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Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi  

untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan 

 

 

Abstrak 

Presiden Joko Widodo perlu segera memulihkan dan secara politis membebaskan 
para pejuang agraria, masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat korban 
kriminalisasi pada masa lalu, sebagai bentuk keadilan dan penghormatan hak-hak 
masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Presiden Jokowi harus 
memberikan amnesti, abolisi, maupun upaya rehabilitasi politik lainnya. 
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Konteks Kriminalisasi Pejuang Agraria 

 

Sinyal positif bagi pemberian rehabilitasi politik itu tampak saat Presiden Jokowi 
– bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2014 – memberi 
grasi kepada aktivis pejuang agraria dari Luwuk Banggai, Eva Susanti Bande. 
Pemberian grasi tersebut merupakan kebijakan politik pertama sejak Orde Baru 
Suharto sampai sekarang. Ini menunjukkan ketidakpedulian penguasa Orde Baru 
maupun Reformasi terhadap perjuangan agraria dan bentuk-bentuk penindasan 
terhadap para pejuangnya. Grasi yang diberikan kepada Eva Bande ini merupakan 
pengingat tentang masih ada ratusan pejuang agraria sampai saat ini yang masih 
mendekam di bilik-bilik penjara di seluruh Indonesia. Mereka belum memperoleh 
pembebasan. Kertas kebijakan ini disusun untuk mendorong Presiden Joko 
Widodo memberi amnesti, abolisi, dan rehabilitasi untuk para pejuang agraria 
demi keadilan. 

 

Para pejuang agraria mulai mengungkapkan kasus-kasus perampasan tanah pada 
masa Orde Baru. Namun, usaha yang lebih teroganisir dilakukan setelah masa 
reformasi tahun 1998 saat tumbangnya Suharto. Pada saat itu, para petani/ 
masyarakat lokal mereklaim atau mengambil alih kembali lahan-lahan garapan 
mereka dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan swasta maupun 
negara. Pertentangan klaim atas sebidang tanah antara petani/masyarakat lokal 
dengan perusahaan-perusahaan di bidang produksi, ekstraksi, dan konservasi 
dimana salah satu pihak berusaha menghilangkan klaim pihak lain disebut konflik 
agraria. Konflik agraria tersebut pertama disebabkan oleh pemberian izin atau 
hak oleh pejabat publik, seperti: Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 
Kehutanan, Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati kepada perusahaan-
perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan di atas lahan-lahan 
masyarakat petani/masyarakat lokal/masyarakat adat, atau memasukkan lahan-
lahan masyarakat ke dalam wilayah konservasi seperti Taman Nasional. Kedua, 
konflik agraria juga disebabkan oleh pembatasan akses masyarakat terhadap 
wilayah-wilayah konsesi bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi tersebut. 
Berdasarkan konflik-konflik agraria tersebut, para pejuang agraria 
mempromosikan yang disebut dengan Reforma Agraria dan pemulihan tanah-
tanah ulayat. 

 

Konflik-konflik agraria itu terus ada, bahkan semakin bertambah banyak dari 
tahun ke tahun dan meluas wilayahnya, karena pemerintah tidak memiliki 
komitmen, arah, dan tahapan yang jelas dalam penyelesaian konflik tersebut1. 

                                            
1 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, bahwa dari tahun ke tahun jumlah konflik dan luasan 
areal konflik agraria terus meningkat. Pada 2012, jumlah konflik struktural agraria tercatat 198 konflik, 
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Dalam merespon aksi masyarakat mereklaim lahan-lahan perkebunan dan hutan 
di Jawa maupun luar Jawa tersebut, pemerintah lebih menggunakan pendekatan 
hukum, yakni menangkap para petani/masyarakat lokal tersebut (kriminalisasi), 
menggugat masyarakat ke pengadilan, atau meminta masyarakat untuk 
menggugat pihak perusahaan ke pengadilan. Memang, pemerintah juga 
memfasilitasi negosiasi atau musyawarah-musyawarah untuk mendorong 
penyelesaian kasus di beberapa daerah. Tetapi yang paling sering dilakukan 
pemerintah adalah menangkap dan memenjara masyarakat. Dalam berbagai 
kasus pidana tersebut, para hakim menjatuhkan vonis pemidanaan untuk para 
petani/masyarakat lokal dan para aktivis agraria lainnya, sehingga para aktivis 
tersebut harus mendekam di dalam penjara selama berbulan-bulan atau bahkan 
bertahun-tahun. 

 

Maraknya kriminalisasi yang menimpa pejuang agraria, masyarakat lokal, dan 
masyarakat adat merupakan penjelas dari politik hukum dan kebijakan agraria 
masa lalu yang lebih mementingkan politik developmentalisme dan secara 
bersamaan mengingkari hak-hak masyarakat atas sumber daya agraria yang 
dengan demikian juga mengingkari hak asasi manusia.  

 

Kriminalisasi diartikan sebagai perbuatan seseorang yang sebenarnya bukan 
termasuk kualifikasi perbuatan pidana, tetapi malah dikategorikan sebagai tindak 
pidana. Dalam berbagai kasus pidana tersebut, para hakim menjatuhkan vonis 
bersalah terhadap para pejuang agraria, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum 
adat yang sedang berjuang mempertahankan hak atas tanah maupun sumber-
sumber agraria lainnya, sehingga mereka harus menjalani hukuman penjara 
selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dengan demikian, kriminalisasi 
merupakan bentuk pengalihan, pembungkaman, atau respon terhadap tuntutan 
keadilan masyarakat atas sumber agraria oleh negara atau rezim yang berkuasa. 

