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Isu hak asasi manusia (HAM) 
semakin berkembang ditingkat 
global. Paska perang dingin 
berakhir, runtuhnya tembok Berlin 
(1989), rezim hak asasi manusia 
semakin menguat. Berbagai rezim 
pemerintahan yang otoriter, 
despotik, korup dan yang sering 
melakukan kejahatan terhadap 
kemanusiaan (seperti penghilangan 
orang secara paksa, pembunuhan 
massal, dll) dilawan, dijatuhkan, dan 
diganti. 

Deklarasi Wina (1993) menjadi 
momen bersejarah dimana hak asasi 
diperdebatkan namun diakui secara 
bersamaan. Melalui momen Wina 
diatas, hak asasi semakin universal 
diakui dengan menyeimbangkan 
pada ke-khas-an lokal tanpa 
mengurangi hak yang fundamental. 
Negara-negara dengan berbagai 
latar belakang rezim politik, dituntut 
untuk ikut memajukan HAM di 
wilayah manapun, tanpa mengenal 
batasan negara, kewarganegaraan, 
agama, suku, dan latar belakang 
lainnya.  Dengan kata lain, hak 
asasi manusia bukan sekedar 
urusan negara-negara tertentu saja, 
melainkan menjadi urusan bersama 
secara global. 

Hubungan internasional, kebijakan 
luar negeri setiap negara, dan 
organisasi internasional serta kerja-
kerja diplomasi semakin penting. 
Terlebih-lebih, model teknologi 
dan komunikasi semakin maju, 
penduduk dunia semakin padat. 
Artinya orientasi pada “Manusia” 
menjadi semakin penting. 

Majalah ini hadir sebagai edisi lepas, tak berseri, untuk sekedar 
memantik diskusi “Adakah Kebijakan Luar Negeri Indonesia 
Berpihak dan Kontributif bagi Promosi HAM di Indonesia dan secara 
Global?” sekedar untuk mengingat saja bahwa Indonesia memiliki 
keterikatan secara konstitusional untuk “ikut serta melaksanakan 
ketertiban dunia berdasarkaan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial”, dan dengan semangat yang sama terikat menjadi 
anggota PBB.  

Kebijakan luar negeri dibidang HAM sebetulnya bukan isu yang baru 
dalam praktek Indonesia. Kebijakan ini bergerak dalam dua arah; 
pertama, diplomasi Indonesia ke negara dan aktor internasional lain 
atas persoalan HAM Indonesia. Kedua, dari arah sebaliknya, peran 
Indonesia dalam isu HAM di negara lain. 

Pada bagian pertama, dimasa Orde Baru Indonesia cenderung 
menjalankan diplomasi yang meng-counter fakta dan kritik atas 
persoalan HAM yang kerap terjadi. Secara tidak langsung Indonesia 
juga melakukan bargain dengan dunia barat, atas jasa perkawanan 
sebagai sama-sama memusuhi blok komunis. Oleh karenanya, dimasa 
Orde Baru, Kebijakan Luar Negeri bukan sesuatu yang mekanistis 
dalam perlindungan HAM. Kebijakan luar negeri Indonesia masuk 
dalam ruang negosiasi dan bisa tuntas dicara diplomasi. Hari ini 
Pemerintah Indonesia, masih melakukan diplomasi ke negara-negara 
lain atau organisasi internasional utamanya PBB, untuk merespon 
persoalan HAM di Indonesia. Akan tetapi diplomasi ini dilengkapi 
dengan penempuhan mekanisme HAM PBB, sebagai bentuk 
komitmen menjadi negara peserta sejumlah perjanjian internasional 
dibidang HAM. Dari sisi isi, dalam berbagai laporan, pemerintah 
selalu memunculkan kemajuan hukum HAM di Indonesia dan 
institusi-institusinya. Ini adalah buah, baik atau buruk, dari proses 
reformasi politik di Indonesia. 

Kedua, soal kebijakan luar negeri Indonesia atas situasi pelanggaran 
HAM ditempat lain. Peran ini dilakukan mengingat posisi Indonesia 

Pengantar Editor: 

Tantangan Kebijakan 

Luar Negeri Indonesia 

dalam Mempromosikan 

Hak Asasi Manusia

Haris Azhar, Koordinator KontraS
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yang semakin diakui dalam dunia internasional. 

Indikatornya misalnya, pertumbuhan ekonomi 

dalam beberapa tahun terakhir mencapai 4,5 

- 6 persen. Hal ini dilihat sebagai katahanan 

ekonomi dan pendapatan yang ‘optimistik’. 

Indonesia dijadikan bagian dari G-20, pelebaran 

dari G-8 (negara maju). Indonesia berdiri di 

G-20 bersama, diantaranya, India, Meksiko, 

China, Afrika Selatan, sebagai perwakilan negara 

berkembang. Secara comparative, Indonesia 

menjadi salah satu negara yang semakin 

diperhitungkan di tingkat regional. Indonesia 

dianggap lebih baik dari Myanmar atau Laos 

atau Malaysia bahkan. Berbagai negara, dari 

Amerika dan Eropa,  memuji transisi politik 

Indonesia dan menjadikan sebagai mitra untuk 

mendorong perubahan ditingkat regional. Peran 

Indonesia, yang diharapkan, adalah melakukan 

promosi HAM dalam pendekatan atau diplomasi 

internasional, misalnya sejauhmana peran 

Indonesia dalam soal penyelesaian pelanggaran 

HAM di Burma melalui ASEAN atau dukungan-

dukungan Pemerintah terhadap Marzuki 

Darusman, Pelapor Khusus PBB atas Situasi 

HAM di Korea Utara. 

Dari gambaran singkat diatas, banyak kalangan 

menyebut Indonesia sebagai bagian dari negara-

negara “New Emerging Democracies” (NED). 

Kurang lebih, NED bisa disimpulkan sebagai 

negara-negara yang mengalami pertumbuhan 

ekonomi—pasar maupun produksi, [baru] 

memiliki proses demokratisasi yang tidak 

sempurna, berasal dari Afrika-Asia-Amerika 

Latin dan masih dalam proses membangun blok 

politik baru, misalnya penguatan ekonomi anti 

dominasi negara barat, membangun kekuatan 

pada blok/organisasi regional tertentu. 

Kekuatan NED ini bisa produktif, bisa pula 

kontra produktif. Dalam semangat HAM, 

pertanyaannya adalah, sejuahmana posis 

Indonesia, yang menjadi bagian dari NED ini 

bisa produktif bagi promosi HAM, didalam 

maupun diluar negeri? 

KontraS percaya bahwa demokrasi menyertakan 

partisipasi dan kesetaraan. Oleh karenanya 

masyarakat sipil juga harus berperan dalam 

ruang kebijakan luar negeri ini. Disinilah 

KontraS melakukan perannya sebagai lembaga 

masyarakat sipil yang peduli penegakan HAM, 

mendorong suara masyarakat sipil untuk turut 

serta dalam isu-isu HAM dalam kebijakan luar 

negeri Indonesia; dan untuk mempromosikan 

atau penyediaan informasi yang cukup atas 

situasi pelanggaran HAM diluar negeri pada 

publik dalam negeri. Kami percaya bahwa politik 

luar negeri adalah esensial bagi demokratisasi 

Indonesia. Untuk itu, menguatkan 

perspektif HAM masyarakat dalam melihat 

setiap masalah global adalah penting. 

Pengalaman bekerja di bidang ini, 

mendorong KontraS untuk lebih serius 

melihat masalah ini. Catatan kritis 

kami—atas jawaban diatas, adalah, 

pertama, respon pemerintah Indonesia 

masih terjebak dalam kekuatan atau isu 

lain, seperti solidaritas agama, wilayah 

dan ekonomi pasar; respon terhadap 

isu Burma, Korea Utara, Syria, dan 

APEC adalah bukti-bukti yang konkrit. 

Kedua, kami melihat bahwa ada ketidak-

singkronan antara promosi HAM oleh 

Kementerian Luar Negeri dengan institusi-

institusi dalam negeri yang terkait dengan 

[pelanggaran] HAM di Indonesia. Hal ini 

yang menyebabkan diplomasi Indonesia 

masih terjebak pada diplomasi ‘cuci piring’ 

atas kasus dan kebijakan yang masih 

melanggar HAM. beberapa pembuktian 

atas hal ini kami sampaikan dalalm 

majalah ini. 

Terakhir, kami menganggap pihak 

Kementerian Luar Negeri sendiri tidak 

maksimal menjadikan ruang diplomasi 

internasional sebagai ruang cerdas 

promosi HAM. Hal ini terlihat dari 

Rencana Strategis Kementerian Luar 

Negeri 2010-2014, dimana dinyatakan 

Indonesia berusaha meningkatkan peran 

aktif dalam mewujudkan perdamaian 

dan keamanan internasional, pemajuan 

dan perlindungan HAM, termasuk 

kerjasama kemanusiaan [hanya] lewat 

forum multilateral. Sayangnya, Rencana 

strategis yang berkaitan dengan pemajuan 

dan perlindungan HAM ini tidak tertuang 

dalam rincian Strategi kerjasama 

multilateral tahun 2010-2014. 

Kemajuan kebijakan luar negeri Indonesia 

dan diplomasi dalam soal HAM adalah 

persoalan bersama yang membutuhkan 

partisipasi luas dari berbagai kalangan, 

masyarakat sipil, akademisi dan juga 

entitias lainnya. Majalah ini hadir 

mengurai pengalaman KontraS dalam isu 

kebijakan luar negeri untuk dibagi dan 

didiskusikan secara bersama-sama, untuk 

menuju peran yang lebih genuine dan 

strategis, dalam mencapai cita-cita seperti 

Deklarasi Wina 1993 atau Piagam PBB. 
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       Catatan Editor

1. Pengantar: Kebijakan Luar Negeri Indonesia atas Hak Asasi Manusia
- Apa itu Kebijakan Luar Negeri atas Hak Asasi Manusia? 
- Bagaimana Gambaran Kebijakan Luar Negeri RI terkait isu dan kasus 

HAM di tingkat Internasional?
- Dimana Peran KontraS sebagai NGO? 

