
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan Rumah yang Tidak Selesai 

Sektor Hak Asasi Manusia 

Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla 

2014-2019 

 

oleh 

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, Oktober 2019 

  



 

 

Pengantar 

 

Seiring dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Joko Widodo – 

Ma’ruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2019, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan [KontraS] memberikan catatan pekerjaan rumah yang tidak selesai di masa 

pemerintahan sebelumnya. Catatan pekerjaan ruma ini bertujuan untuk melihat 

implementasi penegakan hak asasi manusia oleh negara (duty-bearer) yang memiliki mandat 

untuk melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia terhadap 

warga negara (righst-holder). Secara khusus tujuan dari laporan ini untuk mengetahui 

sejauhmana tingkat realisasi janji, komitmen, pernyataan Jokowi dan jajarannya di bidang 

hukum, HAM, dan hal yang berkaitan dengan publik secara luas selama lima tahun terakhir. 

Satu tahun lalu, KontraS mengeluarkan catatan empat tahun kinerja pemerintahan Jokowi – 

JK untuk mengetahui sejauhmana tingkat realisasi janji dan komitmen jokowi di bidang HAM 

dan jawaban yang disajikan dalam laporan ini berupa status pencapaian yakni, terpenuhi 

secara menyeluruh (accomplished), terpenuhi secara sebagian (partly accomplished) dan 

tidak terpenuhi sama sekali (failed) yang menggunakan Nawa Cita dan UPR sebagai batu uji 

dalam mengukur implementasi tersebut.  

Pada catatan lima tahun kinerja pemerintahan Jokowi – JK, KontraS mengukur implementasi 

tersebut untuk menilai sejauhmana pemerintah menerima catatan dari masyarakat sipil demi 

memperbaiki kinerjanya di bidang hak asasi manusia. Dalam laporan ini, KontraS 

memfokuskan janji-janji yang tidak terpenuhi sama sekali sejak janji kampanye dan 

komitmennya melalui Nawa Cita dan UPR diungkapkan ke publik. Presiden Joko Widodo 

memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan setiap janji politik, ucapan, keputusan dan 

tindakan yang ia lakukan sepanjang masa pemerintahannya. 

 

Berangkat dari hal tersebut di atas, KontraS menggunakan pemantauan media, kasus-kasus 

yang didampingi, respon-respon peristiwa sebagai medium untuk mengukur implementasi 

janji dan komitmen pemerintahan Jokowi – JK selama lima tahun secara objektif dan empiris 

di bidang hak asasi manusia. Adapun catatan ini terdiri dari empat bagian, antara lain, bagian 

pertama berisikan pengantar dan metodologi. Bagian kedua memuat sejumlah komitmen dan 

janji-janji Presiden Joko Widodo sebagaimana secara umum termuat dalam dokumen Nawa 

Cita, visi misi dan program prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada bagian ketiga berisi 

implementasi Universal Periodic Review yang mana Pemerintah Indonesia menerima 164 dari 

225 rekomendasi yang disampaikan oleh negara-negara sahabat dan berkomitmen 

menjalankannya. Bagian keempat berisikan tentang kesimpulan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Menguji Nawa Cita 

 

II.1. Menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa 

lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia 

seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-

Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965 (Nawa cita (ii) halaman 30) 

 

Agenda Nawa Cita dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu tidak 

berjalan sama sekali. Sepanjang 5 tahun pemerintahan Joko Widodo, KontraS tidak melihat 

inisiasi dan konsepsi yang matang dari Presiden untuk mewujudkan poin penyelesaian 

pelanggaran HAM berat tersebut. Pemerintahan Joko Widodo telah gagal untuk mengambil 

langkah dalam mengungkap kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, 

menginisiasi akuntabilias hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, 

memberikan reparasi kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, serta 

menjalankan reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari proses penuntasan yang 

berkeadilan.  

 

Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawa Cita seolah hanyalah sebatas interpretasi subyektif 

yang tidak berpihak kepada korban pelanggaran HAM berat. Hal tersebut tercermin dalam 

setiap kebijakan maupun pernyataan yang dikeluarkan oleh jajaran menteri dan pejabat 

publik dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo yang mempunyai tupoksi dalam 

penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Wacana penuntasan kasus pelanggaran HAM 

berat masa lalu di era Presiden Joko Widodo di dominasi dengan penuntasan melalui 

mekanisme rekonsiliasi atau jalur nonyudisial. Namun sayangnya, rekonsiliasi ini tidak 

dibarengi dengan wacana solid untuk mengedepankan kebutuhan korban dan keluarga 

korban pelanggaran HAM berat.  