 

Catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dikeluarkan pada 
Desember 2014 menunjukkan jumlah pejuang agraria yang dikriminalisasi 
meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2012 jumlah pejuang agraria yang ditangkap 
atau ditahan sebanyak 156 orang, tahun 2013 naik menjadi 239, dan tahun 2014 
meningkat lagi menjadi 255. Selama sepuluh tahun terakhir (2004 -2014), jumlah 
pejuang agraria yang ditangkap adalah 1.395 orang. Sementara itu, Aliansi 
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada akhir tahun 2014 mencatat terdapat 
166 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dengan 
perincian, yakni di Bengkulu terdapat 10 orang, Sumatera Selatan 18 orang, 
Sumatera Utara 46 orang, Kalimantan Barat 3 orang, Kalimantan Selatan 15 
                                                                                                                        
meningkat menjadi 369 konflik di tahun 2013, dan 472 pada tahun 2014. Sementara itu, luasan lahan 
konflik tahun 2013 adalah 1.281.660 ha, meningkat menjadi 2.860.977 ha (KPA, 2014, hal 14). 
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orang, Kalimantan Timur 15 orang, Nusa Tenggara Barat 4 orang, Sulawesi Selatan 
15 orang, Sulawesi Tengah 6 orang, Maluku Utara 5 orang, dan Sumatera Utara 
29 orang. Dari 166 kasus tersebut, 13 orang  masih berstatus sebagai terpidana 
dan tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sementara 
sisanya sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian, atau tengah menjalani 
proses hukum di pengadilan.  

 

 

Bertahannya Orde Kriminalisasi 

 

Bergantinya pemerintahan Suharto ke masa reformasi yang diawali pemerintahan 
Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, sampai 
Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghentikan kriminalisasi terhadap 
masyarakat tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden SBY kriminalisasi 
terhadap pejuang agraria, masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat meluas 
ke kasus-kasus pembangunan infrastruktur seperti waduk hingga perluasan 
perkebunan skala luas yang haus akan lahan. Beberapa kasus perampasan tanah 
pun meruyak ke permukaan, sehingga menambah jumlah para pejuang yang 
ditahan. Kriminalisasi masa Presiden SBY ini tampak mereplikasi praktik-praktik 
serupa pada masa Orde Baru Suharto. 

 

Kasus-kasus kriminalisasi umumnya menimpa masyarakat lokal maupun 
masyarakat hukum adat yang sedang mempertahankan hak atas tanah mereka 
yang telah dirampas oleh perusahaan perkebunan skala luas, pemilik izin 
kehutanan, atau Kementerian Kehutanan. Beberapa tuduhan yang dialamatkan 
kepada masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat, antara lain: merusak 
hutan lindung, menghalangi kegiatan perusahaan perkebunan, merambah hutan, 
menguasai lahan tanpa hak, menyerobot lahan, menggunakan lahan perkebunan 
tanpa izin, merusak perkebunan, menganiaya, mencuri buah sawit, dan 
menebang kayu di hutan lindung. Sedang kepada pejuang agraria sebagai 
pendamping masyarakat, aparat sering menggunakan pasal-pasal penghasutan 
(Pasal 160 KUHP). Delik-delik inilah yang menjadi alat ampuh untuk 
mengkriminalkan masyarakat sejak zaman dulu. Hingga kini pasal-pasal itu masih 
bersemayam dalam peraturan perundang-undangan terkait agraria, seperti UU 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 tahun 2004 yang diperbarui 
menjadi UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 18 tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), UU No. 5 
tahun 1990 tentang Konservasi, dan UU No. 51/Prp/1960 tentang Larangan 
Memasuki Lahan Pekarangan Orang Lain Tanpa Izin. 
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Berdasar catatan HuMa (2015), hanya selang beberapa bulan diundangkan, 
aparat telah menggunakan UU P3H secara efektif untuk menjerat 14 orang. 
Kebanyakan masyarakat yang dikriminalisasi tersebut berprofesi sebagai kuli 
angkut dan petani hutan. Kasus-kasus tersebut telah diputus oleh beberapa 
Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan 
Sumatera Selatan. Kasus-kasus tersebut belum termasuk 4 anggota masyarakat 
hukum adat Semende Banding Agung di Bengkulu yang dituduh menempati 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan secara ilegal dan telah divonis 3 tahun 
ditambah denda 1,5 miliar. Kasus yang lain adalah pemenjaraan nenek Asyani di 
Situbondo yang didakwa menebang kayu jati milik Perhutani, dan kasus kakek 
Harso di Gunung Kidul yang dituduh menebang kayu di lahan Badan Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA). 

 

Pada satu sisi, aparat kepolisian jarang mempersoalkan akar masalah dari tindak 
pidana-tindak pidana yang dituduhkan kepada masyarakat tersebut. Laporan-
laporan masyarakat kepada pemerintah dan polisi mengenai perampasan lahan 
masyarakat yang dilakukan oleh para pemilik modal, tidak pernah mendapatkan 
tanggapan yang layak dari polisi. Masyarakat tidak pernah memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil. Perusahaan-perusahaan pelaku perampasan 
lahan tidak pernah mendapat hukuman pidana yang setimpal dari pengadilan. 
Demikian juga para preman perusahaan pelaku pengrusakan lahan masyarakat, 
kebanyakan dibebaskan pengadilan atau mendapat hukuman percobaan. Pada 
sisi lain, justru para pelapor/masyarakatlah yang akhirnya dikriminalkan atas 
laporan para pemilik modal karena dianggap menduduki lahan-lahan perkebunan 
atau lahan-lahan hutan tanpa izin.  

 

Dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, polisi sering mengabaikan 
proses-proses penyelesaian kasus yang tengah ditempuh masyarakat di luar 
pengadilan, misalnya penyelesaian kasus secara musyawarah yang difasilitasi oleh 
pemerintah daerah, BPN, atau DPRD. Pada beberapa kasus, masyarakat ditangkap 
karena tuduhan menempati lahan-lahan perkebunan tanpa izin padahal kasus 
tersebut tengah dalam proses penyelesaian melalui jalur non-litigasi di 
pemerintahan daerah. Dengan adanya kriminalisasi masyarakat dan para aktivis 
tersebut, maka pengungkapan kasus-kasus agraria menjadi terhenti, akibatnya 
kasus-kasus agraria tetap terpelihara, kian menumpuk, dan berdampak luas, 
serta berpotensi meledak setiap saat. Pemenjaraan terhadap masyarakat yang 
menuntut hak-hak atas tanah juga memiliki rantai akibat yang panjang ketika 
pemenjaraan tersebut diikuti dengan terputusnya akses para korban untuk 
menggarap lahan sengketa. Terputusnya akses lahan ini berarti ikut putusnya 
sumber kehidupan keluarga dan masyarakat korban di dalam wilayah konflik yang 
akhirnya mengakibatkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang lain.  
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Kriminalisasi terhadap Eva Bande 