2.    Isu HAM ditingkat Nasional dan Peran Mekanisme 
  Organisasi Internasional 

Perserikatan Bangsa Bangsa
- Shadow Report Indonesia untuk Komite HAM PBB
- Submission ke Pelaporan Khusus PBB untuk Hak atas Perumahan
- Urgent Appeals dan Allegation Letter
- Pelaporan List of Issue dan Shadow Report untuk sidang CESCR 

Indonesia
- Forum Bisnis dan HAM PBB 2013 

 
 Mekanisme “Extra Teritorial”

- Komisi Tom Lantos di Kongres Amerika Serikat

3. Isu HAM di Indonesia dan Gerakan HAM Internasional 
- ADPAN: STOP Hukuman Mati !
- Asian Federation against Involuntary Disappearances (AFAD): Against 

Impunity
- Kampanye Suriah
- Penolakan Pemerintah RI atas Konvensi Perdagangan Senjata

4. Isu HAM di ASEAN dan Asia 
- Lemahnya Lembaga HAM Regional AICHR
- Korea Utara, Pembiaran Pelanggaran HAM Berat 
- Menyangsikan Fungsi Bali Democracy Forum

5. Global Repression terhadap Pembela HAM 
- Sombath Samphone, Aktivis yang Dihilangkan  (Laos)
- Pemidanaan Paksa Adilur Rahman Khan (Bangladesh)

6. Voicing the Global Concern in human rights in Indonesia 
- Pameran Foto Pembela HAM Internasional [Kerjasama KontraS dengan 

FIDH]: Striving For Human Rights
- Konferensi HAM Regional Ke-6: Konsultasi Regional tentang ASEAN dan 

HAM
- Seminar Nasional di LIPI soal Asia Timur
- Konferensi Pemolisian dan HAM Sub-Kawasan Asia Tenggara [Kerjasama 

KontraS dengan Amnesty International]

7. Riset Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Promosi HAM
8. KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA 

Lampiran: 

9. Bersuara untuk Keadilan: Dukung Surat Masyarakat Sipil untuk Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB)
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Apa itu Kebijakan 
Luar Negeri atas 
Hak Asasi Manusia?

Perkembangan isu-isu global 
pasca berakhirnya Perang Dingin 
mempengaruhi arah dan output 
kebijakan luar negeri yang tidak 
hanya fokus pada isu “high politics” 
seperti militer dan pertahanan, 
namun juga merambah pada isu 
“low politics” seperti lingkungan 
dan hak asasi manusia (HAM).

Sebagai integral dari human 
security, isu HAM semakin 
mendapat perhatian dunia sejak 
ditandatanganinya Deklarasi Wina 
dan Rencana Aksi pada tahun 
1993 oleh 177 negara. Deklarasi ini 
menjadi momentum baru dalam 
status dan pemajuan HAM dunia, 
dimana negara-negara menyepakati 
bahwa HAM bersifat universal, 
indivisible, interdependent dan 
interrelated. Oleh karenanya, 
setiap negara di dunia, terlepas dari 
sistem politik dan arah kebijakan 
ekonominya, harus menghormati 
HAM setiap warganya tanpa 
terkecuali.

Dunia yang semakin 
menyusut (the shrinking world) 
akibat arus globalisasi dan 
interdependensi, membuat arah 
dan output kebijakan luar negeri 
suatu negara sangat dipengaruhi 
oleh situasi geopolitik yang 
dinamis, termasuk dalam bidang 
HAM. Catatan HAM yang baik di 
suatu negara akan mendapatkan 
apresiasi dunia, dan sebaliknya, 
catatan HAM yang buruk akan 
menimbulkan reaksi negatif dari 
dunia dan bahkan mempengaruhi 
hubungan dengan negara lain. 
Amerika Serikat misalnya, tidak 
akan memberikan bantuan ekonomi 
kepada negara yang dinilai tidak 
demokratis dan tidak menghormati 
HAM. Kecaman keras bahkan 
tindakan intervensi negara-negara 
dunia atas indikasi pelanggaran 
HAM di Asia Tenggara dan Timur 
Tengah juga menunjukkan urgensi 
dan perhatian dunia dalam isu 
global tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, 
kebijakan luar negeri dalam 
bidang HAM semakin signifikan 
seiring dengan arus globalisasi 
yang menekankan isu human 

security, disamping state 
security. Keyakinan bahwa 
jaminan HAM merupakan modal 
dasar pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan berdampak 
pada arah dan output kebijakan 
luar negeri suatu negara dalam 
mempromosikan HAM sebagai 
bagian kepentingan nasionalnya.

Bagaimana 
Gambaran 
Kebijakan Luar 
Negeri RI terkait 
Isu dan Kasus 
HAM di Tingkat 
Internasional?

Indonesia terlihat memberi 
perhatian serius pada pemajuan 
dan perlindungan HAM secara 
global yang dibuktikan dengan 
terpilihnya Indonesia sebagai 
anggota Dewan HAM PBB selama 
tiga periode berturut-turut (2006-
2007, 2007-2010 dan 2011-2014).  
Pemerintah RI juga cukup aktif 
berpartisipasi dan mengirimkan 
pasukan perdamaian dibawah 
misi PBB, dan bahkan produktif 
meratifikasi instrumen penting dari 
hukum HAM internasional. 
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Namun ironisnya, Pemerintah 
tidak menunjukan keseriusan 
dalam konteks perlindungan 
HAM ditingkat nasional, sehingga 
terkesan performa pemerintah RI 
ditingkat nasional dan internasional 
menjadi dua hal yang terpisah. 
Hal ini salah satunya tergambar 
pada saat Indonesia menghentikan 
moratorium hukuman mati secara 
de facto, dimana hal ini berlawanan 
dengan pernyataan Menteri 
Luar Negeri agar pemerintah RI 
mengikuti Tren HAM global dalam 
pengurangan bahkan penghapusan 
hukuman mati. Kunjungan Menteri 
Luar Negeri RI ke Korea Utara di 
penghujung 2013 juga tidak pernah 
menyentuh beragam persoalan 
HAM yang terjadi di Korea 
Utara, sebaliknya lebih kepada 
kepentingan ekonomi dan investasi. 

Kontradiksi selanjutnya tergambar 
dari implementasi atas instrumen 
hukum HAM internasional yang 
telah diratifikasi oleh Indonesia, 
semisal Kovenan Internasional 
Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 
dan Konvensi Menentang 
Penyiksaan dan Perbuatan tidak 
Manusiawi Lainnya (CAT). 
KontraS memandang positif 
itikad baik pemerintah Indonesia 
untuk melakukan pemajuan 
HAM di tingkat nasional dengan 
mengadopsi instrumen HAM 
internasional untuk memperkuat 
mekanisme hukum nasional. 
Namun niat baik saja tidak cukup, 
perlu ada implementasi yang 
dijalankan dengan benar sesuai 
dengan isi dari instrumen hukum 
HAM internasional yang telah 
diratifikasi. 

Hal inilah yang belum dicapai oleh 
Indonesia, jika dilihat dari sidang 
review Indonesia dalam pelaporan 
pertamanya mengenai Hak Sipil 
dan Politik di Jenewa pada bulan 
Juli 2013 lalu. Dalam kesimpulan 
akhir Komite HAM PBB, 
dinyatakan 29 butir rekomendasi 
Komite HAM yang mencakup 
isu kebebasan fundamental, 
pelanggaran HAM masa lalu 

yang harus segera diselesaikan, 
termasuk kurangnya pemahaman 
pejabat publik Indonesia tentang 
isi Kovenan yang mengakibatkan 
implementasi Kovenan yang tidak 
maksimal atau dapat dikatakan 
buruk..

Selain itu, mekanisme evaluasi 
Universal Periodic Review (UPR), 
khususnya putaran kedua (second 
cycle) 2012, juga menggambarkan 
bahwa Indonesia masih mendapat 
sorotan dan kritik tajam terkait 
buruknya perlindungan hak-hak 
fundamental, semisal maraknya 
pelanggaran HAM terhadap 
kelompok agama dan kepercayaan 
minoritas, praktik penyiksaan 
masih terjadi, pelaksanaan 
hukuman mati, dll. 

KontraS mencatat, setahun 
pasca rekomendasi UPR, belum 
terlihat geliat atau keseriusan 
pemerintah untuk menindaklanjuti 
rekomendasi tersebut. Ukurannya 
jelas, bahwa kekerasan terhadap 
minoritas beragama dan 
kepercayaan masih tinggi, tidak ada 
upaya khusus (affirmative action) 
yang diambil oleh pemerintah RI 
dalam isu ini. Ukuran lainnya, 
misalkan ratifikasi konvensi 
internasional tentang perlindungan 
setiap orang dari penghilangan 
paksa, sampai awal 2014 ini, tidak 
jelas. 

Dimana Peran KontraS 
sebagai NGO?
Dengan semakin meningkatnya 
arus globalisasi, aktor-aktor non-
negara seperti non-governmental 
organizations (NGOs) semakin 
diperhitungkan perannya 
dalam memajukan kepentingan 
nasional suatu negara, baik 
di tingkat nasional maupun 
internasional. Pendekatan multi-
track diplomacy menjadi relevan 
dalam perkembangan hubungan 
internasional saat ini, dimana 
pemerintah bukan satu-satunya 
aktor yang berpengaruh dalam 
resolusi suatu konflik, termasuk di 
bidang HAM. 

KontraS selaku organisasi HAM 
di Indonesia, yang juga berperan 
aktif dalam mendorong pemajuan 
HAM di tingkat regional dan 
internasional turut melakukan 
upaya advokasi internasional. 
Upaya tersebut terdiri dari 
menggalang aksi solidaritas 
internasional terkait permasalahan 
HAM tingkat Internasional yang 
terjadi diluar wilayah kedaulatan 
RI dan menempuh mekanisme 
internasional yang tersedia untuk 
permasalahan HAM di tingkat 
nasional. Mekanisme internasional 
berperan penting mengingat 
mekanisme nasional tidak 
sepenuhnya mampu menjawab 
persoalan.

Dalam upaya advokasi 
internasional, KontraS melakukan 
kerjasama dengan International 
Civil Society Organisations lainnya, 
dalam upaya membangun jaringan 
solidaritas internasional untuk 
berbagai kasus pelanggaran HAM, 
baik dalam skala nasional maupun 
internasional, juga dalam rangka 
mempopulerkan gagasan HAM 
dalam berbagai bentuk kampanye. 

Beberapa bentuk kerjasama 
yang dilakukan Kontras dengan 
organisasi HAM internasional 
antara lain: 
-  Forum Asia, Anti Death Penalty 

Asia Network (ADPAN) dan 
World Coalition Against 
Death Penalty (WCADP) 
dalam kampanye internasional 
menentang penggunaan 
hukuman mati; 

-  Asian Federation Against 
Involuntary Disappearances 
(AFAD) dalam advokasi kasus-
kasus penghilangan paksa; 
International Federation on 
Human Rights (FIDH) dalam 
melakukan pelaporan -seperti 
parallel report implementasi 
Hak Sipil dan Politik di 
Indonesia yang diserahkan 
ke Komite HAM PBB dan 
pelaporan implementasi Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya; 

-  The Solidarity for Asian People’s 
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Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights 
(SAPA TFAHR) yang berfokus pada penguatan 
mekanisme HAM di ASEAN melalui AICHR; 

-  Asian Human Rights Commission (AHRC) dalam 
mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di 
Indonesia, terutama kasus penyiksaan dalam bentuk 
pembuatan urgent appeal atau allegation letter. 

