koalisi memutuskan,  akan menempuh upaya hukum yang tersedia terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar  pada tanggal 7 Juni 2004 atas penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh wakil dari para korban peristiwa Abepura. Selain juga mengambil langkah khusus untuk melaporkan tentang penetapan itu kepada Pelapor Khusus PBB (Special Reporteur of UN) yang bertugas memonitor persoalan independensi lembaga peradilan di Indonesia.
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