 

Pemenjaraan terhadap Eva Bande menjadi contoh betapa hukum disalahgunakan 
untuk memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah termasuk para aktivis 
gerakan sosial yang dianggap mengganggu kenyamanan berusaha pemilik modal. 
Awalnya, Eva Bande adalah aktivis Koalisi Pembebasan Perempuan Sulawesi 
Tengah yang terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi korban konflik etno-
religius di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tak hanya bekerja dalam kerangka 
membangun gerakan berbasis pemulihan hak-hak korban konflik, pada tahun 
2004 Eva juga mendorong terbentuknya tim kerja untuk mengungkap fakta di 
balik kerusuhan Poso. Eva dan para aktivis yang mengadvokasi kasus Poso ini 
tergabung dalam koalisi besar NGO untuk mendorong proses perdamaian di 
Kabupaten Poso melalui Poso Center. Mereka bekerja untuk mendorong 
pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik Poso yang menjadi korban 
pelecehan seksual, pemerkosaan, dan berbagai tindakan yang merendahkan 
martabat perempuan. Dalam melakukan pekerjaannya, para aktivis ini 
berhadapan dengan petugas keamanan dari TNI dan POLRI yang diduga sebagai 
pelaku kekerasan terhadap para perempuan korban tersebut.  

 

Setelah berhasil mendorong terwujudnya proses perdamaian di Kabupaten Poso, 
pada 2008 Eva kembali ke Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia membantu 
aktivis petani Toili-Toili Barat melawan perampasan tanah yang dilakukan oleh 
perusahaan HTI PT Kurnia Luwuk Sejati milik pengusaha lokal Murad Husain 
beserta perusahaan kongsinya, PT Berkat Hutan Pusaka. Sejak saat itu, Eva 
terlibat dengan kegiatan-kegiatan membela petani seperti mendampingi petani 
dalam negosiasi-negosiasi kasus tanah, menguatkan organisasi tani, dan 
melakukan aksi-aksi menentang perusahaan. 

 

Kriminalisasi terhadap Eva Bande dilatarbelakangi konflik agraria antara 
masyarakat Desa Piondo dan Desa Bukit dengan PT Berkat Hutan Pusaka (BHP) 
yang terjadi sejak tahun 1990-1991. Pada saat itu, PT BHP mulai mengukur areal 
Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasainya secara sepihak tanpa melibatkan 
masyarakat Desa Piondo. Padahal, di atas lahan yang diklaim perusahaan 
tersebut terdapat lahan-lahan yang telah dikuasai masyarakat. PT BHP adalah 
pemegang izin HTI seluas 13.400 ha di wilayah Kecamatan Toili dan Toili Barat 
berdasarkan SK Menhut Nomor 146/kpts-II/1996, tertanggal 4 April 1996. PT BHP 
merupakan perusahaan patungan dari PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) milik Murad 
Husain yang menguasai 60% saham dengan PT Inhutani I yang menguasai 40% 
saham PT BHP. Namun, pada tahun 2007 PT KLS mengakuisisi seluruh saham PT 
Inhutani I. 
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Masyarakat kembali melawan pihak perusahaan pada tahun 2002. Masyarakat 
yang tak memiliki lahan garapan mulai mengambil alih kembali tanah-tanah yang 
diklaim perusahaan. Saat proses pengambilalihan itu terjadi, sebagian lahan 
tersebut telah ditanami oleh PT BHP, dan penanaman ini terus berlangsung 
sampai tahun 2004. Pada tahun 2008, PT KLS mulai menggusur lahan-lahan yang 
sebelumnya telah ditanami bermacam-macam tanaman pertanian oleh petani 
Desa Piondo. Di atas lahan petani itu, perusahaan menanam tanaman kelapa 
sawit. Penggusuran demi penggusuran yang terjadi seringkali didukung oleh 
aparat kepolisian dan TNI setempat (Polsek dan Babinsa). Hal ini mendapat 
protes keras dari petani. Perlawanan masyarakat terhadap kesewenang-
wenangan PT KLS tersebut dilakukan dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi di kota 
Luwuk. Aksi-aksi demonstrasi tersebut dilakukan bersama Front Rakyat Advokasi 
Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah. 

 

Selain mengusir masyarakat dari lahan garapannya dengan cara menanam kelapa 
sawit, PT KLS juga memutus akses masyarakat menuju lahan garapannya dengan 
cara menimbuni jalan-jalan menuju lahan pertanian milik masyarakat dengan 
tanah. Hal itu terjadi beberapa kali, seperti pada Oktober 2009 dan terakhir 
terjadi pada 11–26 Mei 2010. Aksi PT KLS itu didukung sekitar 350 orang aparat 
TNI yang berasal dari KODIM 1308 Luwuk. Masyarakat yang berasal dari Desa 
Piondo, Desa Bukit Jaya, Desa Singkoyo, Desa Mekarsari, Desa Moilong, dan Desa 
Tou melawan penutupan jalan tersebut dengan melakukan aksi massa. Aksi 
tanggal 26 Mei 2010 tersebut bertujuan supaya PT KLS membuka jalan menuju 
lahan-lahan masyarakat. Dalam aksi itu, masyarakat berulangkali melakukan 
pendekatan kepada PT KLS untuk membuka jalan dan menghentikan tindakan 
sewenang-wenangnya, tetapi upaya tersebut diacuhkan oleh PT KLS. Akhirnya 
aksi demonstrasi tersebut berujung pada pembakaran sebuah buldozer dan 
ekskavator milik PT KLS serta pembakaran kamp divisi 3 milik perusahaan 
tersebut pada 26 Mei 2010. Akibatnya, 23 orang petani dan seorang aktivis yaitu 
Eva Susanti Bande ditangkap. 