Keseluruhan advokasi yang dilakukan KontraS  adalah 
bentuk dukungan untuk pemajuan HAM dan demokrasi 
secara global, penegakan hukum secara adil, dan 
perdamaian dunia. 

Shadow Report Indonesia untuk 
Komite HAM PBB

kasus penghilangan paksa 97/98, 
pembunuhan Munir, penghapusan 
hukuman mati, serta UU No.1 thn 
1965 mengenai penistaan agama 
dalam jangka waktu satu tahun. 
Dalam hal ini, KontraS meminta 
Pemerintah Indonesia untuk segera 
menjalankan rekomendasi dari 
Komite HAM PBB secara konsisten 
sesuai jangka waktu yang ditetapkan 
serta berprinsip pada pemenuhan 
keadilan bagi warga negara dan 
korban pelanggaran HAM. 

Respon Pemerintah:
Selain rekomendasi UPR 2012, tahun 
2013 hingga awal 2014 ini menjadi 
tahun pertama bagi Indonesia untuk 
menjalankan rekomendasi dari 
sidang komite HAM PBB. Hal ini 
penting khususnya bagi masyarakat 
sipil untuk mengukur sejauh mana 
pemerintah telah memberikan 
perlindungan Hak Sipil dan Politik 
terhadap warga negaranya. 

Suatu kontradiksi terjadi di bulan 
Oktober 2013. Dorongan komite 
HAM PBB untuk penuntasan 
kasus pelanggaran HAM masa lalu 
tidak ada kemajuan sama sekali. 
Ironisnya, dalam kasus Munir yang 
cukup disorot pada saat pelaksanaan 
sidang, Mahkamah Agung (MA) 
justru mengabulkan peninjauan 

Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 
(PBB)

Sidang review oleh Komite HAM, telah dilaksanakan di 
Jenewa, Swiss pada 10-11 Juli 2013 lalu. Berdasarkan 
pantauan langsung KontraS, delegasi Indonesia gagal 
memberikan jawaban kepada anggota Komite HAM PBB 
saat sesi tanya jawab. Sehingga, sesi pelaporan ke komite 
HAM menunjukan ketidakpahaman dan ketiadaan 
promosi hak sipil dan politik di Indonesia, bukan justru 
mempromosikannya. 

Dalam momentum ini KontraS turut berperan aktif 
dalam mengirimkan laporan bayangan (shadow 
report) bersama dengan International Federation for 
Human Rights (FIDH) yang memuat perilaku negara 
dalam perlindungan Hak Sipil dan Politik. KontraS 
menyambut baik rekomendasi komite HAM PBB yang 
telah mengeluarkan simpulan atas observasi (concluding 
observation) berupa 29 butir rekomendasi yang meminta 
pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan 
Hak Sipil dan Politik dalam isu spesifik, termasuk kasus-
kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, semisal tragedi 
1965-1966 dan penembakan mahasiswa 1998, yang 
hingga kini tidak pernah diproses secara hukum. 

Dalam simpulan tersebut, Komite HAM PBB menyatakan 
bahwa pelaksanaan konvensi Hak Sipil dan Politik masih 
belum disikronkan dengan aturan nasional dan tidak 
konsisten dengan konvensi. Komite juga menyimpulkan 
bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan 
terbatas tentang konvensi ini sehingga pelaksanaan 
hukum atas pelaksanaan konvensi tidak berjalan efektif. 

Di akhir kesimpulannya, Komite HAM PBB meminta 
pemerintah Indonesia untuk menyediakan informasi 
yang memadai terkait implementasi dari rekomendasi 
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kembali (PK) atas PK yang sebelumnya telah menghukum 
Polycarpus 20 tahun penjara. Dengan dikabulkannya PK tersebut, 
hukuman Poly dikurangi 6 tahun, tinggal 14 tahun tersisa termasuk 
dipotong masa tahanan yang sudah dijalani. 

Kabar buruk dari MA tersebut turut diperparah dengan sikap 
diam presiden, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Presiden tidak 
membuktikan ucapannya bahwa kasus Munir adalah test of our 
history. Presiden tidak melakukan apapun, termasuk hanya 
menyimpan hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. 
Sementara Polri tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk 
menggali siapa aktor intelektual dibelakang Poly, bahkan Jaksa 
Agung hingga hari ini tidak mau mengajukan PK atas putusan yang 
membebaskan Deputi V BIN, Muchdi PR. 

Submission ke Pelapor Khusus PBB 
untuk Hak atas Perumahan yang Layak

Pada 3 Juni 2013, KontraS mengirimkan pelaporan ke UN Special 
Rappoteur on Adequate Housing, Mr. Raquel Rolnik dalam 
kunjungannya ke Indonesia. Laporan singkat tersebut berisi 
sudut pandang dan fakta-temuan dari kondisi umum perumahan 
dan situasi penampungan sementara/pengungsian akibat kasus 
pelanggaran HAM, konflik sosial maupun jenis kekerasan lain yang 
terjadi di Indonesia. 

Dalam laporan ini, KontraS menjabarkan beberapa kondisi 
mendesak permasalahan perumahan yang layak, diantaranya: a) 
kondisi perumahan sebagai dampak kekerasan berbasis agama, 
yakni komunitas Syiah Sampang yang mengungsi di Gor Sampang, 
dan kehilangan hak untuk mendapatkan akses rumah yang layak; 
b) kondisi perumahan yang layak bagi korban pelanggaran HAM 
di poso dan Papua; c) hak perumahan yang layak bagi korban 
pelanggaran HAM Timor Leste yang masih berada di perbatasan 
wilayah Indonesia; d) tidak adanya pemulihan bagi korban 
pelanggaran HAM 65/66 yang diusir dari rumah mereka sendiri; 
serta e) masih adanya korban bencana alam Tsunami Aceh yang 
belum terpulihkan.

Individual Complaint 
Melalui Mekanisme PBB
KontraS telah memanfaatkan mekanisme 
internasional yang tersedia di PBB untuk 
mengadvokasi kasus-kasus nasional 
yang memiliki hambatan serius dalam 
penyelesaian di tingkat lokal.
 
PBB menyediakan mekanisme individual 
complaint yang ditujukan kepada Pelapor 
Khusus (Special Rapporteur), maupun 
Kelompok Kerja (Working Group) dengan 
isu tematik tertentu. Para pelapor khusus 
dan Kelompok Kerja ini yang nantinya 
akan menindaklanjuti laporan yang 
dianggap memenuhi kriteria pelanggaran 
HAM dan memberikan rekomendasi 
kepada pemerintah Indonesia. 
Terdapat dua jenis individual complaint 
yang dikirim oleh KontraS, yakni: Urgent 
Appeal (membutuhkan tindakan mendesak 
dari PBB) dan Allegation Letter. Sedikitnya 
KontraS telah mengirimkan 16 Submission 
sejak Maret 2013 hingga Februari 2014. 
Di bulan Februari ini, KontraS sedang 
melakukan komunikasi intensif dengan 
Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances terkait kasus penghilangan 
paksa yang menimpa Dedek Khairudin. 
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Submission yang Dikirimkan KontraS ke Mekanisme PBB

(Maret 2013-Februari 2014)

No Judul Tanggal

1

Allegation Letter to The United Nations Special Rapporteur On 
Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions Concerning : 
Extrajudicial Killing of Yusli 7 Maret 2013

2
Submission: Special Rapporteur on Extrajudicial. Summary or 
Arbitrary Executions Regarding Cebongan Case

1 April 2013

3

Individual Complaint to United Nations Working Group on 
Arbitrary Detention to Intervene the Unlawful Arrest and 
Detention of Wildan Saputra

12 April 2013

4

Letter of Allegation concerning failure of the Government of 
the Republic of Indonesia to investigate the murder of Fuad 
Muhammad Syafruddin (“Udin”) 3 Mei 2013

5
The Condition of Housing and Refugee Camp that Impacted or 
In Related to Serious Human 

4 Juni 2013

6
Rights Situations in Indonesia Allegation Letter regarding the 
Victim of Manipulation Case, Ruben Pata Sambo 17 Juni 2013

7

Submission: The Contradictive of Development Project in 
Indonesia; Its Relevance on the Safe Environment of Human 
Rights Defender 24 Juni 2013

8

Submission to UN Special Rapporteur on Adequate Housing 
Parallel Report To the Initial Report of Indonesia on the 
Implementation of the International Covenant on Civil and 
Political Rights (CCPR/C/IDN/1) [Shadow Report untuk 
persiapan sidang ICCPR]

8 Juli  2013

9
Allegation Letter Regading Ill-Treatment to Skillet manufactory 
labour slavery in Tangerang, Indonesia 26 September 2013

10

Allegation Letter Concerning the Repressive Action by The 
Police Towards Labour Strike in Karawang and Bekasi, 
Indonesia. 30 Oktober 2013

11
Allegation Letter regarding The Impunity and Justice Violations 
towards The Last Trial of Munir Murder Case Perpetrator 4 November 2013

12
Submission : List Of Issue Indonesia, untuk CESCR Report 
[Joint Submission dengan FIDH] Desember 2013

13

The Needs of Urgent Actions against Mrs. Eva Bande, an 
Indonesian Human Rights Defender. Submission to Special 
Rapporteur on the Situation of Human Rights Defender 6 Februari 2014

14
State’s Ommission After 25 Years of Talangsari Gross Human 
Rights Violation Case. 6 Februari 2014

15

Allegation of Human Rights Violations; Excessive Use of 
Force, Murder and Unfair Trial Committed by The Special 
Detachment 88 on Terrorist raid in Ciputat, of Banten 
Province, Indonesia 

14 Februari 2014

16
Enforced Disappearance against Mr. Dedek Khairudin By 
Indonesian Military Officer 19 Februari 2014
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Pelaporan List Of Issue dan Shadow 
Report  Indonesia untuk Sidang 
CESCR

Indonesia kembali akan menghadapi 
sidang review oleh Komite Ekonomi Sosial 
dan Budaya (Ekosob) pada tanggal 28 April 
- 23 Mei 2014. KontraS telah memasukkan 
laporan kepada Komite PBB tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) 
mencakup isu kekerasan dan perampasan 
lahan di sektor sumber daya alam, 
kekerasan dan kriminaslisasi terhadap 
Pembela HAM, pembatasan terhadap 
organisasi masyarakat sipil, diskriminasi 
terhadap akses pekerjaan yang dialami 
oleh korban pelanggaran HAM 65/66, 
hak untuk tempat tinggal yang layak bagi 
pengungsi Syiah Sampang, serta hak untuk 
mogok kerja yang seringkali berujung pada 
kekerasan oleh aparat keamanan ataupun 
kelompok kekerasan diluar dari aparat.
Dalam Sidang CESCR mendatang Indonesia 
dituntut untuk merespon laporan-laporan 
pelanggaran HAM, hilangnya mata 
pencaharian dan kerusakan lingkungan, 
yang disebabkan oleh pembangunan dan 
proyek-proyek ekstraktif.