 

Rekonsiliasi hanya dimaknai sebagai bentuk lain “cuci tangan” yang dilakukan oleh beberapa 

terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yang sekarang masih menikmati privelese 

politik dengan menduduki jabatan publik yang strategis. Selain itu, wacana rekonsiliasi versi 

pemerintah juga berpotensi melanggengkan praktek impunitas karena tidak mengedepankan 

aspek akuntabilitas dan juga partisipasi korban dan keluarga korban dalam proses urun 

rembuk. 

 

Kejaksaan Agung menjadi pihak yang paling gencar mempelopori dan terus mewacanakan isu 

rekonsiliasi nir-akuntabilitas tersebut juga dengan membangun argumentasi bahwa tidak ada 

bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan agar kasus-kasus pelanggaran berat HAM 

diproses pada mekanisme Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.  

 



 

 

KontraS mencatat semenjak tahun 2015, melalui beberapa kali pernyataan Jaksa Agung, H.M 

Prasetyo, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diselesaikan dengan jalan 

pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, 

Polri, TNI dan Kemenkumham.1 Perihal ini patut disayangkan karena tim gabungan ini 

menyimpangi prinsip akuntabilitas dan juga keterbukaan dalam proses penyelesaiannya yang 

seharusnya bersifat inklusif dengan melibatkan partisipasi  korban dan keluarga korban serta 

masyarakat sipil. Selain itu, kehadiran lembaga negara yang bertugas menjadi penegak HAM 

dikerdilkan melalui kompromi pejabat publik dan juga pemberlakuan prinsip-prinsip yang 

tidak mengedepankan standar HAM dalam konteks keadilan transisi.   

 

Di tahun yang sama pula, digagas sebuah komite yang dinamakan Komite Pengungkap 

Kebenaran sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengisi peran KKR yang 

kehilangan dasar hukumnya setelah Undang-Undang KKR dibatalkan secara keseluruhan oleh 

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 silam.2 Tujuan akhir daripada komite ini juga setali 

tiga uang dengan konsep komite rekonsiliasi, yakni adanya permintaan maaf yang dilakukan 

negara tanpa adanya sebuah langkah lanjutan untuk memastikan pemenuhan keadilan, 

pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga jaminan ketidakberulangan. 

 

Tahun 2016, digelar sebuah simposium sejarah nasional untuk tragedi 1965. Tujuan 

diadakannya Simposium Tragedi 1965 ini adalah penyelesaian peristiwa 65 melalui jalur 

rekonsiliasi, dengan alasan bahwa barang bukti dan pelaku sudah sulit ditemui. Simposium ini 

melahirkan sebuah rekomendasi yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM 

berat yang dilakukan oleh negara sehingga perlu adanya permintaan maaf dan juga 

pemberian rehabilitasi bagi korban. Sayangnya, kesimpulan ini malah diingkari sendiri oleh 

Menkopolhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga menginisiasi lahirnya simposium. 

Luhut menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam tragedi 1965 masih jauh sehingga 

negara tidak perlu meminta maaf. Selain itu, untuk upaya rehabilitasi juga tidak bisa serta 

merta dijalankan karena harus melihat postur anggaran pemerintah dan juga pertimbangan 

korban dari pihak militer.3 

 

Wacana rekonsiliasi lain yang digagas oleh pemerintah hadir setelah penunjukkan Wiranto 

sebagai Menkopolhukam pada tahun 2016. Wiranto menginisiasi sebuah konsep rekonsiliasi 

yang diberi tajuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). DKN menitikberatkan pada penggunaan 

pendekatan adat, musyawarah mufakat yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep 

tawaran mekanisme rekonsiliasi yang hadir sebelumnya. Penggunaan eufimisme kerukunan 