 

Pada tanggal 20 Juli 2010, Eva Susanti Bande Alias Eva dihadirkan ke pengadilan 
dan didakwa melakukan penghasutan sesuai pasal 160 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. Selain itu, Eva Susanti Bande juga didakwa dengan pasal 406 ayat 1 
KUHP jo. pasal 55 ayat (2) KUHP. Menurut informasi yang diperoleh dari para 
pendamping hukum Eva, terdapat beberapa kejanggalan selama proses 
pemeriksaan di pengadilan. Misalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak 
menjelaskan cara-cara penghasutan yang dimaksud sesuai dakwaan JPU terhadap 
Eva Bande, tetapi majelis hakim tetap meloloskan dakwaan tersebut. Sementara 
itu selama proses pemeriksaan saksi di pengadilan, keterangan saksi-saksi 
menunjukkan bahwa terdakwa Eva tidak melakukan penghasutan tetapi justru 
menahan agar massa tidak berbuat anarkis. Demikian juga penyertaan-
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penyertaan sms-sms terdakwa Eva dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
padahal sms tersebut dikirimkan ketika Eva ditahan. Meski demikian, proses 
pengadilan masih terus berjalan sampai majelis hakim menjatuhkan putusan 
terdakwa bersalah dan harus menjalani hukuman selama 4 tahun penjara. 

 

Dalam kasus ini, Eva yang tengah mendampingi dan memperjuangkan hak-hak 
masyarakat harus mengalami kriminalisasi dan proses hukum yang tidak adil di 
pengadilan; satu hal yang kerap dialami juga oleh para pejuang agraria lainnya. 
Ketika berkas perkara dari kepolisian telah dianggap lengkap dan diajukan ke 
pengadilan, jaksa harus dapat membuktikan terdakwa bersalah. Pada kasus-kasus 
kriminalisasi serupa, para pejuang agraria kebanyakan diputus bersalah oleh 
majelis hakim karena tindak pidana yang didakwakan telah dianggap terbukti. 
Dalam tindak pidana penghasutan yang biasanya dikenakan kepada aktivis, 
unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penghasutanlah yang akan dibuktikan, 
sementara latar belakang perkara atau akar konflik berupa perampasan tanah 
oleh perusahaan tidak menjadi pertimbangan. Sehingga, jika seorang pejuang 
agraria ditangkap karena pasal-pasal penghasutan atau pengrusakan barang, 
besar kemungkinan mereka akan dinyatakan bersalah. Demikian juga mereka 
yang ditangkap karena dituduh menyerobot lahan, menduduki lahan 
perkebunan, atau menebang kayu di hutan negara juga akan dinyatakan bersalah 
jika mereka tidak dapat membuktikan penguasaan lahan melalui bukti tertulis. 
Demikianlah, membawa konflik struktural agraria ke pengadilan pidana maupun 
perdata bukan merupakan penyelesaian yang adil untuk masyarakat khususnya 
para pejuang agraria. Sebaliknya, mereka justru menjadi korban pelanggaran hak 
asasi manusia, menambah persoalan baru di atas persoalan konflik agraria yang 
belum usai. 

 

 

Kriminalisasi Sebagai Pelanggaran terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 

Penyelesaian konflik agraria seharusnya dilakukan sesuai amanat yang 
terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria 
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 6 TAP MPR ini menyatakan bahwa 
arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam salah 
satunya ditempuh dengan penyelesaian konflik-konflik mengenai sumber daya 
agraria yang timbul selama ini, sekaligus dapat mengatasi potensi konflik pada 
masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang 
didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 
Ketetapan ini. Maka, penggunaan kriminalisasi untuk menyelesaikan konflik 
justru akan menghambat penyelesaian konflik pada masa mendatang dan 
merupakan pengabaian terhadap amanat Ketetapan MPR tersebut. 
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Kriminalisasi terhadap para pejuang agraria juga tergolong sebagai salah satu 
bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum. Pasal 9 Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU No. 12 tahun 
2005 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan 
pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-
wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan 
alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. 
Jaminan perlindungan kepada tiap warga negara telah diatur dalam UUD 1945 
yang kemudian dipertegas lagi dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.  

 

Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan 
perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak atas tanahnya 
termasuk terhadap kriminalisasi yang selengkapnya berbunyi: “(1) Dalam rangka 
penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat 
hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan 
pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas 
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Hak-hak 
masyarakat atas tanah atau hak milik yang dikategorikan sebagai hak atas 
properti juga tertuang dalam pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: (1) 
Everyone has the right to own property alone as well as in association with 
others, and (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property, ((1) Setiap 
orang berhak memiliki harta/milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain, (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-
mena). 

 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik yang diratifikasi oleh pemerintah 
melalui UU No. 12/2005. Pasal 26 Kovenan ini menyebutkan sebagai berikut:  

 

“All persons are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law 
shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and 
effective protection against discrimination on any ground such as race, 
colour, sex, languange, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status. (Semua orang berkedudukan 
sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama 
tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang 
diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif 
bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, 
warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul 
kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran atau status lain). 
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Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara khusus terdapat pada 
Konvensi ILO No. 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples dan the Universal 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Sayangnya, sampai 
saat ini Indonesia belum juga meratifikasi Konvensi ILO tersebut. Jika 
dibandingkan antara jaminan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah yang 
termasuk hak ulayat di dalam konstitusi dan hak asasi manusia dengan kenyataan 
di lapangan berupa kebijakan-kebijakan agraria yang dikeluarkan pemerintah 
khususnya pada masa Orde Baru dan Reformasi yang telah dibahas di atas, maka 
jelas sekali bahwa keduanya tidak sinkron. Bisa dikatakan bahwa pemerintah 
telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia dengan meniadakan hak-hak 
masyarakat atas tanah tersebut (Herwati, 2014 dalam HuMa 2014, hal. 17-18). 

 

Dalam perkembangannya, peran negara dalam melindungi warga negaranya 
terkait dengan bisnis dikemukakan dalam Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak 
Asasi Manusia: Implementasi Kerangka Perlindungan, Penghormatan, dan 
Pemulihan PBB yang disahkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Prinsip-
prinsip yang terkenal dengan Prinsip Ruggie itu menetapkan norma-norma 
tentang tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Salah satunya 
adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana 
pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh 
pihak ketiga termasuk bisnis. Dalam hal ini, kasus kriminalisasi Eva dan para 
pejuang agraria lainnya merupakan rangkaian dari ketidakmampuan/kegagalan 
negara melindungi warga negaranya dari pelanggaran atau kejahatan yang 
dilakukan korporasi.  