Forum Bisnis dan HAM PBB 2013
 
Dari data yang KontraS himpun pada 
2001-2012, terdapat 370 kasus kekerasan 
di sektor sumber daya alam yang 
menyebabkan 74 orang tewas, 104 orang 
ditembak, 615 orang ditangkap/ditahan, 
dan 344 orang disiksa/luka-luka. Pelaku 
kekerasan ialah polisi setempat, pihak 
keamanan korporasi, militer dan brimob. 
Wilayah kekerasan tersebar di beberapa 
provinsi (23 dari 34 provinsi) di Indonesia, 
termasuk Kalimantan Timur, Barat, dan 
Tengah, Jawa Timur, Tengah dan Barat, 
Sumatera Utara dan Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Utara dan Barat, Riau, Lampung, 
Nusa Tenggara Barat dan Timur, Jambi, 
Jakarta, Banten, Bengkulu, Aceh, Papua 
Barat, Bangka Belitung dan Bali. 
Kekerasan tersebut terjadi di banyak 
sektor seperti: perkebunan (kelapa sawit), 
pertambangan, pertanian, infrastruktur, 
kehutanan, fasilitas umum, dan agraria. 
Bentuk kekerasan dikelompokkan menjadi 

beberapa jenis, diantaranya: pembubaran paksa, pemukulan, 
penembakan, intimidasi, dan kriminalisasi.
Pada tanggal 2-4 Desember 2013 lalu, Koordinator Eksekutif KontraS 
Haris Azhar berkesempatan untuk menghadiri United Nations forum 
on Business and Human Rights di Jenewa. KontraS membuat bahan 
kampanye berupa newsletter yang membeberkan fakta-fakta terkait 
sektor bisnis dan dampaknya terhadap HAM di Indonesia, lengkap 
dengan profil 20 perusahaan yang dalam menjalankan bisnisnya telah 
melakukan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Newsletter 
tersebut menghasilkan respon baik dari banyak pihak dalam forum 
internasional tersebut.

Komisi Tom Lantos di 
Kongres Amerika Serikat
Pada tanggal 18 hingga 24 Mei 2013, KontraS  bersama dengan FIDH 
melakukan audiensi ke Kongres Amerika di Washington DC. Pemberian 
testimoni oleh perwakilan KontraS menyoroti dua kasus pelanggaran HAM 
masa lalu serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. 
Selain perwakilan dari KontraS, turut hadir Octovianus Mote, Negosiator 
Perdamaian Papua yang mengemukakan kondisi HAM di Papua. Octavianus 
meminta adanya desakan dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap 
Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi HAM di Papua dan 
menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga Papua (responsibility to 
protect).
Dalam pelanggaran HAM masa lalu, perwakilan KontraS memfokuskan 
pada dua kasus utama yang masih terjerat impunitas, yaitu penyelesaian 
kasus pembunuhan Munir serta kasus penghilangan paksa 1998-1999. Selain 
itu, KontraS juga menyoroti pelanggaran HAM yang secara terus-menerus 
dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia, baik Polisi maupun TNI.
Oleh karenanya, dalam audiensi tersebut KontraS menyerukan kepada 
Pemerintah Amerika Serikat untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar:
 a) mengeluarkan laporan hasil investigasi Tim Pencari Fakta Kasus 
Pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib yang hingga kini masih berada 
di tangan Presiden dan menindaklanjuti hasil rekomendasinya; 
b) mengimplementasikan empat poin hasil rekomendasi DPR mengenasi 
kasus penghilangan paksa, diantaranya; membentuk pengadilan HAM ad hoc, 
melakukan pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang, merehabilitasi 
dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, serta 
segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa; 
c) mengutuk tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh angkatan 
bersenjata terhadap warga sipil dan untuk segera melakukan reformasi dalam 
mekanisme internal polisi dan TNI agar lebih akuntabel, dan 
d) mereformasi pengadilan pidana indonesia agar lebih merefleksikan standar 
norma HAM internasional.

Tom Lantos
Sumber: http://www.sfgate.com/bayarea/
article/Lantos-dies-House-s-sole-Holocaust-
survivor-3228310.php
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Keputusan Pemerintah RI untuk 
melanjutkan pelaksanaan hukuman 
mati merupakan sebuah kemunduran. 
Setelah sebelumnya dilakukan moratorium 
hukuman mati secara de facto selama 
4 tahun (2009-Maret 2013), Pemerintah 
kembali melakukan eksekusi mati pada 
Ademi Wilson di bulan Maret 2013. 
Ucapan Kementerian Luar Negeri dengan 
tindakan yang dilakukan Pemerintah 
menjadi tidak konsisten. Kementerian 
Luar Negeri yang menyebutkan bahwa 
pemerintah RI akan mengikuti tren HAM 
global, dimana kini banyak negara yang 
semakin meminimalisir hukuman mati baik 
dengan melakukan moratorium de facto 
maupun menghapus hukuman mati secara 
keseluruhan, akhirnya tidak dijalankan 
dengan baik.
 
Meski tidak ada peraturan yang mengikat 
mengenai definisi  kejahatan yang paling 

serius, namun dalam laporannya, Special 
Rapporteur on Extrajudicial, Summary 
or Arbitrary Executions menyatakan 
bahwa penggunaan hukuman mati harus 
dihapuskan untuk kejahatan ekonomi, 
kasus narkoba, kejahatan tanpa korban, 
dan tindakan yang berkaitan dengan nilai-
nilai moral dikarenakan tidak termasuk 
dalam kejahatan luar biasa/serius. 
Sikap KontraS, selaku organisasi HAM, 
sangat jelas bahwa praktik hukuman 
mati telah melanggar hak untuk hidup, 
dan merupakan bentuk utama dari 
kekejaman, tindakan tidak manusiawi, dan 
menurunkan martabat manusia dihadapan 
hukum. 

Pada tanggal 14 Juni 2013, delegasi 
KontraS secara aktif ikut serta dalam 
‘The 5th World Congress Against 
Death Penalty’ di Madrid, Spanyol, dan 
membawa isu hukuman mati Ruben 
Pata Sambo, seorang tersangka kasus 
pembunuhan keluarga Andrias Pandin 
pada tanggal 23 Desember 2005 di Tana 
Toraja, dimana didalamnya terdapat 
pelanggaran formal prosedural hukum 
yang berdampak pada kualitas kebenaran 
materil dan indikasi potensi adanya 
rekayasa kasus. 
Isu hukuman mati ini juga telah 
menempuh mekanisme internasional yang 
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tersedia di badan PBB, melalui individual complaint serta urgent appeal untuk kasus hukuman mati terhadap 
Ruben yang diduga tidak dilaksanakan melalui pengadilan yang jujur (fair). Kampanye di tingkat lokal pun telah 
dilakukan melalui public lecture di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dalam rangka 
memperingati hari hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2013. 

Asian Federation against 
Involuntary Disappearances (AFAD)
KontraS merupakan anggota dari AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), organisasi 
regional yang memperjuangkan kasus-kasus korban  penghilangan paksa, baik kasus masa lalu maupun 

kasus yang baru-baru ini terjadi. Pada September 2013, KontraS 
bersama-sama dengan AFAD turut membantu advokasi Shui Meng 
kepada Pemerintah Indonesia. Shui Meng adalah istri dari Sombath 
Samphone, korban penghilangan paksa yang merupakan warga 
negara Laos. 
KontraS dan AFAD juga turut memberikan dukungan untuk 
penyelesaian kasus-kasus lainnya, diantaranya kasus penahanan 
sewenang-wenang Mahmudur Rahman, Editor koran harian 
Bangladesh, Amar Desh. KontraS juga mengutuk penyiksaan 
terhadapnya di bawah tahanan polisi dan mendesak Perdana Menteri 
Sheikh Hasina dan pemerintahannya untuk menyelidiki, meminta 
pertanggungjawaban dan memberikan perawatan medis yang 
diperlukan untuk Mahmudur Rahman.

Shui Meng dalam Aksi Kamisan ke-320 di depan istana negara RI, September 2013
Sumber: Dok. KontraS
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Kampanye Suriah
Suriah menjadi salah satu negara dengan efek terparah 
akibat ketidakstabilan politik internalnya. Pada September 
2013, 15 negara telah menyetujui resolusi 2118 untuk 
Suriah yang menetapkan misi PBB bersama dengan 
Organisation for The Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW) untuk memusnahkan senjata kimia yang ada 
di Suriah sebagai langkah pertama untuk menghindari 
jatuhnya korban jiwa lebih banyak. Program pemusnahan 
senjata ini akan berlangsung hingga pertengahan 2014.
Langkah yang cukup progresif lainnya dari komunitas 
Internasional adalah diadakannya Konferensi Jenewa 
II yang dihadiri oleh dua pihak yang bertikai, yaitu 
perwakilan dari pemerintahan resmi Suriah, serta dari 
kelompok oposisi. Jenewa II digagas oleh PBB, serta 
diplomat dari dua negara; Amerika Serikat (John Kerry) 
dan Rusia (Sergei Lavrov). 
Namun demikian, Jenewa II yang dilangsungkan di 
Swiss, tanggal 22 Januari 2014 tidak membuahkan 
hasil maksimal. Kedua kubu yang bertikai hanya saling 
menuduh. Kubu pemerintah menyatakan bahwa pihak 
posisi bersikap tidak dewasa, sementara kubu oposisi 
menyebutkan bahwa pertumpahan darah yang terjadi 
adalah kesalahan pemerintah yang enggan melakukan 
transfer kekuasaan.

Respon KontraS:
KontraS menggelar aksi damai didepan Kedutaan 
Besar Amerika Serikat di Jakarta sekaligus 
menyampaikan surat desakan kepada mereka dan 
Direktorat Jendeal Timur Tengah Kementrian Luar 
Negeri Indonesia. Aksi ini KontraS lakukan untuk 
mengecam intervensi militer Amerika Serikat terhadap 
Suriah, dan mendorong dibukanya akses medis bagi 
rakyat Suriah. Kami juga membuat petisi online, 
kampanye melalui sosial media, dan bentuk dukungan 
lainnya. 
Selain itu, selepas diadakannya Jenewa II yang juga 
dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, 
KontraS pun berupaya untuk terus mengingatkan 
dan mendorong tindak lanjut atas pernyataan Menteri 
Luar Negeri Republik Indonesia: “kita semua harus 
memastikan bahwa sejak saat ini kedepan segala 
usaha menuju perdamaian dan penyelesaian politik 
di Suriah harus terus dipertahankan.” Namun hingga 
kini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
belum kunjung memberikan respon terkait peran dan 
strategi Indonesia dalam menindak-lanjuti rencana 
paska Jenewa II tersebut.