 
1lihat https://www.liputan6.com/news/read/2237035/usut-kasus-ham-berat-pemerintah-bentuk-tim-
gabungan, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 
2lihat http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/05/selesaikan-pelanggaran-ham-berat-komite-
pengungkap-kebenaran-dibentuk-bulan-ini, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 
3lihat 
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposiu
m65, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 

https://www.liputan6.com/news/read/2237035/usut-kasus-ham-berat-pemerintah-bentuk-tim-gabungan
https://www.liputan6.com/news/read/2237035/usut-kasus-ham-berat-pemerintah-bentuk-tim-gabungan
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/05/selesaikan-pelanggaran-ham-berat-komite-pengungkap-kebenaran-dibentuk-bulan-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/05/selesaikan-pelanggaran-ham-berat-komite-pengungkap-kebenaran-dibentuk-bulan-ini
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65


 

 

menjadi sebuah taktik licik dari Wiranto untuk menarik simpati masyarakat dalam upaya 

meloloskan konsep DKN.  

 

Cacat berpikir terhadap konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui 

mekanisme Non-Yudisial masih tampak pada konsep DKN ini. Karena tekanan dari korban dan 

keluarga korban serta kelompok masyarakat sipil yang sangat gencar, maka Wiranto sempat 

berkelit dengan mengatakan bahwa konsep DKN adalah untuk menindaklanjuti konflik sosial 

dan bukan pelanggaran HAM di masa lalu. Pada bulan Juni 2018, setelah pertemuan Presiden 

dengan perwakilan korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Presiden. Konsep DKN 

ini mengemuka lagi sebagai tawaran yang digencarkan oleh Wiranto untuk menyelesaikan 

pelanggaran HAM di masa lalu. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman konsep keadilan 

transisi di tubuh pemerintahan Joko Widodo nol besar dan cenderung mempunyai agenda-

agenda yang justru kontraproduktif dengan visi misi dan program aksi Nawacita yang 

merupakan kontrak politik Presiden khususnya perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM 

berat secara berkeadilan.  

 

Konsep serupa namun dengan nomenklatur yang berbeda juga hadir di permulaan 2019. 

Seolah tidak belajar dari kesalahan dan juga tidak mau mendengarkan aspirasi dari korban 

dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, Pemerintah lagi-lagi melalui Kemenko 

Polhukam, membentuk Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Berat. Pada tanggal 20 

Februari 2019, tim ini bersama dengan otoritas daerah melakukan klaim sepihak di atas kertas 

untuk menyelesaikan kasus Talangsari Lampung tanpa ada pelibatan dari korban dan keluarga 

korban sebelumnya.  

 

Cara-cara rekonsiliasi di atas, yang sarat akan kepentingan para terduga pelaku yang 

menjelma menjadi elit politik patut untuk terus diwaspadai. Hal ini untuk menjamin bahwa 

kewajiban pemerintah untuk melakukan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat 

tidak ditunggangi oleh kepentingan para pelaku dan mengedepankan perlindungan terhadap 

kepentingan korban dan keluarga korban serta menjamin bahwa tidak akan ada lagi peristiwa 

yang sama di masa depan.  

 

Upaya melalui kebijakan yang dicetuskan di atas juga cenderung lebih berpihak pada terduga 

pelaku, alih-alih kepada korban dan keluarga korban. Hal ini menyebabkan korban 

mendapatkan identitas korban kedua atas upaya penundaan akses keadilan (justice delayed) 

dengan tidak dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan Agung. 

 

  



 

 

II.2. Menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di 

dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah sata sumber 

pelanggaran HAM (Nawa Cita (jj) halaman 30) 

 

Menilik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mekanisme peradilan militer yang 

dimiliki Indonesia masih menyimpan permasalahan tersendiri, khusunya pada praktik fair 

trial, akuntabilitas dan independensi peradilan. Kelemahan mendasar ini menjadi batu 

penghalang, khususnya untuk memenuhi keadilan korban-korban pelanggaran HAM atas 

pemenuhan rasa keadilan. Merujuk pada Undang-Undang tersebut, hingga saat ini segala 

tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI (baik tindakan pidana militer ataupun 

pidana umum) akan diadili melalui sistem mekanisme Peradilan Militer.  