 

 

Peluang Meralat Praktik Kriminalisasi Masa Lalu 

 

Banyaknya kriminalisasi yang menimpa pejuang agraria, masyarakat lokal, dan 
masyarakat hukum adat pada masa lalu harus menjadi perhatian pemerintahan 
Presiden Joko Widodo agar segera mengambil langkah-langkah konstitusional 
guna memulihkan hak-hak mereka. Kriminalisasi yang dilakukan pemerintah 
masa lalu adalah kesalahan rezim terdahulu yang menempatkan pejuang agraria 
dan masyarakat yang sedang berjuang menuntut hak-haknya sebagai kelompok 
kriminal dan tahanan politik. Karena perjuangan mereka adalah perjuangan atas 
hak, maka dari itu para pejuang agraria dan masyarakat tersebut tak layak 
dipidanakan.  

 

Pemerintahan Presiden Jokowi memiliki peluang besar untuk menghentikan 
sekaligus meralat kriminalisasi terhadap pejuang agraria, masyarakat lokal, 
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maupun masyarakat hukum adat. Upaya meralat kriminalisasi yang kiranya akan 
ditempuh oleh Presiden Jokowi menjadi tanda pembeda antara pemerintahan 
sekarang dengan rezim pemerintahan masa lalu. Presiden Jokowi memiliki syarat 
legitimasi yang cukup untuk melakukan langkah tersebut. Selain itu, Presiden 
juga memiliki kewenangan politik yang diatur dalam Konstitusi maupun peraturan 
perundang-undangan.  

 

Untuk mendorong upaya ini, Presiden Jokowi dapat menempuh beberapa pilihan 
politik hukum sesuai hak prerogatif Presiden selaku Kepala Negara, seperti 
memberi grasi, amnesti, abolisi, remisi, dan rehabilitasi. Berikut ini adalah 
penjelasan dari pilihan-pilihan tersebut: 

1. Amnesti 

Amnesti kerap diartikan sebagai tindakan pengampunan yang diberikan 
oleh pemerintah terhadap tindakan-tindakan seseorang khususnya yang 
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik atau kejahatan politik pada 
masa lalu (Blackwell, 2008, hal. 30) dan Garner (1999, hal. 83). Para ahli 
hukum memaknai amnesti sebagai peniadaan atau penghapusan 
tanggung jawab pidana, sebuah tindakan, atau penghapusan tanggung 
jawab pidana maupun perdata yang kewenangannya ada ditangan 
Presiden (ELSAM, hal. 2) terhadap tindak pidana yang sedang dituntut 
maupun telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. 

Amnesti berasal dari bahasa Yunani “amnestia” yang berarti melupakan 
atau suatu tindakan melupakan (act of oblivion), (Webster’s Dictionary, 
hal. 59 dalam ELSAM, hal. 2). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
hukum tentang “amnestia” dinyatakan pada tahun 404 BC oleh prajurit 
Sparta yang menaklukkan kota Athena. Pada saat itu, para anggota oposisi 
demokrat dan para pengikutnya terbunuh. Ketika pemerintahan yang 
baru berkuasa, sebuah komisi dari Sparta yang bertugas menyusun 
perjanjian damai membolehkan kaum demokrat untuk kembali ke Athena, 
asalkan mereka tidak menekan para pembunuh untuk diadili (Bronkhorst, 
1995, hal. 37). Menurut Cicero, hal ini disebut disebut dengan “law of 
forgetfulness” (hukum melupakan). 

 

Secara terminologi hukum internasional, amnesti sering dibedakan 
dengan pardon meski amnesti dalam arti luas juga bentuk dari pardon 
(pengampunan). Amnesti dimaksudkan untuk menghapuskan semua 
tindak pidana yang pernah dilakukan, sedangkan pardon hanya untuk 
mengurangi hukuman seseorang. Namun dalam praktek, pardon 
digunakan untuk menghapus penuntutan, sedangkan amnesti untuk 
membebaskan seseorang yang telah menjalani hukuman penjara 
(Bronkhorst, 1995, hal. 100). Selain itu, perbedaan amnesti dengan 
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pardon adalah konteks politik. Amnesti dan pardon memiliki konsekuensi 
sama dalam hukum yaitu seseorang yang mendapatkan imunitas dari 
tindak pidana maupun perdata yang dilakukannya, tetapi amnesti dan 
pardon memiliki tujuan yang berbeda. Amnesti mendorong perdamaian 
dan rekonsiliasi, sedangkan pardon menyediakan mekanisme diskresioner 
untuk menghindari pengadilan (Bronchost, 1995, hal 3).  

 

Menurut O’Shea (2004, hal. 23), justifikasi prinsipiil amnesti adalah 
menjaga transisi, menciptakan perdamaian, mendorong rekonsiliasi, 
pengampunan, dan kebenaran. Dalam hal ini, amnesti dimaknai sebagai 
upaya pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi melalui proses politik 
ketimbang memberikan hukuman demi tujuan yang jelas yaitu kedamaian 
umat manusia.  

 

Amnesti memiliki sifat umum, yaitu bisa diberikan kepada kelompok 
orang atau komunitas (Garner, 1999, h. 83). Dasar hukum pemberian 
amnesti adalah Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Presiden 
memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan UU Darurat No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. 
Pasal 1 UU ini menyebutkan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara 
dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah 
melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan 
abolisi ini, setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang 
menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Tetapi 
UU Darurat ini hanya digunakan sebagai acuan, karena berdasarkan UUD 
1945 yang telah diamendemen, pemberian amnesti dan abolisi harus 
melalui pertimbangan DPR. Pada saat itu, UU Darurat tersebut 
dikeluarkan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada semua orang 
yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana 
sebagai akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia 
(Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. 