Respon Pemerintah Indonesia:
Indonesia selama ini menekankan perlunya 
penghentian aksi kekerasan dan mendorong proses 
politik di Suriah sehingga aspirasi rakyat dapat 
dihormati. Indonesia berkeyakinan bahwa diplomasi 
harus selalu diutamakan dalam penyelesaian 
konflik, termasuk konflik Suriah.
Dalam Konferensi Jenewa II, Indonesia mendesak 
agar Konferensi tersebut menegaskan tiga pesan 
utama dari masyarakat internasional yakni: 1) 
konflik Suriah tidak dapat diselesaikan melalui 
solusi militer, tapi melalui solusi politik yang 
komprehensif dan inklusif; 2) dihentikannya 
kekerasan bersenjata harus menjadi prioritas dan 
merupakan kunci untuk menghentikan tragedi 
kemanusiaan di Suriah; 3) bantuan kemanusiaan 
harus dapat disalurkan kepada kalangan sipil.

Aksi Tolak Intervensi Militer Amerika Ke Suriah, 17 Agustus 2013 
Sumber: Dok. KontraS
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Penolakan 
Pemerintah RI 
atas Konvensi 
Perdagangan 
Senjata

Kontras menyayangkan sikap abstain 
Indonesia dalam Traktat Perdagangan 
Senjata (Arms Trade Treaty) pada tanggal 
18-28  Maret 2013 di New York, Amerika 
Serikat dan merespon isu ini dengan 
mengirimkan surat terbuka dan melakukan 
dialog dengan perwakilan dari Direktorat 
Keamanan Internasional dan Perlucutan 
Senjata Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia yang berisi keberatan akan 
“sikap Indonesia yang tidak bersikap”. 
Traktat perdagangan senjata konvensional 
lintas negara ini dapat menjadi langkah 
preventif agar senjata yang diperjualbelikan 
tersebut tidak digunakan untuk mencederai 
kemanusiaan.

Sebanyak 154 negara mendukung 
perjanjian ini, dimana 3 negara secara 
gamblang menolak (Korea utara, Suriah, 
Iran) dan 23 negara lainnya menyatakan 
abstain, termasuk Indonesia. 23 Negara 
yang menyatakan abstain tersebut, 
beberapa diantaranya merupakan negara-
negara yang memiliki kerentanan dalam 
permasalahan HAM di negaranya. Sebagai 
contoh Myanmar, Srilanka, Sudan, dan 
Mesir. Posisi Indonesia yang abstain dalam 
Traktat ini mencerminkan bahwa Indonesia 
tidak berkomitmen dalam memajukan HAM 
secara universal.

Arms Trade Treaty dapat menjadi bentuk kontrol 
Indonesia untuk tidak menggunakan senjata api atau 
lainnya untuk tujuan-tujuan diluar fungsi yang telah 
diatur dan diperbolehkan. Secara positif Traktat ini 
dapat menjadi pintu gerbang untuk memajukan HAM 
di skala nasional. Aturan didalamnya dapat melindungi 
hak-hak warga sipil dari penyalahgunaan senjata 
yang dilakukan aktor negara maupun aktor non-
negara, misalnya untuk praktek genosida, kejahatan 
kemanusiaan, kejahatan perang, ataupun terorisme.

.

Sumber: http://blog.amnestyusa.org
Amnesty activists descended on Times Square the week before Arms Trade Treaty talks began in New York. 
© Bob Scott

Sumber: http://www.voanews.com
Activists campaigning for a global arms trade treaty hold placards during a protest in New Delhi, India, Sept. 13, 2006.

Sumber: http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2012-07-28/battle-arms-
trade-treaty-continues-governments-opt-delay-final-dea (28 Juli 2012)
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Lemahnya Lembaga 
HAM Regional AICHR

ASEAN sebagai organisasi regional negara-
negara di Asia Tenggara yang telah berdiri sejak 
tahun 1967, baru memberikan perhatian pada isu 
HAM pada 20 tahun terakhir, tepatnya sejak ASEAN 
Ministerial di tahun 1993. Namun momentum 
pendirian institusi HAM regional, baru terjadi ketika 
negara-negara anggota merumuskan ASEAN 
Charter di tahun 2007, dimana dalam Pasal 14 
menyerukan pendirian Badan HAM ASEAN. Seiring 
dengan negosiasi yang terus dilakukan, akhirnya 
didirikan ASEAN Inter-governmental Commission on 
Human Rights (AICHR) pada Juli 2009.

Namun hingga saat ini, meski dalam term of 
reference [TOR] AICHR sudah terdapat pasal yang 
menyebutkan tentang perlindungan HAM, namun 
AICHR tidak kunjung memiliki kewenangan untuk 
mendorong perlindungan HAM di kawasan, terutama 
dalam penanganan kasus pelanggran HAM di 
Thailand, Kamboja, dan Myanmar.

Keterbatasan gerak AICHR ini tidak lain karena 
prinsip utama dari ASEAN yaitu non-interference 
dan consensus yang membuat mandat proteksi yang 
dimiliki oleh AICHR menjadi lemah. Dengan adanya 
prinsip non-interference, sulit bagi AICHR untuk 
menginvestigasi lebih lanjut maupun mengumpulkan 
informasi yang komprehensif mengenai situasi HAM 
negara anggota ASEAN. Begitu pula dengan prinsip 
konsensus, yang menjadi penghambat AICHR untuk 
merespon krisis HAM dikawasan, karena prinsip 
konsensus mengharuskan adanya persetujuan dari 
10 orang representatif negara anggota ASEAN untuk 
melakukan satu tindakan. Kedua prinsip ini tidak 

relevan lagi bagi sebuah organisasi HAM Regional untuk bisa 
bertindak secara nyata, melakukan respon secara cepat, dan 
menangani krisis maupun pelanggaran-pelanggaran HAM 
yang ada di kawasan. Bagaimana bisa AICHR bertindak 
nyata apabila dua prinsip ini masih melekat erat dan harus 
dilaksanakan tanpa pengecualian? Sebuah kemustahilan. 

Terdapat beberapa poin yang secara mendesak 
perlu diperbaharui di dalam TOR AICHR, diantaranya; a) 
memastikan adanya transparansi dan keterbukaan dalam 
pemilihan dan pengangkatan wakil-wakil AICHR; b) adanya 
kerjasama dengan institusi HAM di level nasional, regional, 
maupun internasional yang ditandai dengan konsultasi dan 
pertemuan rutin; c) Adanya akuntabilitas lembaga AICHR 
serta perwakilannya; d) adanya mekanisme pencegahan 
(precautinary measures) serta mekanisme komplain terhadap 
pelanggaran HAM; e) menciptakan alternatif lain dalam 
mekanisme pengambilan keputusan, apabila AICHR tidak 
mampu mencapai konsensus.

Pada Akhir Januari 2014, AICHR Indonesia 
mensosialisasikan pedoman mengenai hubungan AICHR 
dengan organisasi masyarakat madani. Pedoman tersebut 
mencakup pendefinisian Organisasi Masyarakat Madani yang 
dapat menerima status konsultatif, standar kelayakan serta 
mekanisme dalam status konsultatif tersebut. 

Namun ada beberapa hal yang masih perlu digaris 
bawahi dalam pedoman yang sedang disosialisasikan 
ke seluruh negara anggota ASEAN ini. Pertama, belum 
adanya pemisahan dalam definisi maupun prosedur yang 
diberlakukan bagi komisi HAM Nasional (KPAI, Komnas 
HAM & Komnas Perempuan) dengan organisasi masyarakat 
madani. Kedua, ketidakjelasan definisi dan bentuk dari 
konsultasi yang akan dilakukan oleh AICHR terhadap 
organisasi masyarakat madani. Ketiga, masih belum jelasnya 
bentuk badan screening panel yang akan menyeleksi 
kelayakan dari organisasi masyarakat madani, apakah akan 
bersifat ad hoc atau menjadi badan yang permanen. Keempat, 
sebaiknya AICHR tidak hanya sebagai forum konsultatif, 
namun juga koordinatif dengan organisasi masyarakat 
madani. 

KontraS juga mengkritisi mengenai kinerja AICHR yang 
belum memenuhi prinsip akuntabilitas, dimana laporan 
tahunan mengenai kinerja AICHR tidak disosialisasikan 
secara luas, namun tersimpan rapih di Kementerian Luar 
Negeri.
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Korea Utara, Pembiaran 
Pelanggaran HAM Berat
Pada 21 Maret 2013, PBB telah membentuk tim 
penyelidikan (inquiry) untuk kasus pelanggaran HAM 
Berat di Korea Utara pada sesi ke-22 Dewan HAM, 
dengan beranggotakan; Michael Donald Kirby, Sonja 
Biserko, dan Marzuki Darusman yang merupakan 
Pelapor khusus PBB untuk Korea Utara. Pada 
September 2013, Tim Inquiry ini membeberkan hasil 
investigasinya yang mengatakan bahwa situasi HAM 
di Korea Utara sebagai “the unspeakable atrocities”, 
dimana dibutuhkan tekanan dari komunitas Internasional 
dan keterbukaan atau akuntabilitas dari pemerintah 
Korea Utara untuk menghentikan pelanggaran HAM 
berat yang terjadi. 
Menurut laporan yang dilansir PBB, sekitar 150.000 orang 
telah ditempatkan di prison camp sebagai tahanan politik 
akibat dari perbuatan-perbuatan yang dirasa melawan 
rezim yang berkuasa, dan dipaksa bekerja diluar batas 
kemanusiaan dan disertai dengan penyiksaan yang tidak 
manusiawi. 

Respon KontraS:
Surat desakan untuk Kementerian Luar Negeri untuk 
bersikap melalui diplomasi aktif juga telah dikirimkan 
bersama-sama dengan Forum Asia, Komnas Perempuan, 
P2P LIPI, serta Imparsial pada tanggal 7 Maret 2013. 

Sedangkan kampanye di tingkat nasional pun telah 
dilakukan bersama-sama dengan lembaga North Korean 
Human Rights dengan menghadirkan dua korban 
yang secara langsung mengalami kekejaman selama 
bertahun-tahun di Korea Utara namun akhirnya dapat 
melarikan diri ke Korea Selatan dan mendapatkan suaka 
disana yaitu; Hye-sook Kim dan Myung-sook Lee. Kami 
melakukan pertemuan dengan Komnas Perempuan, 
serta melakukan diskusi publik yang didatangi oleh 
korban pelanggaran HAM di Indonesia, public lecture di 
Universitas Al-Azhar, serta media visit di Jakarta Post.

