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1. Berbeda dari Komnasham periode pra-reformasi, maka setelah era reformasi Komnasham harus 

menghadapi lingkungan kerja baru, yaitu lingkungan demokrasi yang luas dan terbuka. Dalam 

lingkungan kerja baru itu, kebutuhan akan penegakan hak asasi manusia dan iklim penghormatan 

yang terhadap harkat dan martabat sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara menjadi semakin terasa penting dan serius, mengingat sistem demokrasi tanpa 

diimbangi dan diiringi oleh tegak dan dihormatinya hak asasi manusia justru menciptakan iklim 

demokrasi yang hanya bersifat procedural dan formal, tanpa kesejatian. Untuk itu, komnasham 

sebagai lembaga negara yang khusus dibentuk pada awalnya oleh Pemerintah Orde Baru dengan 

Keputusan Presiden dan kemudian ditingkatkan status berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, perlu 

semakin diperkuat kedudukan dan kewenangannya sesuai dengan hasrat untuk pemajuan, 

pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 

1945, terutama dengan mengadopsikan hampir semua instrumen hak asasi manusia Internasional 

melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 

 

2. Meskipun seperti juga halnya dengan eksistensi Kejaksaan Agung dan Komisi Pemerantasan Tindak 

Pidana Korupsi, keberadaan Komnasham tidak ditentukan pengaturannya dalam UUD 1945, tetapi 

ide untuk penguatan kedudukan dan kewenangan Komnasham dapat dikaitkan dengan peluang 

konstitusional yang dibuka oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa 

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

undang”. Dengan demikian, walaupun Kepolisian negara diatur eksplisit dalam Pasal 30 UUD 1945, 

sedangkan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komnasham, tetapi 

kedudukan lembaga-lembaga ini terkait erat dengan fungsi penegakan keadilan dan kekuasaan 

kehakiman, sehingga dapat dikatakan bahwa eksisten lembaga-lembaga seperti Kejaksaan, KPK, dan 

Komnasham itu mempunyai ‘constitutional importance’ yang sama dengan lembaga kepolisian. 

 

3. Lebih-lebih salah satu ciri utama kandungan materi konstitusi modern ialah adanya perlindungan 

hak asasi manusia, sehingga oleh karenanya komnasham sebagai lembaga yang secara khusus 

dibentuk oleh negara untuk maksud penghormatan (respect), pemenuhan (fulfill), dan, perlindungan 

(protect) tentulah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam desain UUD 1945 sebagai 

sumber hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh sebab 

itu, sangat tepat apabila kedudukan Komnasham yang akan datang dapat diperkuat melalui 

pembentukan undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang Komnasham sebagai 

lembaga negara di bidang pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. 
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4. Ketentuan tentang Komnasham sejak tahun 1999 diatur  dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, yaitu pada Bab VII, Pasal 75 - 99. Untuk memperkuat Komnasham, UU No. 39 Tahun 

1999 itu dapat diubah atau dibentuk undang-undang baru sama sekali yang khusus mengatur 

tentang Komnasham dengan menyatakan tidak berlaku lagi beberapa pasal UU No. 39 Tahun 1999 

sepanjang hal-hal yang telah diatur oleh UU baru tentang Komnasham. Dengan demikian, usul yang 

akan diajukan dapat berbentuk (i) RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, atau (ii) RUU yang bersifat baru sama sekali, atau (iii) RUU khusus tentang Komnasham. 

Pertama, jika RUU dimaksud adalah RUU Perubahan, maka tentu materi yang akan diaturnya tidak 

hanya sebatas kebutuhan untuk memperkuat Komnasham, tetapi harus pula memuat hal-hal lain 

yang sifatnya melengkapi atau mengubah materi lain dalam UU No. 39 Tahun 1999 itu. Misalnya, 

rincian materi HAM dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang disahkan pada tahun 2000 yang 

belum tercermin dalam pasal-pasal UU No. 39 Tahun 1999 itu harus dimuat dalam usul perubahan 

dimaksud. Kedua, RUU yang dirancangkan dapat pula merupakan RUU baru sama sekali yang 

dimaksudkan untuk mengganti UU lama. UU No. 39 Tahun 1999 disahkan masih di bawah rezim 

konstitusi lama, sebelum perubahan UUD 1945. Karena itu, sangat baik apabila yang dirancang 

adalah UU baru sama sekali yang disesuaikan dengan pokok-pokok pikiran baru dalam UUD 1945 

pasca perubahan. Ketiga, jika rancangan yang sedang dikembangkan tidak dimaksudkan untuk 

mengubah secara luas atau pun mengganti sama sekali UU yang lama, maka RUU dimaksud 

sebaiknya cukup RUU yang difokuskan untuk mengatur institusi tentang Komnasham sebagai 

lembaga negara. 

