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Rekomendasi terhadap Cetak Biru yang disusun Bappenas 
 

Disusun oleh 
Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh 

 
 
 
Pengantar 
 
Posisi Bappenas sangat penting dan strategis dalam kegiatan tanggap darurat dan 
perencanaan serta persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa 
bumi dan gelombang Tsunami di Provinsi NAD dan Sumut. Paling tidak posisi ini dapat 
dilihat dalam Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 1/2005, yang dikeluarkan pada 2 Maret 
2005. Dalam Inpres ini, pada diktum Kedua, dinyatakan: 
 
“Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, para pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA angka 2 sampai angka 18 memperhatikan rencana induk 
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun oleh Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 5.” 
 
Dalam Inpres tersebut para pejabat, yang dimaksud yakni: (1) Ketua Badan Koordinasi 
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; (2) Menko Bidang 
Perekonomian; (3) Menko Bidang Kesra; (4) Menko Polhukkam; (5) Medagri; (6) 
Menkeu; (7) Menteri PU; (8) Mendiknas; (9) Mensos; (10) Menkes; (11) Menkum dan 
HAM; (12) Menlu; (13) Meneg LH; (14) Panglima TNI; (15) Kapolri; (16) Kepala BPN; 
(17) Gubernur NAD; (18) Gubernur Sumut. Dengan kata lain, seluruh kebijakan yang 
akan diambil oleh lembaga negara baik di level Pusat (Jakarta) maupun di level provinsi 
(NAD dan Sumut) harus mengacu kepada Cetak Biru yang dihasilkan oleh Bappenas. 
 
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Bappenas 
 
Setelah mengikuti kegiatan dan mencermati dokumen yang dipresentasikan dalam 
lokakarya “jaring aspirasi masyarakat” di Banda Aceh pada 8 Maret 2005, setidaknya ada 
sejumlah saran yang hendak kami ajukan, sebagai berikut: 
 
 
Pertama, Pokja Hukum Bappenas sebaiknya menyusun Cetak Biru di Bidang Hukum 
dengan memuat solusi penyelesaian problem hukum di Aceh yang telah terjadi sebelum 
bencana gempa dan gelombang Tsunami di provinsi NAD. Karenanya, problem hukum 
sebelum tsunami dan pasca tsunami yang harus dilihat sebagai satu kesatuan. Apa pun 
standard, norma, kerangka hukum atau kebijakan yang menjadi rekomendasi, mesti 
mempunyai kontribusi terhadap 3 hal pokok: (i) memberikan kontribusi perdamaian di 
Aceh; (ii) ketenangan masyarakat; (iii) pengembalian dan selanjutnya peningkatan 
kualitas hidup dan keberlanjutan hidup masyarakat. Ketiganya hanya dapat dirumuskan 
dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia. 
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Hal ini, merupakan prasyarat penyelesaian masalah Aceh secara damai, termasuk 
penyelesaian masalah hukum di provinsi NAD. 
 
Kedua, secara spesifik, kami mengajukan rekomendasi terhadap 5 prioritas yang telah 
disusun Pokja Hukum Bappenas, sebagai berikut: 
(1) Pertanahan 
 
Kami mencatat adanya keinginan atau kemungkinan lembaga Baitul Maal (BM) ingin 
memperoleh status sebagai subyek hukum yang dapat memegang hak atas tanah seperti 
yang diatur dalam PP No. 38/1963. Lebih jauh lagi, BM ingin memperluas wewenangnya 
dengan menguasai tanah wakaf. Dalam hal ini Bappenas harus sangat hati-hati untuk 
merumuskan siapa yang dapat menguasai dan/atau memegang hak atas tanah dan/atau 
mengelola apa yang didefinisikan sebagai “tanah tak bertuan”. Kehati-hatian ini 
diperlukan agar: (1) tidak terjadi konflik komunal di masyarakat; (2) tidak muncul 
problem hukum dimasa datang. 
 

Tabel 1 
Fakta dan Critical Points dalam masalah pertanahan 

Lembaga Fakta Critical Points 
Baitul Mal BM merupakan sebuah 

lembaga dibawah stuktur 
pemerintahan daerah 

Peluang penguasaan dan 
pengelolaan “tanah tidak 
bertuan” berpeluang hanya 
semata-mata ditentukan 
oleh Pemerintah, dengan 
dampak lanjutan 
masyarakat tidak mendapat 
manfaat.  

Komunitas adat 
(masyarakat) 

Sebagian besar, apa yang 
diistilahkan dengan “tanah 
tak bertuan” selama ini 
dikelola dan dimanfaatkan 
oleh warga masyarakat 
dan/atau komunitas adat. 
Oleh karena istilah “tanah 
tak bertuan” tidak tepat 
digunakan karena selama 
ini warga masyarakat dan 
komunitas adat adalah 
tuannya. 