 

Problem mendasar tersebut kemudian disadari ketika Jokowi – JK pada tahun 2014 maju 

sebagai pasangan Capres dan Cawapres, hal ini tergambar dengan jelas dalam visi misinya 

yang terangkum dalam Nawacita Jokowi-JK untuk menghapus impunitas di dalam sistem 

hukum nasional, termasuk merevisi UU Peradilan Militer.  Namun, nasib reformasi peradilan 

militer kini mengalami kemandekan. Pasalnya, pasca Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, diberi 

mandat memimpin tiga matra TNI, ia membuka ruang untuk pengadilan sipil bagi TNI. Namun, 

wacana perkembangan itu kini tidak tahu rimbanya.  

 

Upaya-upaya melakukan reformasi sistem peradilan militer merupakan salah satu langkah 

progresif. Meski demikian, prosesnya melalui banyak hambatan baik dalam upaya 

pencanangan maupun proses pembahasan di DPR dan pemerintah. Hingga kini tampaknya 

belum ada komitmen dan sikap penegasan yang sama antar institusi negara. Buruknya sistem 

peradilan militer tersebut jelas berdampak pada hilangnya pencapaian keadilan bagi korban 

secara khusus dan masyarakat pada umumnya. KontraS melakukan pemantauan terhadap 

kasus-kasus yang diadili di peradilan militer selama rentang 2014 – 2019, kami menemukan 

khusus kasus kekerasan terdapat 82 kasus yang diadili di pengadilan militer. Ini masih jauh 

dari angka kekerasan TNI yang kami temukan, yakni 112 kasus. 

 



 

 

 
 

Dalam proses penegakan hukum, semata-mata bukan hanya pada tahap pelaku yang diajukan 

kepada proses peradilan, akan tetapi proses penegakan hukum juga tercermin dalam vonis 

yang di jatuhkan kepada para pelaku, mengingat penjatuhan vonis hukuman setidaknya dapat 

memberikan dampak atau memberikan efek jera terhadap para pelakupelaku kejahatan. 

Dalam beberapa kasus, KontraS menemukan bahwa vonis hukuman dari peradilan militer 

lebih rendah dibanding dengan peradilan umum untuk pasal yang sama. Maka tidak heran 

dengan merujuk pada contoh kasus di atas dan hasil dari produk- produk hukum yang 

dikeluarkan dalam Peradilan Militer tidak ubanhnya hanya pemenuhan prosedur semata 

untuk mencari panggung, sebagai bagaian sandiwara atas nama pemenuhan rasa keadilan, 

namun tidak diikuti dengan komitmen negara dan institusi TNI dalam mendekatkan diri 

dengan standar akuntabilitas dan pemenuhan rasa keadilan 

 

Desakan untuk melakukan reformasi peradilan militer berangkat dari beberapa hal, di 

antaranya:  

 

Pertama, lemahnya praktik peradilan yang adil (fair trial) dan independensi peradilan. 

Kelemahan yang sangat mendasar ini menjadi penghalang untuk memenuhi kepuasan korban 

pelanggaran HAM atas rasa keadilan. Perihal ini bisa dilihat dari peristiwa yang menimpa La 

Gode (Taliabu, 2017), Isaack Dewayekua (Papua, 2017) yang mana pelaku dari kalangan 

militer tidak dihukum secara adil. 

Kedua, Penyelesaian kasus di peradilan militer cenderung tertutup dan tidak ada sanksi berat 

terhadap oknum militer. Lebih dari itu, beberapa kasus biasanya diselesaikan secara damai 

oleh internal militer sendiri. 
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Ketiga, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

yang pada Pasal 144 menganut prinsip persamaan di mata hukum dalam administrasi 

peradilan. Secara lebih jauh, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipol menekankan 

independensi institusi peradilan dan jaminan fair trial bagi mereka yang menjadi tersangka, 

terdakwa, atau terpidana. Secara implisit dalam pasal tersebut jelas bahwa tidak 

membenarkan suatu peradilan khusus bagi kelompok tertentu berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin, ras, warna kulit, agama, politik, kekayaan, atau status lainnya. 