Respon Pemerintah Indonesia:
Pemerintah Indonesia pada Maret 2013, akhirnya 
mendukung resolusi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) 
PBB untuk membentuk tim penyelidikan terhadap 
pelanggaran HAM berat, berupa dugaan kejahatan 
terhadap kemanusiaan, yang sistematis dan/atau  
meluas di Korea Utara. Hal ini merupakan sebuah 
peningkatan, dimana sebelumnya Indonesia menyatakan 
sikap ‘abstain’ dalam sidang PBB pada November 
2012. Sikap abstain tersebut diambil oleh Indonesia 
karena pertimbangan tidak adanya mutual dialog pada 
saat pengambilan keputusan resolusi PBB untuk Korea 
Utara. Mutual dialog yang dimaksudkan oleh Indonesia 
adalah kesepakatan dari pemerintah Korea Utara untuk 
menerima resolusi yang diusulkan oleh negara-negara 
lainnya. 

Photo: North Korea strongly denies allegations of human rights abuses.
Reuters: Jacky Chen
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Beberapa ilustrasi pelanggaran HAM berat  di Korea Utara
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Menyangsikan Fungsi Bali 

Democracy Forum

KontraS membuat surat terbuka yang dikirimkan kepada 

Kementerian Luar Negeri dan Institute for Peace and 

Democracy – selaku implementor Bali Democracy Forum. 

Isi surat tersebut ialah mengkritisi diadakannya Bali 

Democracy Forum yang selama ini hanya menjadi ajang 

pencitraan Indonesia sebagai inisiator dan tuan rumah, yang 

akan melanggengkan cap bagi Indonesia sebagai negara 

demokrasi yang patut untuk dicontoh. Selain dari citra yang 

akan meningkat di mata internasional, tidak banyak pelajaran 

tersisa apalagi tindak lanjut yang secara kongkrit dilakukan 

negara setelah forum selesai. 
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Pada tanggal 15 Desember 2012, Sombath Somphone, 
tokoh masyarakat sipil Laos yang menjadi Co-chair dalam 
Asia-Europe People Forum ke-9 pada bulan Oktober 2012, 
diculik di depan kantor polisi di Ibu Kota Vientiane. 
Sombath Somphone hingga saat ini belum masuk dalam 
daftar orang hilang Interpol meski pada tanggal 2 Maret 
2013 Pemerintah Laos memberitahukan bahwa mereka 
telah melakukan pelaporan pada interpol.

Respon KontraS:
KontraS ikut dalam aksi solidaritas Internasional sebagai 
aksi protes agar Pemerintah Laos dapat bertanggung 
jawab atas hilangnya aktivis Sombath Somphone dan 
segera memulangkannya kembali. Aksi pertama, dengan 
nama “telettax” tepat di 100 hari hilangnya Sombath pada 
tanggal 25 Maret 2013, KontraS mengajak serta masyarakat 
melalui media sosial untuk mengirimkan Fax, panggilan 
telepon, ataupun pesan dalam bentuk lainnya ke kedutaan 
Laos secara massal dengan isi ““It has been 100 days: Where 
is Sombath?”. Aksi kedua dilakukan pada bulan ke-enam, 
dengan ikut serta dalam solidaritas internasional di Filipina 
dengan mengirimkan satu email untuk satu lilin duka bagi 
Sombath. 
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Hingga kini, Adilur Rahman Khan, Pembela HAM 
yang juga merupakan Advokat di Mahkamah Agung 
Bangladesh, berada di bawah pengawasan Special 
Branch of  Police (SB) Pemerintah Bangladesh. Selain itu, 
pembela HAM yang berhubungan dengan Odhikar 
(organisasi HAM setempat) di seluruh negeri juga 
di bawah pengawasan oleh badan-badan intelijen. 
Sebelumnya, pada tanggal 10 Agustus 2013, Adilur 
Rahman Khan ditangkap sewenang-wenang karena 
pekerjaannya yang berhubungan dengan hak asasi 
manusia. Ia dianggap telah melanggar undang-undang 
nasional tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi 
karena menerbitkan laporan fact-finding Odhikar 
(Organisasi HAM dimana Khan bekerja) yang dinilai 
palsu mengenai pembunuhan oleh pasukan keamanan 
selama terjadi demonstrasi masa oleh gerakan Hefazat-
e-Islami di Dhaka pada tanggal 5 dan 6 Mei, 2013, yang 
menewaskan 61 orang. 
Komunitas internasional mendesak pembebasan dan 
pencabutan dakwaan yang menjerat Adilur Rahman 
Khan. Dalam kasus ini, PBB melalui juru bicara 
OHCHR, Liz Throssell menyerukan Pemerintah 
Bangladesh untuk menjamin kesehatanfisik dan 
psikologis Khan yang penangkapannya mungkin terkait 
dengan pekerjaannya sebagai pembela HAM.

Respon KontraS:
Bersama solidaritas internasional, KontraS 

juga turut berperan dalam mendorong 
pembebasan, Adilur Rahman Khan 
yang ditahan secara sewenang-wenang 
oleh aparat negaranya. Bersama-
sama dengan jaringan internasional, 
kami mengirimkan surat desakan 
pembebasan Adilur ke pemerintah 
pusat Bangladesh di Dhaka, 
dan juga menyampaikan suara 
kami melalui Kedutaan Besar 
Bangladesh di Indonesia. 
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Pameran Foto Pembela HAM Internasional 
[Kerjasama KontraS dengan FIDH]: 
Striving For Human Rights

Pada tanggal 5 hingga 9 September 2013, KontraS bekerjasama dengan International Federation for Human Rights  
(FIDH) menyelenggarakan pameran foto pejuang hak asasi manusia internasional dengan tema ‘Striving for Human 
Rights’ (Berjuang untuk Hak Asasi Manusia). Kegiatan ini diselenggarakan selama 5 hari di Gallery Melly’s Garden, 
Kebon Sirih, Jakarta. Pameran yang menampilkan 25 foto pejuang HAM dari berbagai negara termasuk Indonesia ini 
dilaksanakan sebagai bentuk peringatan 9 tahun Kematian Munir Said Thalib dan penghormatan untuk pembela HAM 
yang berada di berbagai belahan dunia sebagai komitmen mereka dalam memegang prinsip HAM. 
Secara resmi, pameran foto ini dibuka pada tanggal 5 September dan terbuka untuk umum hingga tanggal 9 
September 2013. Adapun diantara 25 foto-foto pejuang HAM yang ditampilkan adalah Munir, Widji Thukul, Udin 
(jurnalis), Pdt. Palti Panjaitan, Tama S. Langkun, Aisyah (Pejuang wanita dari Kontu-Muna) dan beberapa sosok 
lainnya. Sedangkan pejuang HAM internasional seperti Adilur Rahman Khan (Bangladesh), Nabeel Rajab (Bahrain), 
Sombath Somphone (Laos), Hilaria Supa Huaman (Peru), dan lainnya.
Pameran ini juga dihadiri para Pembela HAM dalam negeri maupun luar negeri, seperti Souhayer Belhassen (mantan 
Presiden FIDH), Suciwati (istri dari almarhum Munir Said Thalib), Anwar Sadat (Direktur Walhi Sumsel), dan Olga 
Hamadi (Koordinator KontraS Papua) serta Istri dari Sombath Samphone yang dihilangkan paksa, Shui Meng, 
yang juga sedang dalam kepentingan advokasi kepada pemerintah Indonesia untuk mengembalikan suaminya dari 
kejahatan penghilangan paksa di Laos. 

Nasrin Sotoudeh
Photo: Kaveh Rostamkhani, 2013, Teheran, Iran

Mothers of May Square
Photo: Pierre-Yves Ginet, 2006, 
Buenos Aires, Argentina
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Dorothy Stang
Photo: Sisters of Notre Dame de Namur, Anapu, Brazil

Yormbopha
Photo: Cambodian League 
for the Promotion and defence 
of Human Rights (LICADHO), 
2013, Phnom Penh, Cambodia

Somyot Prueksakasemsuk
Photo: Prueksakasemsuk 
             family photo album, 
             1995

French Migraint Rights
Photo: FIDH, 2009, Paris, France

Bishop Christopher Ssenyojo
Photo: Pete Muller, 2013, Kampala, Uganda Israeli Pacifists

Photo: Pierre-Yves Ginet, 2003, Tel Aviv, Israel

Ales Bialitski
Photo: Julia Darashkevitch, 
             2007, Minsk, Belarus
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Konferensi HAM Regional Ke-6: 
Konsultasi Regional tentang 
ASEAN dan HAM

KontraS dan Forum Asia bersama-sama 
menyelenggarakan konferensi HAM regional ke-6 di 
Jakarta pada tanggal 1-2 Oktober 2013. Lebih dari 80 
peserta dari lebih 59 organisasi, baik di dalam maupun 
di luar kawasan ASEAN berkumpul untuk membahas 
berbagai isu dan strategi untuk mewujudkan  efektivitas 
AICHR, sebuah mekanisme HAM di kawasan regional 
ASEAN. 
Dua isu utama yang dibahas selama Konferensi 
berlangsung adalah tentang revisi Terms of Reference 
(TOR) yang harus dimulai pada tahun 2014,  serta 
masalah bisnis dan hak asasi manusia di ASEAN. 
Konsultasi Regional ke-6 ini menyimpulkan bahwa 
penelaahan terhadap TOR AICHR harus dilakukan 
secara transparan, dengan keterlibatan aktif dari 
kalangan masyarakat sipil, juga sumber finansial dan 
sekretariat yang independen sebagai pengokohan 
kelembagaan agar lebih kuat. 
Indonesia memegang peranan penting, setelah 
menunaikan tugasnya sebagai ketua ASEAN di 2011 
dan turut menjadi bagian dari pemecahan solusi 
di kawasan. Sudah saatnya Indonesia memegang 
tanggung jawab yang lebih besar dalam pemajuan nilai-
nilai HAM dan demokrasi di ASEAN.