Karena sebagian besar 
sebelum bencana gempa 
dan gelombang Tsunami 
telah memiliki, 
memanfaatkan tanah, maka 
tidak bisa dengan begitu 
saja BM mengambil alih 
dan/atau mengklaim 
penguasaan dan 
pengelolaan tanah secara 
sepihak 

  
 
Kami berpendapat dalam soal pertanahan ini, perlu dibentuk semacam ‘Land Restitution 
Commission” seperti yang pernah dibentuk di Afrika Selatan, atau mengambil model-
model yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam soal pertanahan, termasuk 
komunitas adat, pemuka adat, tuha peut, mukim, dan keucik. Model-model yang 
melibatkan masyarakat dan komunitas adat diperlukan untuk menjamin tanah-tanah yang 
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dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan warga masyarakat dan komunitas adat setelah 
bencana Tsunami kembali kepada warga masyarakat dan komunitas adat yang 
bersangkutan.   
 
(2) Orang dan Keluarga 
 
Kami merekomendasikan penggunaan prioritas “Orang dan Keluarga”. Dalam konteks 
ini, urutan prioritas yang disusun Bappenas mesti dirubah, sebagai berikut: 

1. Kartu Identitas (Sementara); 
2. Status Anak; 
3. Status perkawinan dan perceraian; 
4. Status orang hilang; 
5. Pewarisan/Ahli Waris; 
6. Akta Kematian/surat keterangan kematian;  

 
Alasan perubahan prioritas, menurut kami solusi terhadap “orang yang masih hidup” atau 
“masih diduga hidup (orang hilang) mesti didahulukan.  
 
(3) Sumber Daya Manusia  
 
Dalam Cetak Biru Bappenas mesti memuat juga prioritas solusi terhadap masalah yang 
dihadapi lembaga bantuan hukum (LBH)/kantor bantuan hukum (KBH) dan organisasi 
profesi advokat yang memberikan bantuan hukum.  
 
(4) Sarana dan prasarana 
 
Dalam Cetak Biru yang disusun Bappenas mesti dimuat juga prioritas fasilitasi, 
rehabilitasi dan pembangunan kembali bangunan gedung kantor lembaga bantuan hukum 
(LBH)/kantor bantuan hukum (KBH) dan organisasi profesi advokat yang memberikan 
bantuan hukum. 

 
(5) Bantuan hukum 
 
Bantuan hukum jangan hanya dibatasi soal akses terhadap informasi namun perlu 
mengacu kepada praktik program access to justice secara luas dan prinsip-prinsip 
pemenuhan hak asasi manusia, diantaranya bertujuan untuk pemulihan dan pemenuhan 
hak-hak korban: (1) the right to know; (2) the right to justice; (3) the right to reparation 
(rehabilitation, restitution and compensation). 
 
Dengan dasar hal tersebut maka, dalam Cetak Biru Bappenas, mesti dimuat secara tegas 
dan eksplisit peranserta lembaga bantuan hukum (LBH), kantor bantuan hukum (KBH) 
dan organisasi profesi advokat dalam proses bantuan hukum. Sebagai tambahan, rapid 
assestment selama 2 minggu yang dilaksanakan bekerjasama dengan FH Unsyiah 
sebaiknya diposisikan sebagai “draft” yang memerlukan “jaring aspirasi dari masyarakat 
bantuan hukum” antara lain LBH/KBH dan organisasi advokat. 
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Penutup 
 
Kami menghargai itikad baik (good will) dari Bappenas untuk melibatkan dan menjaring 
aspirasi masyakat dalam proses penyusunan Cetak Biru. Tentu saja itikad baik ini tidak 
saja dalam proses perencanaan (perumusan) Cetak Biru, namun juga ketahap proses 
berikutnya: pelaksanaan, monitoring/evaluasi. Harapannya, Cetak Biru yang disusun 
dapat diimplementasikan dan memberikan benefit nyata kepada proses perdamaian, 
pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan bagi masyarakat korban bencana secara 
khusus dan masyarakat secara umum, baik di provinsi NAD dan Sumut. Khusus untuk 
provinsi NAD, kami berpendapat Cetak Biru akan mencapai tujuannya jika problem 
hukum yang hendak diselesaikan dilihat sejak periode sebelum Tsunami dan pasca-
Tsunami, secara tidak terpisahkan. 
 
 
Banda Aceh, 8 Maret 2005 
Yayasan LBH Indonesia 
LBH Banda Aceh 
 
 
 
Rufriadi 
Pjs. Direktur 