Keempat, tidak ada alasan yang relevan untuk menjustifikasi proses pengadilan terhadap 

anggota TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum di Pengadilan Militer. Padahal, Pasal 

3(4) TAP MPR No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menyatakan: “Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer 

dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana 

umum.” Hal ini juga telah diadopsi dalam Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang 

TNI. Namun, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer justru mengatur kompetensi 

absolut Pengadilan Militer berdasarkan subyek yang melakukan pelanggaran, bukan delik 

yang dilanggar dengan menyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) bahwa: 

 

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili 
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan 
tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. Yang berdasarkan undang-undang 
dipersamakan dengan prajurit; c. Anggota suatu golongan atau jawatan 
atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit 
berdasarkan undangundang; d. Seseorang yang tidak masuk golongan 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan 
persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan 
dalam lingkungan peradilan militer.” 

 

Pengaturan ini jelas berbeda dengan pengaturan dalam TAP MPR VII/2000 yang melekatkan 

kompetensi absolut pengadilan militer dan pengadilan umum berdasarkan jenis delik yang 

dilanggar. Fakta bahwa UU Peradilan Militer dikeluarkan tahun 1997 pada masa orde baru dan 

sebelum dimulainya agenda reformasi TNI semakin menguatkan anggapan bahwa UU 

Peradilan Militer memang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan harus direvisi.  

 

Atas alasan tersebut di atas, pembahasan mengenai reformasi peradilan militer akan terus 

KontraS gaungkan dengan harapan Panglima TNI juga Presiden dapat meresponsnya dengan 

konkret untuk memperbaiki peradilan militer yang kerap digunakan sebagai celah untuk 

pengadilan yang tidak adil. 

 
4 Persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka 
oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang 
yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali 
keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi 



 

 

 

II.3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan 

serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang 

mengatasnamakan agama (nawa cita (ee) halaman 30) 

 

Dalam perspektif HAM, kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling 

dasar/fundamental. Hak ini termasuk dalam golongan non-derogable rights, yaitu hak yang 

tidak dapat ditunda dan dikurangi pemenuhannya, dalam keadaan apapun baik dalam 

keadaan damai maupun perang/darurat.  Produk legislasi domestik Indonesia punya 

ketentuan yang serupa dengan prinsip HAM universal tersebut. Hal ini bisa dirujuk pada Pasal 

28 E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Pasal 28E memberikan hak kepada setiap untuk memeluk 

agama dan beribadat menurut agamanya. Sedangkan pasal 29 menegaskan jaminan negara 

atas kebebasan beragama tadi. Nafas selaras juga dicantumkan dalam UU No.39/1999 

tentang HAM Pasal 22. Sayangnya jaminan konstitusional ini tidak dioperasionalisasikan pada 

undang-undang atau produk hukum yang lain, seperti: 

 

1. SKB Tiga Menteri [Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI] 

nomor 3 tahun 2008 terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia.  

2. UU nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama  

3. UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: sudah 

mengakomodir Penghayat Kepercayaan dalam pencatatan kependudukan, hanya 

saja perlu ditinjau pelaksanaannya di lapangan5  

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 

9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 

5. RKUHP yang mengancam kebebasan beragama 

6. Peraturan Daerah yang diskriminatif berlandaskan keyakinan tertentu6 

 

Tidak terjaminnya kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah terletak pada aturan 

hukum yang tidak konsisten. Ada aturan yang melindungi kebebasan beragama sesuai 

 
5 https://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-penganut-aliran-kepercayaan-dapat-dicantumkan-di-kolom-
agama.html diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 
6 Berdasarkan draf RUU KUHP hasil rapat internal pemerintah 25 Juni 2019, delik pidana terhadap agama diatur 
dalam enam pasal, yakni Pasal 313 hingga Pasal 318. Hal ini menjadi problem tersendiri ketika produk hukum 
daerah tidak mengikuti kebijakan nasional. Ini dapat terlihat dari sejumlah perda yang ada di daerah, seperti 
Perda di Jabar yang memiliki 91 peraturan diskriminatif yang berdampak pada perempuan, agama minoritas, 
dan minoritas seksual https://www.voaindonesia.com/a/jabar-punya-91-perda-diskriminatif-tapi-perlahan-
berbenah/5014758.html diakses pada tanggal 13 Oktober 2019. Selain itu, berdasarkan data dari Komnas 
Perempuan, terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang ada per November 2018 
https://www.liputan6.com/news/read/3696067/komnas-perempuan-ada-421-kebijakan-diskriminatif-333-ke-
perempuan 
 