Sumber: Dok. KontraS

Ales Bialitski
Photo: Julia Darashkevitch, 
             2007, Minsk, Belarus

Hilaria Supa Huaman
Photo: Pierre-Yves Ginet, 2006, Anta, Peru



Ha
k 

As
as

i M
an

us
ia

 d
al

am
 k

eb
ij

ak
an

 l
ua

r 
ne

ge
ri

24
Sumber: Dok. KontraS

KontraS berkesempatan memaparkan 
berbagai permasalahan HAM yang terjadi di 
kawasan Asia Timur dalam Seminar Bidang 
Perkembangan Politik Internasional “Ancaman 
Keamanan dan Penyelesaian Konflik di Asia 
Timur” yang diselenggarakan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 27 
November 2013. 
Sebagai potret HAM di Asia Timur, setidaknya 
ada tiga area pelanggaran HAM yang 
seringkali terjadi, yakni yang terkait kebebasan 
sipil, keadilan sosial terutama tentang hak-
hak ekonomi dan sosial, serta diskriminasi 
terhadap kelompok minoritas. Ketiga area 
tersebut menjadi substansi penting dalam 
berbagai konvensi atau kovenan internasional 
di bidang HAM.

KontraS bekerjasama dengan Amnesty 
International telah mengadakan 
konferensidengan tema “Pemolisian dan Hak 
Asasi Manusia Sub-Kawasan Asia Tenggara” 
pada 19 dan 20 November 2013 di Jakarta. 
Para aktivis masyarakat sipil dan pengacara 
Hak Asasi Manusia dari Indonesia, Malaysia, 
Filipina, Thailand, dan Timor Leste menuntut 
mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk 
menghadapi beragam bentuk pelanggaran 
hukum dan HAM yang dilakukan oleh polisi 
di negara mereka. 
Konferensi ini bertujuan untuk memahami 
hambatan maupun perkembangan lebih lanjut 
reformasi kepolisian di sub-kawasan Asia 
Tenggara, memetakan pelanggaran HAM yang 
berhubungan dengan kinerja kepolisian dan 
memahami pola pelanggaran yang dilakukan, 
memahami lebih lanjut mengenai mekanisme 
internal dan eksternal kepolisian untuk 
akuntabilitas kepolisian, berbagi pengalaman 
dalam kinerja yang berhubungan erat dengan 
kepolisian, dan yang tidak kalah penting ialah 
untuk memperluas jaringan sub-kawasan 
antara lembaga-lembaga yang memiliki kinerja 
yang berhubungan dengan kepolisian serta 
untuk peningkatan kapasitas. Konferensi ini 
dihadiri kurang lebih 20 perwakilan lembaga 
terkait dari dalam negeri dan sub-kawasan 
Asia Tenggara. 

Seminar Nasional 
di LIPI soal 
Asia Timur

Konferensi 
Pemolisian dan 

HAM Sub-Kawasan 
Asia Tenggara 

[Kerjasama KontraS 
dengan Amnesty 

International]



Ha
k 

As
as

i M
an

us
ia

 d
al

am
 k

eb
ij

ak
an

 l
ua

r 
ne

ge
ri

25

Pada tanggal 10-18 Maret lalu, KontraS 
mengadakan acara Foreign Policy Week on 
Human Rights yang merupakan bagian dari 

riset yang sedang dikembangkan oleh KontraS 
terkait kebijakan luar negeri Indonesia dalam 
promosi HAM. Acara yang mengambil tema 
“internalizing human rights issues into Indonesian 
foreign policy” ini terdiri dari FGD dan pameran 
foto yang diadakan di lima universitas di hari yang 
berbeda, yakni Universitas Pelita Harapan (10/3), 
Universitas Al-Azhar (11/3), Universitas Indonesia 
(14/3), Universitas Paramadina (17/3), dan 
Universitas Nasional (18/3). 

KontraS mengundang berbagai narasumber 
dari LIPI, Forum Asia, dan kalangan akademisi 
Hubungan Internasional untuk menjadi trigger 
speaker dalam FGD yang dihadiri oleh mahasiswa 
Hubungan Internasional. Topik yang dibahas 
dalam FGD yang berlangsung selama kurang lebih 
dua jam tersebut mencakup respon pemerintah 
Indonesia dalam berbagai kasus kemanusiaan 
internasional, diantaranya kasus Suriah, Rohingya, 
Korea Utara, dan posisi Indonesia dalam tren HAM 

global penghapusan hukuman mati serta peran pemerintah 
Indonesia dalam penguatan lembaga HAM regional AICHR. 
Di akhir setiap FGD, para peserta merumuskan rekomendasi 
untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementrian 
Luar Negeri dalam upaya meningkatkan perannya untuk 
mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di dalam 
negeri, maupun di luar negeri.

Sebagai bagian dari rangkaian riset, KontraS juga melakukan 
wawancara mendalam dengan beberapa narasumber ahli di 
bidang kebijakan luar negeri dan HAM, salah satunya adalah 
mantan menteri luar negeri Republik Indonesia Dr. Hassan 
Wirajuda. Ditemui KontraS pada tanggal 1 April lalu, Hassan 
Wirajuda berbagi sudut pandang dan pengalamannya tentang 
kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempromosikan 
nilai-nilai demokrasi dan HAM. Beliau menyatakan bahwa 
diplomasi HAM perlu dan harus dilakukan oleh Indonesia, 
terlepas dari situasi HAM domestik yang masih memiliki 
banyak catatan merah. Berbekal hubungan diplomatik yang 
baik dengan hampir semua negara dan posisinya sebagai 
middle player dalam konstelasi politik global, Indonesia 
memiliki peranan strategis dalam memajukan agenda HAM 
internasional.
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Sumber: Dok. KontraS

Sumber: Dok. KontraS
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Tanggal:23 Agustus 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar 
acara pembukaan Sekolah HAM untuk Mahasiswa 
(SeHAMA) V 2013, yang di isi juga dengan kegiatan 
kuliah umum dengan tema: “Peran Kepemimpinan 
Pemuda pada Ketidakpastian Masa depan ASEAN”, 
yang diantara pembicaranya adalah Nurul Izzah, 
Anggota Parlemen Lembah Pantai, Malaysia.

“Sehama adalah organisasi, dimana Kontras 
bekerjasama dengan beberapa Kedutaan, seperti 
Kanada, juga bekerjasama dengan Asia Foundation, 
ini mendorong advokasi ham bagi Indonesia,” kata 
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar 
di Kantor KontraS, jalan Borobudur 14, Menteng, 
Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Menurut Haris yang sengaja mengundang Nurul 
Izzah, karena Nurul dikenal konsisten dalam 
beroposisi. “Sejak muda sudah berani, dan beliau 
ini adalah anggota parlemen yang lantang bersuara 
kebenaran. Kita mengundang Nurul Izzah untuk 
berbagi ilmu dan pemikirannya tentang Asean dan 
anak muda,” ujar Haris.

Nurul Izzah yang terlihat sumringah dan penuh 
percaya diri ini, mengatakan bahwa dirinya sangat 
menghargai undangan yang ditujukan padanya.

“Saya diberi tajuk dalam bahasa Inggris melalui email, 
dan saya balas dengan bahasa Inggris, walaupun kita 
sesama serumpun yang bahasa kita hampir sama,” 
ujarnya sembari tersenyum.

Baginya SeHAMA ini sangat bagus, sebab akan saling 
menopang satu sama lain dalam hal kemanusiaan. “Ini 
memberi pengajaran bagi semua pemimpin, dan calon 
pemimpin. Ini tugasan kita semua, suara-suara NGO, 
yang mesti mengajari kami menjadi anggota parlemen 
yang bertanggungjawab,” kata puteri sulung mantan 
Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini.

Nurul mengingatkan perlunya dalam kesungguhan 
untuk melindungi para generasi muda yang 
pemberani, sebab hal tersebut juga demi kebaikan 
suatu negara.

“Pelajar-pelajar yang memberanikan diri harus 
dilindungi. Gerakan anti korupsi harus digalakkan. 
Hanyalah dengan kesungguhan yang mampu 
melakukan perubahan,” ucap Nurul.

Sementara itu Ega, seorang Mahasiswi Anggota 
SeHAMA kepada BeritaHUKUM.com mengatakan 
bahwa, Mahasiswa yang mengikuti SeHAMA ada dari 
berbagai provinsi.

“Kami ada 25 orang mahasiswa. Dari daerah seperti dari Aceh, Papua, 
Bandung, Cirebon, Jogja mengikuti kegiatan di kantor KontraS ini,” tutur 
Ega, Mahasiswi Universitas Nasional Jakarta.

KontraS Undang 
Nurul Izzah 
Beri Kuliah Umum 
SeHAMA

Sumber: Dok. KontraS

Sumber: Dok. KontraS

Sumber: Dok. KontraS
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Sumber: Dok. KontraS

Sumber: Dok. KontraS

Sumber: Dok. KontraS

BERSUARA UNTUK KEADILAN: 
Dukung Surat Masyarakat Sipil untuk 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Masa depan pembangunan global sedang diputuskan 
sekarang. Untuk membangun sebuah dunia yang 

lebih baik, keadilan harus disertakan dalam tujuan 
pembangunan. Buat suaramu didengar dengan 

menandatangani pernyataan desakan dibawah ini 
pada link: http://www.namati.org/justice2015 , atau 

dengan mengirimkan email ke: 
justice2015@namati.org
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KontraS mendukung desakan Open Society Foundations dan Innovations 
in Legal Empowerment (Namati) kepada seluruh negara-negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa sekarang: 
keadilan, supremasi hukum, dan pemberdayaan hukum adalah prinsip-
prinsip penting dalam kerangka pembangunan global yang baru. Di 
seluruh dunia, jutaan orang hidup tanpa perlindungan hukum yang 
penuh. Mereka secara tidak adil diusir dari tanah mereka, ditolak untuk 
mendapatkan pelayanan-pelayanan penting, diperas oleh pejabat, 
dikesampingkan oleh lingkungan, dan diintimidasi dengan kekerasan. 
Tidak adanya perlindungan hukum merupakan sumber penindasan dan 
penghinaan terhadap martabat manusia.

Pemberdayaan hukum berarti memberi semua orang kemampuan 
untuk memahami dan menggunakan hukum untuk mengamankan 
keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar.

Sejak dekade 1950-an, ketika paralegal di Afrika Selatan mulai membantu 
rakyat yang tertindas melawan apartheid, pemberdayaan hukum telah 
menantang sistem dan tradisi yang berkubu ketidaksetaraan dan telah 
berkembang menjadi gerakan global. Hari ini, advokat akar rumput di 
Filipina membantu petani berpartisipasi dalam reformasi agraria nasional. 
Di Argentina, warga kumuh mengejar solusi hukum untuk menyediakan 
air bersih dan layanan penting lainnya kepada masyarakat. Upaya 
serupa, beberapa yang diantaranya berlangsung di lingkup yang besar, 
yang beberapa diantaranya sederhana, berlangsung di seluruh dunia.