 

Dalam sejarahnya, amnesti dan abolisi pernah diberikan kepada orang-
orang yang terlibat pemberontakan, seperti pemberontakan Daud 
Beureueh di Aceh yang mendapatkan amnesti dan abolisi berdasar 
Keppres No. 180 tahun 1959, DI/TII Kahar Muzakardi Sulawesi Selatan 
yang diberikan amnesti dan abolisi melalui Keppres No. 303 tahun 1959, 
pemberontakan PRRI dan Permesta yang mendapat amnesti dan abolisi 
setelah bersedia membuat kesepakatan dengan pemerintah. Pemberian 
amnesti dan abolisi kepada para anggota PRRI dan Permesta ini berdasar 
Keppres No. 322 tahun 1961. Secara lebih luas, Presiden Sukarno 
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kemudian menerbitkan lagi Keppres No. 449/1961 tentang Pemberian 
Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan 
Pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud adalah pemberontakan 
Daud Bereueh di Aceh, PRRI dan Permesta di Sumatera Utara, Sumatra 
Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 
Maluku, Irian Barat, dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar 
di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa 
Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 
pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku, yang kembali ke 
pangkuan Republik Indonesia.  

 

Dalam pertimbangannya, amnesti dan abolisi ini diberikan untuk 
kepentingan bangsa dan negara. Pada diktum kedua disebutkan bahwa 
amnesti dan abolisi ini diberikan untuk mereka yang melakukan kejahatan 
terhadap keamanan negara, terhadap martabat kepala negara, terhadap 
kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan, terhadap ketertiban umum, 
terhadap kekuasaan umum, terhadap keamanan negara, terhadap 
kewajiban dinas, dan terhadap ketaatan. Seluruh kejahatan tersebut 
diatur dalam KUHP dan Hukum Pidana Tentara. Keluarnya Keppres ini 
mencabut keputusan-keputusan sebelumnya yang berkait dengan 
pemberian amnesti dan abolisi yaitu Keppres Nomor 180 tahun 1959, 
Keppres Nomor 303 tahun 1959, Keppres Nomor 322 tahun 1961, dan 
Keppres Nomor 375 tahun 1961. 

 

Pada masa Orde Baru, Presiden Suharto pernah memberikan amnesti 
kepada para pengikut gerakan Fretilin yang berdiam di dalam maupun di 
luar negeri melalui Keppres No. 63 tahun 1977 (Kontras, 2015, hal. 10). 
Paska Orde Baru, pemerintah pernah memberikan amnesti kepada 
beberapa orang aktivis yang menjadi tahanan politik seperti Sri Bintang 
Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan Budiman Sudjatmiko. Sri Bintang 
Pamungkas dan Muchtar Pakpahan yang dipenjara dengan tuduhan 
subversif diberi amnesti oleh Presiden B.J. Habibie yang dikukuhkan 
dalam Keppres No. 80/1998. B.J. Habibie juga memberikan amnesti pada 
18 tahanan politik dari Papua, Aceh, dan Timor-Timur melalui Keppres No. 
123 tahun 1998 dan memberikan amnesti kepada 20 tahanan politik 
Timor-Timur yang dituangkan dalam Keppres No. 202 tahun 1998. 
Sedangkan Budiman Sudjatmiko divonis 13 tahun penjara pada masa 
Orde Baru, tetapi ia hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah 
memperoleh amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 
Desember 1999. Gus Dur juga memberikan amnesti untuk 91 tahanan 
politik dari Timor-Timur, aktivis Islam, kasus 1965, dan sebagainya melalui 
Keppres No. 157-160 tahun 1999 (Kontras, 2015, hal. 11–12).  
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Pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah memberikan 
amnesti dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM), setelah penandatanganan MOU Helsinki pada 15 
Agustus 2005 yang dikukuhkan melalui Keppres No. 22 tahun 2005. 
Pemberian amnesti dan abolisi ini bertujuan untuk mengakhiri konflik 
secara permanen dan menciptakan perdamaian di Aceh. Diktum pertama 
Keppres ini menyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan 
kepada setiap orang yang terlibat GAM baik yang sedang berada di dalam 
maupun di luar negeri yang belum atau telah menyerahkan diri kepada 
yang berwajib, sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang 
berwajib, sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, 
penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah dijatuhi 
pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, atau sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Pada diktum kedua Keppres ini disebutkan bahwa 
dengan pemberian amnesti umum ini, semua akibat hukum pidana 
terhadap setiap orang dihapuskan. Demikian juga pemberian abolisi, 
penuntutan terhadap setiap orang ditiadakan. Dengan pemberian 
amnesti dan abolisi, maka hak sosial, politik, dan ekonomi serta hak 
lainnya dari setiap orang dimaksud telah dipulihkan. 

 

Pemberian amnesti terhadap kasus-kasus di atas bertujuan untuk 
menghapuskan pidana yang melekat pada diri terdakwa atau terpidana 
demi perdamaian dan rekonsiliasi. Jika dikontekskan secara perjuangan 
agraria, latar belakang para pejuang agraria adalah memperjuangkan hak-
hak atas tanahnya atau masyarakat yang dirampas oleh para pemilik 
modal swasta maupun negara. Perjuangan agraria memiliki latar belakang 
khusus, yakni perampasan-perampasan lahan masyarakat oleh para 
pemilik modal. Maka, para pejuang agraria tidak dapat disamakan dengan 
para pelaku kejahatan lainnya, karena mereka memperjuangkan 
kembalinya lahan-lahan miliknya/masyarakat yang diakibatkan kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ribuan pejuang agraria saat 
ini tengah dalam proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, 
maupun pemeriksaan di pengadilan. Jumlah mereka akan lebih banyak 
lagi, karena pemerintah tidak kunjung melakukan langkah-langkah konkrit 
untuk menyelesaikan konflik agraria. Karena itu, memberikan amnesti 
adalah sebuah jalan politik untuk menegakkan hak asasi manusia bagi 
pemerintahan Jokowi, menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian demi 
terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. 
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2. Abolisi 

Abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Abolisi bukan suatu 
pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Melainkan sebuah 
upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan 
penuntutan terhadap seorang tersangka, atau pencabutan tuduhan 
kriminal karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat 
mengganggu stabilitas pemerintahan. 

 

Dasar hukum pemberian abolisi sama dengan amnesti yaitu Pasal 14 ayat 
(2) UUD 1945 dan acuan lain berupa UU Darurat No. 11 tahun 1954 
tentang Amnesti dan Abolisi. Penjelasan UU Darurat ini membedakan 
pengertian antara amnesti dan abolisi. Perbedaan antara amnesti dan 
abolisi itu adalah: 

a. Dengan pemberian amnesti, maka semua akibat terhadap orang-
orang yang dimaksud di atas itu dihapuskan; 

b. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang 
itu ditiadakan. 