 

5. Kedudukan Komnasham harus dibedakan dengan jelas dengan fungsi-fungsi lembaga pemerintahan 

eksekutif yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Misalnya, Kementerian Hukum dan HAM, dan 

Kementerian Luar Negeri, dan kementerian-kementerian lainnya harus tunduk kepada Komnasham 

sepanjang hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Komnasham menurut undang-undang. 

DPR sebagai lembaga legislatif juga harus dibatasi kewenangannya hanya terlibat dalam urusan 

legislasi (policy making) dan pengawasan (policy controlling). Lembaga-lembaga pemerintahan perlu 

ditegaskan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan (i) fungsi pemajuan (to promote), (ii) 

penghormatan (to respect), (iii) pemenuhan (to fulfill), (iv) perlindungan (to protect), (v) fungsi 

penegakan (to enforce), ditambah dengan fungsi diplomasi (hubungan luar negeri). Sedangkan tugas 

dan fungsi utama Komnasham sebaiknya dikaitkan dengan fungsi perlindungan dan penegakan hak 

asasi manusia. Penegasan ini tidak bermaksud menyatakan bahwa Komnasham tidak dapat diberi 

tugas dan tanggungjawab dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan sebagai tugas 

yang bersifat tambahan. Akan tetapi focus utama tugas dan fungsi masing-masing institusi negara 

memang sudah seharusnya tidak bersifat tumpang tindih. Dengan demikian harus jelas 

perbedaannya dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi lainnya yang menangani urusan 

hak asasi manusia. Di samping itu, segala fungsi kenegaraan yang terkait dengan hak asasi manusia, 

di luar urusan-urusan yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah, sebaiknya diintegrasikan ke 

dalam satu sistem kelembagaan komnasham. Dengan demikian, semua lembaga terkait, seperti 

Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain sebagainya dapat diintegrasikan 

secara structural ataupun secara fungsional dengan Komnasham. Di samping itu, eksistensi 



Komnasham juga dapat dikaitkan dengan fungsi koordinasi structural dengan Kementerian Hukum 

dan HAM dan koordinasi secara fungsional dengan Kejaksaan Agung. Dalam urusan anggaran, 

administrasi personalia, dan dalam berhubungan dengan DPR, Komnasham dapat berkoordinasi 

dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi dalam urusan yang bersifat fungsional, koordinasi 

dilakukan dengan Kejaksaan Agung. 

 

6. Seiring dengan peningkatan kedudukan sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan Komnasham 

perlu diperkuat di bidang penegakan hak asasi manusia, yaitu setidaknya dengan 2 kewenangan 

baru. Pertama, Komnasham perlu diberi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review), baik ke Mahkamah 

Konstitusi ataupun ke Mahkamah Agung. Setiap undang-undang yang oleh komnasham dinilai 

bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dapat diajukan 

pengujiannya oleh Komnasham ke Mahkamah Konstitusi. Demikian pula semua peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang yang menurut Komnasham bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi atau dengan UU tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 

dapat diajukan pengujiannya ke Mahkamah Agung. Kedua, Komnasham perlu dilengkapi dengan 

kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam setiap perkara pelanggaran hak asasi manusia. 

Dalam setiap kasus dugaan pelanggaran ham, pihak kepolisian harus dibebaskan dari beban dan 

tanggungjawab penyidikan, oleh karena polisi di era demokrasi berada dalam posisi yang rawan 

sebagai pelaku pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, fungsi penyidikan sesuai 

dengan hukum acara pidana sebaiknya diberikan kepada Komnasham yang akan bekerja langsung 

dalam lingkup koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Dengan demikian, eksistensi Komnasham dapat 

dikaitkan dengan fungsi koordinasi, baik secara structural dengan Kementerian Hukum dan HAM 

maupun secara fungsional dengan Kejaksaan Agung. 