https://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-penganut-aliran-kepercayaan-dapat-dicantumkan-di-kolom-agama.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-penganut-aliran-kepercayaan-dapat-dicantumkan-di-kolom-agama.html
https://www.voaindonesia.com/a/jabar-punya-91-perda-diskriminatif-tapi-perlahan-berbenah/5014758.html
https://www.voaindonesia.com/a/jabar-punya-91-perda-diskriminatif-tapi-perlahan-berbenah/5014758.html
https://www.liputan6.com/news/read/3696067/komnas-perempuan-ada-421-kebijakan-diskriminatif-333-ke-perempuan
https://www.liputan6.com/news/read/3696067/komnas-perempuan-ada-421-kebijakan-diskriminatif-333-ke-perempuan


 

 

keyakinan (UUD 1945 dan UU HAM), tetapi ada juga aturan yang melarang atau membatasi 

kebebasan beragama sesuai keyakinan sebagaimana peraturan di atas. Sejumlah kebijakan di 

atas mengakibatkan paradoks tata kenegaraan di Indonesia yang mempersempit makna 

kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Hal ini juga dipengaruhi dari sifat 

penegak hukum yang tidak jeli melihat permasalahan.  

 

Berdasarkan catatan KontraS, selama lima tahun (2014-2019) terdapat 549 peristiwa 

pelanggaran terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah.  

 

 
 

 

Melihat dari data di atas menunjukkan bahwa aktor dari pelanggaran kebebasan beragama, 

berkeyakinan, dan beribadah didominasi oleh pelaku dari sipil sejumlah 163 kasus. Hal ini 

cukup berbahaya melihat tren bahwa sipil telah bergerak untuk menjadi salah satu “pelaku” 

pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan, beribadah, dan beragama. KontraS 

mendefinisikan “sipil” di sini ialah mereka yang bergerak tanpa membawa bendera organisasi 

dan melakukan tindak pelanggaran terhadap kelompok minoritas, seperti intimidasi, 

penyerangan, penghalangan dan beribadah. Adapun aktor lain yang terlibat dalam 

pelanggaran KBB ini ialah, Pemerintah (177 kasus), sipil (150 kasus), ormas (148 kasus), dan 

polisi (92 kasus). sementara, total kelompok minoritas yang menjadi korban sejumlah 954 

jiwa dengan rincian individu (421 jiwa) dan kelompok (533 jiwa). Angka pelanggaran 

kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah ini terus menjadi sorotan setiap 

tahunnya. Sebab ini menjadi pekerjaan rumah turun temurun dari rezim ke rezim. Selain 

karena adanya kebijakan yang berseberangan dengan konstitusional, juga disebabkan 

lemahnya penegakan hukum atas pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana di ranah 

kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah.  
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Di sisi lain, penyerangan terhadap komunitas agama tertentu, penghalangan beribadat, dan 

penggunaan pidana penodaan agama terhadap kelompok tertentu semakin intens. Pada 

momen itu negara bahkan terlihat melakukan pembiaran justru dengan alasan tidak mau 

terlibat dalam urusan hubungan antar agama. Padahal ketegangan hubungan antar agama 

tersebut sudah memasuki ranah aksi kekerasan.  

 

Perihal kasus ini bisa dilihat dari kasus yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah di Depok yang 

kerap mendapatkan intimidasi dari kelompok lain karena keyakinannya. Belum nampak 

terobosan penting dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam fungsi penyelidikan 

dan penyidikan untuk isu hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia. 

Jikapun ada, biasanya pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama dan/atau keyakinan 

hanya divonis rendah karena lemahnya strategi penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya, 

pemberian sanksi tak cukup memberikan efak jera kepada para pelaku teror dan kekerasan 

atas nama agama dan/atau keyakinan sehingga para pelaku masih bebas dan berpeluang 

besar untuk melakukan tindakan-tindakan serupa di masa depan. 

 

III. Mempertanyakan Komitmen Internasional 

 

Melalui pendekatan hak asasi manusia yang dioperasionalisasikan dalam tafsir instrumen-

instrumen HAM internasional, laporan ini mengukur perkembangan penegakan HAM di era 

Joko Widodo–Jusuf Kalla. Mengingat Indonesia sudah meratifikasi berbagai instrumen HAM 

pokok internasional, maka penggunaan indikator hak asasi manusia menjadi relevan untuk 

dijadikan tolok ukur. Penggunaan indikator hak asasi manusia bersifat praktis mengingat 

Indonesia sudah meratifikasi berbagai instrumen HAM pokok internasional. 