Agar pemeberdayaan hukum berhasil, individu harus hidup dalam 
lingkungan masyarakat yang berdedikasi pada keadilan dan diatur dalam 
hukum. Aturan hukum didefinisikan dengan tiga prinsip: Pertama, hukum 
ialah unggul untuk – dan dengan demikian mengikat – pemerintah serta 
semua pejabatnya. Kedua, hukum harus menghormati dan menjaga 
martabat, kesetaraan, dan hak asasi manusia semua orang. Untuk 
tujuan ini, hukum harus membangun dan menjaga struktur konstitusional 
yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang bebas dimana 
semua warga negara memiliki suara yang berarti dalam membentuk 
dan menjalankan aturan-aturan yang mengaturnya. Maka, hukum harus 
merancang dan memelihara sistem yang menginformasikan semua 
orang tentang hak asasi manusia, hukum juga harus memberdayakan 
semua orang untuk memenuhi harapan dan mencari ganti rugi tanpa 
takut jadi sasaran pembalasan dendam.

Desakan kepada Negara-Negara 
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Keadilan harus Masuk dalam Tujuan 
Pembangunan Paska-2015
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Dimana upaya pemberdayaan hukum berperan, disitulah hasilnya 
terlihat dan terukur. Perempuan di Bangladesh menentang praktek 
mahar ilegal dan melaporkan uang tabungan yang lebih besar. Akibat 
usaha paralegal berbasis komunitas, keluhan di Liberia diselesaikan 
secara lebih merata, menghasilkan ketahanan pangan yang lebih baik. 
Tahanan di Kenya telah berhasil kembali ke pekerjaan dan keluarga, 
setelah berhasil menarik hukuman mereka.

Menegaskan bahwa keadilan, supremasi hukum, dan pemberdayaan 
hukum agar disertakan dalam kerangka pembangunan global, 
tidaklah membutuhkan pergeseran besar. PBB dan banyak negara 
anggota telah mengakui pentingnya aturan hukum dan pemberdayaan 
hukum dalam UN Millennium Declaration (Deklarasi Milenium PBB), 
dalam temuan Commission on the Legal Empowerment of the Poor – 
CLEP (Komisi Pemberdayaan Hukum Masyarakat Miskin), dan dalam dua 
resolusi General Assembly (Majelis Umum). Selain itu, UN Development 
Programme (Program Pembangunan PBB), World Bank (Bank Dunia), 
dan UN Women mendukung penuh program pemberdayaan hukum di 
banyak bagian di dunia. Global Legal Empowerment Network (Jaringan 
Pemberdayaan Hukum Global) dibentuk pada tahun 2010 untuk 
melaksanakan tujuan CLEP dalam menggunakan pemberdayaan hukum 
untuk memajukan pembangunan. Sebagai anggota dan pendukung 
jaringan itu, kami mengadvokasikan agenda paska-2015 dengan 
keadilan, supremasi hukum, dan pemberdayaan hukum sebagai prinsip-
prinsipnya.

Report of the High Level Panel of Eminent Persons (HLP) on the Post-
2015 Development Agenda (Laporan Majelis Tinggi Tokoh-Tokoh 
Terkemuka tentang Agenda Pembangunan Paska-2015) menempatkan 
penekanan kuat bahwa keadilan dan supremasi hukum dalam bukanlah 
prinsip-prinsip yang hanya “membantu mendorong pembangunan,” 
melainkan “memiliki nilai hakiki tersendiri”. Laporan HLP menawarkan 
platform dimana dunia harus dibangun. Dengan berkonsentrasi pada 
lima prioritas – akses terhadap informasi, identitas hukum, hak atas 
tanah dan properti, partisipasi hukum, dan pelayanan hukum – kerangka 
baru dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

___

Akses atas Informasi: Masyarakat harus tahu tentang hukum 
dan peraturan yang mengatur kehidupan mereka, terutama yang 
menyangkut pada pelayanan penting. Negara harus berkomitmen 
untuk menyebarluaskan pernyataan yang sederhana terkait hukum 
dan kebijakan. Mereka juga harus memberikan masyarakat hak untuk 
mendapatkan informasi, dan memastikan bahwa hukum dan peraturan 
diterapkan secara efektif.

Gambaran Target: Adanya jaminan hak publik atas informasi dan 
untuk mengakses data pemerintah.

Identitas Hukum: Tanpa dokumen identitas yang negara keluarkan, 
individu mungkin tidak dapat membuka rekening bank, membeli ponsel, 
atau mengamankan barang dan jasa yang diperlukan untuk bekerja dan 
menabung demi keluarga dan masa depan mereka. Pemerintah harus 
memastikan bahwa akses terhadap identitas hukum ialah universal.
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Gambaran Target: Memastikan bahwa tidak ada yang menderita 
akibat kurangnya identitas legal yang aman.

Hak atas Tanah dan Properti: Sekitar tiga miliar orang di seluruh 
dunia hidup tanpa hak aman terhadap aset paling besar mereka: tanah, 
hutan, lahan pertanian dan penggembalaan. Peningkatan permintaan 
terhadap tanah, mengarah pada eksploitasi dan konflik. Memberikan 
kekuatan masyarakat untuk mengelola lahan dan sumber daya alam 
akan mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan 
berkelanjutan. Mengamankan hak milik semua individu – termasuk 
perempuan – sangat diperlukan untuk meningkatkan stabilitas keuangan 
dan keamanan individu.

Gambaran Target: 

- Meningkatkan porsi perempuan dan laki-laki dengan jaminan atas 
hak aman dalam mengolah lahan dan properti.

- Meningkatkan jumlah tanah yang masyarakat miliki dengan 
jaminan kepemilikan lahan, serta, keputusan diambil melalui 
proses yang terbuka dan akuntabel.

Partisipasi Hukum: Semua orang berhak untuk terlibat dalam membentuk 
undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 
Sebagaimana pula masyarakat harus mengatur tanah dan sumber 
daya alam, masyarakat harus memiliki suara dalam bagaimana layanan 
seperti kesehatan dan pendidikan disampaikan. Partisipasi tidak harus 
terbatas pada pemilihan umum setiap beberapa tahun. Warga harus 
memiliki peran dalam membentuk hal-hal mendasar, pekerjaan sehari-
hari pemerintah mereka – yang pada gilirannya memiliki kewajiban untuk 
bekerja secara transparan dan tanggap atas kebutuhan warganya.

Gambaran Target: Menjamin partisipasi warga dalam memantau 
layanan-layanan penting, termasuk air, kesehatan, dan pendidikan.

Layanan Hukum: Setiap orang harus memiliki akses terhadap forum 
yang adil dan efektif untuk menyelesaikan konflik, untuk mencari 
perlindungan dari kekerasan, dan untuk mengatasi keluhan atas negara. 
Pemerataan administrasi peradilan membutuhkan layanan berkualitas 
dari berbagai lembaga, termasuk polisi, pengadilan, pengadilan 
administratif, ombudsman, dan pemegang kewenangan adat.

Agar masyarakat memiliki akses yang adil ketika mereka mendekati 
lembaga-lembaga tersebut, mereka membutuhkan akses ke layanan 
bantuan hukum yang terjangkau. Upaya bantuan hukum yang kreatif, 
seperti yang menggabungkan kumpulan kecil pengacara kepentingan 
publik dengan garda depan paralegal masyarakat, dapat mencari solusi 
yang efektif dan melibatkan berbagai lembaga keadilan.

Gambaran Target: Memastikan bahwa semua orang memiliki 
akses ke lembaga-lembaga peradilan dan pelayanan bantuan 
hukum yang terjangkau, adil, dan tepat waktu.

___

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mewujudkan semua 
lima gol tersebut. Pengacara kepentingan publik, paralegal, dan aktor-
aktor masyarakat sipil lainnya telah terbukti efektif dalam membantu 
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orang memahami dan menggunakan hukum. Di Yordania, para 
pendukung bekerja dengan perempuan migran untuk memulihkan gaji 
dan paspor sah yang ditahan majikan. Di Uganda, paralegal berbasis 
masyarakat membantu masyarakat untuk mendokumentasikan klaim 
tanah adat mereka, memanfaat hukum yang tertera di buku tetapi 
sayangnya jarang digunakan.

Kerangka pembangunan baru menawarkan kesempatan untuk 
meningkatkan upaya permberdayaan hukum masyarakat sipil. 
Pemerintah dapat memberikan pembiayaan melalui badan otonom 
seperti kantor ombudsman atau dewan bantuan hukum publik jika 
lembaga-lembaga tersebut benar-benar menghormati kemandirian 
masyarakat sipil. Dana tambahan dapat dan harus berasal dari badan-
badan pembangunan internasional dan yayasan, serta dari biaya klien 
dan kontribusi, betapapun kecilnya, dari mereka yang menerima jasa 
hukum. Terlebih lagi, dana global untuk pemberdayaan hukum – dapat 
digunakan untuk membuat saluran kerjasama multilateral.

Ada cara praktis untuk mengukur kemajuan menuju keadilan, dan 
pemerintah membuat langkah besar dalam melakukannya. Kementerian 
Hukum sudah mengumpulkan data pada volume kasus dan durasi. Badan 
Statistik Nasonal sering mencakup pertanyaan tentang pengetahuan 
hukum dan akses hukum dalam survei mereka.

Namun, kita bisa berbuat lebih banyak lagi. The High Level Panel (Majelis 
Tingkat Tinggi) mengadakan panggilan untuk melakukan revolusi data 
yang didorong oleh kerangka pembangunan baru. Kesempatan ini harus 
dimanfaatkan untuk meningkatkan pengumpulan data dan analisis. 
Indikator dapat menggambarkan sumber-sumber yang beragam 
dan dapat disesuaikan dengan konteks negara. Data yang dipilah 
berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan kelas dapat membantu pemerintah 
untuk memusatkan upaya pengembangan mereka kepada mereka yang 
paling membutuhkan. 

Kesempatan untuk mengejar apa yang benar ini, harus dipertahankan. 
Perampasan tidak bisa dikalahkan, juga tidak dapat mengangkat 
ancaman perampasan dan eksploitasi, bila tanpa pemberdayaan hukum. 
Dunia harus tahu sekaligus sadar akan urgensi kelangsungan hidup. 
Menghormati kehidupan dan martabat manusia harus menjadi 
kepercayaan umum, toleransi harus menjadi ikatan yang mendasar, 
dan hukum dan keadilan harus menjadi tujuan bersama. Kami 
yang mendatangani pernyataan desakan ini, meminta negara-negara 
anggota PBB untuk menyatakan bahwa keadilan, supremasi hukum, 
dan pemberdayaan hukum termasuk dalam kerangka pembangunan 
global yang baru. Ini adalah kebutuhan mendesak dan potensi yang 
bersejarah.

Jakarta, 13 Februari 2014

Haris Azhar

Koordinator
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Akibat Perang..

Akibat Kepentingan..

Sumber: https://www.bnp.org.uk/news/national/syria-not-our-war