 

Selanjutnya pembedaan antara amnesti dan abolisi juga terdapat dalam 
Keppres pemberian amnesti dan abolisi, diantaranya Keppres No. 123 
tahun 1998 dan Keppres No. 202 tahun 1998. Tetapi secara prakteknya, 
pemberian abolisi sering disandingkan dengan pemberian amnesti. 
Abolisi yang pernah dilakukan pemerintah diantaranya, (1) abolisi pada 
masa Presiden Sukarno kepada orang-orang yang tersangkut 
pemberontakan DI/TII oleh Daud Beureueh, PRRI dan Permesta oleh 
Kahar Muzakar, Kartosuwirjo, Ibnu Hajar, dan RMS berdasar Keppres No. 
449 tahun 1961,  (2) pemberian abolisi kepada 7 orang tahanan politik di 
Timor-Timur yang diberikan oleh Presiden B.J. Habibie berdasar Keppres 
No. 202 tahun 1998, abolisi kepada 7 aktivis politik di Malang, Ciamis, 
dan Timor-Timur berdasar Keppres No. 123 tahun 1998, dan (3) abolisi 
pada masa Presiden Yudhoyono kepada setiap orang yang terlibat 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berdasar Keppres No. 22 tahun 2005. 
Dengan pemberian abolisi ini, penuntutan kepada para tersangka 
tersebut dihapuskan. 

 

Dalam konteks perjuangan agraria, memberikan abolisi kepada para 
pejuang agraria berarti mewujudkan keadilan bagi para tersangka guna 
membuka jalan untuk penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh. 
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3. Grasi 

Grasi adalah kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan 
kepada terpidana yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, 
atau penghapusan pelaksanaan pidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. Grasi merupakan upaya non-
hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden atau atas 
permohonan terpidana. Grasi diputuskan berdasarkan pertimbangan 
subyektif Presiden setelah mendapatkan masukan dari Mahkamah 
Agung. 

 

Dasar hukum pemberian grasi adalah Pasal 14 UUD 1945 dan UU No. 22 
tahun 2002 tentang Grasi yang diperbarui menjadi UU No. 5 tahun 2010 
tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi. 
Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No. 5 tahun 2010, putusan pemidanaan 
yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling rendah 2 (dua) tahun. Kedua UU tersebut tidak menyebutkan jenis 
tindak pidana apa saja yang dapat memperoleh grasi, sehingga semua 
narapidana dapat mengajukan grasi. Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) 
kali dan diajukan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap.  

 

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, beberapa tahanan politik 
pernah diberikan grasi, meski ada juga yang menolak yaitu Budiman 
Sudjatmiko yang menginginkan amnesti. Pemberian grasi juga pernah 
menjadi kontroversi pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, 
karena telah memberikan grasi untuk terpidana kasus narkoba. 

 

4. Remisi  

Dasar hukum pemberian remisi adalah pasal 14 huruf (i) UU No. 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan dan pasal 1 angka 6 jo. pasal 34 UU No. 12 
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu PP No. 32 tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pasal 14 huruf (i) berbunyi: Narapidana berhak mendapatkan 
pengurangan masa pidana (remisi).  

 

Berdasarkan pasal 1 angka 6 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan, remisi 
adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada 
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Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 34 
PP No. 32 tahun 1999 menyatakan: 

 (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa 
pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, 
apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan: 

a. berbuat jasa kepada negara; 

b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan; atau 

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. 

(3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang 
menunggu grasi sambil menjalani pidana. 

 

Merujuk pada bunyi pasal-pasal di atas, pemerintah memberikan remisi 
dalam rangka mengembalikan narapidana ke masyarakat karena yang 
bersangkutan telah mampu menunjukkan perilaku yang baik, dan akan 
mendapat tambahan remisi lagi apabila berjasa kepada negara, 
melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk kemanusiaan, dan 
melakukan perbuatan yang dipandang membantu lembaga 
pemasyarakatan. Tetapi pemberian remisi tersebut tetap tidak 
menghilangkan kesalahan atau tindak pidana yang telah diputus 
pengadilan, dan tidak menghilangkan tabalan atau cap kriminal karena 
tetap diputuskan bersalah melakukan tindak pidana. 

 

Dalam konteks perjuangan agraria, pemberian remisi bukan sesuatu yang 
dituju untuk kebebasan para pejuang agraria. Kebebasan yang dimaksud 
adalah kebebasan terdakwa sepenuhnya yang menghapuskan tindak 
pidana yang disangkakan/didakwakan, bukan pengurangan masa 
hukuman karena telah berperilaku baik. 

 

5. Rehabilitasi 

Dasar hukum pemberian rehabilitasi adalah pasal 14 ayat 1 UUD 1945 
yang berbunyi: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 68 KUHAP yang 
berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95, dan pasal 97 KUHAP 
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yang berbunyi: 

(1)  Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan 
diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang 
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau 
penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya 
tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan 
yang dimaksud dalam Pasal 77. 

 

Pasal 1 butir 23 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
memberikan definisi mengenai rehabilitasi, yakni hak seseorang untuk 
mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 
serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan 
atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 

 

Berdasarkan bunyi pasal 1 butir 23 KUHAP tersebut, maka rehabilitasi 
adalah hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan 
pemulihan; atas hak kemampuan dan harkat martabatnya yang bisa 
diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan 
sampai pengadilan (Harahap, 2007, hal. 69). Rehabilitasi bertujuan 
sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, 
kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani 
tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemulihan nama 
baik ini merupakan hak tersangka/terdakwa setelah sempat mengalami 
perlakuan buruk mengikuti proses hukum yang keliru. Dalam praktek 
penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum kerap melakukan 
kekeliruan mengenai orangnya (misalnya salah tangkap), tidak cukup 
bukti, atau peraturan yang digunakan/diterapkan. Melalui rehabilitasi, ada 
upaya untuk mengembalikan nama baik tersangka/terdakwa tersebut di 
masyarakat (Harahap, 2007, hal. 69-70).   