Selain itu, kami juga menggunakan UPR (Universal Periodic Review) untuk mengukur 

komitmen Pemerintah yang disampaikan dalam sidang UPR Indonesia yang ketiga di Dewan 

HAM PBB pada bulan Mei tahun 2017. Dalam Persidangan tersebut, Pemerintah Indonesia 

menerima 164 dari 225 rekomendasi yang disampaikan oleh negara-negara sahabat dan 

berkomitmen menjalankannya.7  

 

UPR bertugas untuk menciptakan rekomendasi, mengamati dinamika serta mengembangkan 

perlindungan dan penegakan HAM dari 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia. Melalui 

UPR, PBB berusaha untuk meningkatkan penegakan HAM yang belum maksimal dilakakukan 

Indonesia. UPR adalah mekanisme yang digagas oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa yang idenya dicetuskan pada tahun 2005. UPR menjalankan tugasnya untuk 

menciptakan mekanisme, mengamati dinamika dan mengembangkan penegakan dan 

perlindungan HAM dari 193 negara anggota PBB. UPR melakukan review yang didasari dari 

International Bill of Rights dan Universal Declarations of Human Rights. Negara yang 

mendapat review UPR adalah negara anggota PBB melalui berbagai janji dan komitmen yang 

 
7 https://www.upr-info.org/en/review/Indonesia/Session-27---May-2017 diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 

https://www.upr-info.org/en/review/Indonesia/Session-27---May-2017


 

 

dibuat dalam keanggotaannya di PBB. Mekanisme ini kemudian dilakukan kepada 193 SuR 

(State under Review) yang telah meratifikasi UPR. 

 

III.1. Penghapusan Hukuman Mati (UPR 141) 

 

Kemajuan konstan telah dilakukan untuk menuju penghapusan hukuman mati selama 

bertahun-tahun, secara sedemikian rupa sehingga hari ini, negara-negara dunia telah 

menghapuskan hukuman mati baik dalam hukum (114 negara) atau dalam praktik (33 

negara). Indonesia telah abstain dari pemungutan suara pada Resolusi PBB sejak tahun 2012, 

ketika Indonesia memilih untuk menolak pada voting sebelum tahun tersebut, Indonesia pun 

telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sejak tahun 

2006. Secara nasional, hukuman mati telah telah dibahas oleh Parlemen dalam berbagai 

kesempatan selama beberapa tahun terakhir dalam kerangka reformasi KUHP yang belum 

lengkap. Hukuman ini adalah bagian yang sangat mapan dari lingkup hukum Indonesia, alat 

hukuman nyata yang terutama digunakan oleh hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan 

narkotika dan pembunuhan berencana. Namun, perdebatan tentang hukuman mati ada dan, 

meskipun tidak berusaha untuk menghapusnya, setidaknya bertujuan untuk 

memperbaruinya. 

 

Pada tahun 2017, dalam sesi ke-27 Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), Indonesia menolak semua rekomendasi komunitas internasional untuk 

menghapuskan hukuman mati, dengan menyatakan bahwa “hukuman mati masih merupakan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia” dan bahwa “revisi KUHP memberikan perlindungan 

yang lebih kuat dalam proses hukum pada kasus hukuman mati”.29 Reformasi legislatif 

memang telah dimulai tetapi masih mencantumkan hukuman mati.30 Namun, sejak tahun 

2012, Indonesia telah mengubah suaranya tentang Resolusi Moratorium Majelis Umum PBB 

dari suara menentang resolusi menjadi abstain. 