 

7. Untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin membutuhkan peran Indonesia di dunia 

Internasional dan kawasan Asia Tenggara, maka selain kedua kewenangan di atas, Komnasham 

dapat pula diberi tugas dan kewenangan  yang berhubungan dengan urusan-urusan kerjasama antar 

bangsa. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hubungan diplomasi dan kerjasama 

Internasional, Komnasham dapat memainkan peran yang penting dalam membangun jaringan 

penagakan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, di lingkungan negara-negara OKI, dan 

dalam hubungan Internasional pada umumnya. Karena itu, persyaratan untuk menjadi anggota 

Komnasham di masa mendatang harus ditingkatkan dengan kualifikasi yang lebih menggambarkan 

kebutuhan untuk meningkatkan peran Internasional Komnasham. 

 

8. Struktur Komnasham diperluas agar dapat menampung kebutuhan untuk mengintegrasikan semua 

fungsi kenegaraan institusi hak asasi manusia di luar kementerian negara. Untuk itu, dapat dipilih 

dua kemungkinan ide, yaitu (i) Komisi Nasional HAM diubah menjadi Dewan HAM yang terdiri atas 

komisi-komisi, yaitu Komisi Hak Anak, Komisi Hak Perempuan, Komisi Hak Buruh, Komisi Disabilitas, 

dan sebagainya; atau (ii) Komisi Nasional HAM terdiri atas sub-sub komisi sebagaimana yang ada 

sekarang, tetapi yang dimaksud dengan sub-komisi itu adalah sub-komisi untuk menampung 

pengintegrasian dengan Komnas Perempuan, Komnas Perlidnungan Anak, dsb. Masing-masing sub-



komisi atau komisi dalam hal ide Dewan HAM yang dipilih, bersifat independen, tetapi terkoordinasi 

dan mendapat dukungan administrasi secara terintegrasi dalam satu kesekretariatan, dan 

terintegrasi pula dalam hubungan dengan pihak luar karena kesatuan kepemimpinan. Pimpinan 

Dewan HAM atau Komisi HAM terdiri atas dab dipilih dari perwakilan masing-masing kelompok 

komisi atau sub-komisi, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berstatus sebagai PNS 

setingkat eselon 1. Pegawai Komnasham, selain terdiri atas PNS tetap, dapat dilengkapi dengan PNS 

perbantuan, terutama untuk tenaga penyidik perbantuan dari kepolisian dan kejaksaan agung. Di 

samping itu, Komnasham dapat pula merekruit pegawai kontrak atau tidak tetap untuk waktu 

tertentu selama tidak lebih dari 1 periode keanggotaan Komnasham dari kalangan lembaga swadaya 

masyarakat. 

 

9. Untuk itu, ada beberapa opsi kegiatan perancangan undang-undang yang dapat dipertimbangkan. 

Pertama, RUU yang dirancang dimaksudkan hanya untuk mengatur ketentuan mengenai susunan, 

kedudukan, dan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena itu, RUU nya diberi judul 

RUU tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mengeluarkan sebagian dari ketentuan UU 

No. 39 Tahun 1999 sepanjang mengenai ketentuan mengenai Komnasham. Kedua, RUU yang 

dirancang adalah RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Dengan demikian, yang diadakan perubahan tidak hanya sejauh mengenai Komnasham, tetapi juga 

mengenai hal-hal lain, termasuk mengenai materi hak asasi manusia yang harus disesuaikan dengan 

ketentuan baru UUD 1945. Ketiga, RUU yang dirancang hendaknya merupakan RUU yang sama 

sekali dimaksudkan untuk menggantikan eksistensi UU No. 39 Tahun 1999 yang dibentuk masih 

mengacu kepada ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan. Di dalam UU yang baru itu, perlu dan 

dapat diatur dengan lengkap dan rinci mengenai (i) hukum materiel hak asasi manusia, termasuk 

mengenai rumusan delik hak asasi manusia, baik yang bersifat biasa maupun yang bersifat luar 

biasa; (ii) hukum acara perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan (iii) sistem kelembagaan 

negara yang menegakkan hak asasi manusia, baik yang berwenang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan oleh Komnasham, penuntutan oleh kejaksaan, maupun proses peradilannya di 

Pengadilan Negeri atau pun di pengadilan khusus hak asasi manusia.  