 

Rehabilitasi dapat diberikan melalui dua tingkatan pemeriksaan yaitu 
tahap penyidikan atau penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. 
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Jika perkara masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan lalu 
dihentikan, maka yang berwenang memeriksa permohonan rehabilitasi 
adalah praperadilan. Sementara itu, apabila pemeriksaan perkara sudah 
sampai pada tahap pengadilan, dan pengadilan menjatuhkan putusan 
pembebasan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka 
rehabilitasi diberikan oleh pengadilan yang memutusnya. 

 

Dalam peraturan pelaksanaan KUHAP yaitu PP No. 27/1983, yang berhak 
mengajukan rehabilitasi adalah tersangka, keluarga tersangka, dan 
kuasanya. Berdasarkan pasal 97 ayat 3 KUHAP, permintaan rehabilitasi 
diajukan kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari 
setelah putusan mengenai sah dan tidaknya penangkapan atau 
penahanan diberitahukan kepada pemohon. Sedangkan tenggang waktu 
untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah tidak 
diatur baik dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya, karena 
setiap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum yang telah 
berkekuatan hukum tetap harus memberikan dan sekaligus 
mencantumkan rehabilitasi (Harahap, 2007, hal 73). 

 

Kenyataannya, tidak seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap mencantumkan amar pemberian rehabilitasi. Kesalahan atau 
kelalaian yang dilakukan oleh pengadilan ini mengakibatkan hilangnya hak 
asasi tersangka/terdakwa. Untuk terdakwa yang ingin memperoleh 
rehabilitasi, maka diharuskan mengajukan lagi permohonan tersebut ke 
pengadilan. Persoalan lain yang mengikuti dari pemberian rehabilitasi 
oleh pengadilan adalah bentuk pemberian rehabilitasi. Meskipun negara 
telah mengatur pemberian rehabilitasi dalam KUHAP dan PP No. 27/1983, 
tetapi bentuk pemberian rehabilitasi tersebut tidak dilakukan secara layak 
karena hanya dilakukan dalam bentuk pengumuman yang ditempel di 
papan pengumuman pengadilan negeri. Hanya apabila terdakwa memiliki 
biaya yang cukup, maka rehabilitasi tersebut dapat diumumkan melalui 
surat kabar (Harahap, 2007, hal. 76 – 77).  

 

Bagi para pejuang agraria yang menjadi tersangka/terdakwa dan sedang 
menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, pemberian rehabilitasi 
tergantung dari hasil pemeriksaan hakim di pengadilan. Padahal, amat 
jarang putusan pengadilan terhadap kasus-kasus dengan latar belakang 
konflik agraria yang amar putusannya membebaskan terdakwa atau 
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Ketiadaan bukti-bukti 
tertulis atas klaim penguasaan lahan seringkali menjadi pertimbangan 
hakim menjatuhkan putusan pemidanaan. Untuk itu, perlu campur 
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tangan pemerintah (Presiden) untuk memberikan rehabilitasi guna 
memulihkan hak kemampuan dan harkat martabat para pejuang agraria 
yang menjadi bekas narapidana berdasarkan pasal 14 UUD 1945. 
Pemberian rehabilitasi ini dilakukan dalam bentuk Keputusan Presiden. 

 

 

Rekomendasi 

 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka langkah hukum dan konstitusional yang 
dapat dilakukan Presiden Jokowi adalah: 

1. Segera memberikan amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada pejuang 
agraria, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat korban kriminalisasi. 
Adapun pemberian grasi dan remisi bukan sebagai pilihan, karena grasi 
adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana berdasarkan kepada 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara remisi 
adalah hak terpidana atas pengurangan masa pidananya. Artinya, baik grasi 
maupun remisi tidak meniadakan suatu tindak pidana yang sudah 
dilakukan. Padahal yang dilakukan oleh pejuang agraria, masyarakat lokal, 
dan masyarakat hukum adat adalah perjuangan merebut hak, bukan tindak 
pidana. 

2. Untuk mereka yang sudah dipidana dan memperoleh putusan yang 
berkekuatan hukum tetap, Presiden Jokowi dapat memberikan kebijakan 
Amnesti. Sementara itu, untuk masyarakat yang sedang dalam proses 
pemeriksaan di kejaksaan dan pengadilan, selama pengadilan belum 
menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, Presiden bisa 
memberikan Abolisi untuk menghapuskan penuntutan. Sedangkan mereka 
yang masih berada sebagai posisi tersangka, Presiden dapat memerintahkan 
polisi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 
Sedangkan, untuk mereka yang telah dipidana dan dikeluarkan dari penjara 
sebagai eks-narapidana, Presiden merehabilitasi status mereka.  

3. Presiden diharapkan segera membentuk suatu badan pemerintah pusat 
yang secara khusus bekerja untuk: 

a) Menyiapkan pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada para 
pejuang agraria dari kalangan petani, masyarakat adat, aktivis 
pembela, dan pejuang reforma agraria yang menjadi korban 
kriminalisasi, baik yang statusnya eks-narapidana, narapidana, 
terdakwa, tersangka, maupun Daftar Pencarian Orang (DPO);  

b) Melakukan identifikasi, inventarisasi, penyelidikan, dan audit atas 



 
20 | Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria  
      Demi Keadilan 
 

 

kasus-kasus konflik agraria, mengeksaminasi dan mengaudit 
keputusan-keputusan pejabat publik, serta praktik-praktik 
kelembagaan pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan 
konflik-konflik agraria, dan atas nama Presiden membuat nota untuk 
para pejabat publik agar membuat keputusan-keputusan pejabat 
publik yang baru, yang merevisi keputusan pejabat publik dan/atau 
mengubah praktik-praktik kelembagaan pemerintah yang telah 
menjadi sumber masalah kasus-kasus konflik agraria;  

c) Memantau dan mengawasi implementasi dari penyelesaian konflik-
konflik agraria, dan melakukan studi evaluasi hasil dari implementasi 
tersebut dari perspektif pemenuhan rasa keadilan korban, baik 
dengan mekanisme inkuiri publik, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, 
dan bentuk reparasi lainnya. 
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