 

 

 

 
 

Hingga saat ini terdapat 274 terpidana mati yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan angka 

terbanyak pada kejahatan narkotika (186 orang) dan pembunuhan (73 orang). Indonesia pun 

telah berkomitmen untuk menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif yang telah 

dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada Sidang Putaran Ketiga 

Universal Periodic Review pada tahun 2017. Hal ini tercatat pada Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang diusulkan oleh pemerintah. Namun, terdapat 

beberapa catatan penting pada RKUHP terkait dengan penerapan hukuman mati ini: 

1. Pasal tentang pidana mati dalam RKUHP sudah lebih mengedepankan prinsip 

kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, yakni dengan menempatkan 

hukuman mati sebagai pidana alternatif dan dimungkinkan adanya perubahan 

terhadap vonis hukum melalui Keppres 

2. Meski sudah ada “Pengetatan” penjatuhan hukuman mati dalam RKUHP, namun 

terdapat pertentangan antara pemberlakuan pidana mati dengan tujuan dari 

pemidanaan itu sendiri dalam RKUHP → “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.” [Ps. 52 ayat (2)] 

3. Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling utama, maka Negara 

merupakan pihak yang berkewajiban melindungi kehidupan setiap umat manusia 

dalam wilayah dan yurisdiksinya. – B. Wennergren, Anggota Komite HAM PBB. 

4. Dalam ICCPR, hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) 
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Masa tunggu yang akan diterapkan kepada terpidana mati selama 10 tahun memiliki catatan 

penting tersendiri, dimana hal ini menjadi rentan akan praktik penyiksaan dan tidak adanya 

kepastian atau jaminan dari pemerintah bahwa terpidana mati dapat bebas dari 

hukumannya, walaupun telah menjalani masa percobaan tersebut, sehingga menyebabkan 

terpidana mati dapat menjalani hukuman ganda, yakni kurungan dan eksekusi mati.  

 

III.2. Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat (UPR 139.51, 67, 

70; 141.26, 30, 31, 41, 58, 59) 

 

Hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan menyampaikan pendapat 

adalah hak untuk berkumpul secara publik atau pribadi dan secara kolektif mengekspresikan, 

mempromosikan, mengejar dan mempertahankan kepentingan bersama. Hak ini termasuk 

hak untuk berpartisipasi dalam perkumpulan damai, pertemuan, protes, pemogokan, 

demonstrasi, aksi diam dan pertemuan sementara lainnya untuk tujuan tertentu. Negara 

tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berkumpul secara damai saja, 

tetapi juga harus mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi mereka. 

 

Dalam praktiknya, kebebasan berkumpul secara damai terkait dengan sejumlah hak lain—

sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya—seperti hak atas kebebasan 

berserikat atau berasosiasi, berekspresi dan berpendapat, beribadah dan berkeyakinan, 

bergerak dan berpindah tempat, serta kemerdekaan dan rasa aman. Keseluruhan hak ini 

dikategorikan ke dalam kebebasan fundamental yang menjadi prasyarat bagi negara-negara 

demokratik seperti Indonesia. 
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Selama rentang 5 tahun, kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul, dan 

menyampaikan pendapat di Indonesia terjadi 1.384 peristiwa. Tren pelanggaran terhadap 

kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat melonjak tinggi pada jenis 

pembubaran paksa dan pelarangan. Hal ini relevan jika mengacu pada peristiwa razia buku 

dan pembubaran aksi massa. 

 

Pada akhir 2018 dan awal tahun 2019, masyarakat era pascareformasi harus merasakan 

kembali yang terjadi di era orde baru, dalam bentuk lain, yakni razia buku oleh aparat 

kepolisian dan TNI yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pada 26 Desember 2018, 

aparat dari kepolisian, TNI, dan Pemda Kabupaten Kediri melakukan razia di sebuah toko buku 

di Pare. Sejumlah buku yang dianggap mempropagandakan PKI dan komunisme disita. 

Memasuki tahun baru, siasat merazia buku terjadi kembali di Kota Padang dan Tarakan. 

Terlebih lagi, buku – buku yang dirazia tersebut sebetulnya sudah lama berada di rak buku 

toko – toko buku lokal bahkan toko buku terkemuka di Indonesia. Orang-orang Di 

Persimpangan Kiri Jalan karya Soe Hok Gie (Bentang, 2005), Benturan NU PKI 1948-1965 karya 

Abdul Mun’im D.Z. (Langgar Swadaya, 2013), Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, dan G30S 1965 

karya Ong Hok Ham (Komunitas Bambu, 2009), dan Aidit susunan Tim Majalah Tempo 

(Kepustakaan Populer Gramedia, 2010) adalah sekian dari banyak buku yang dirazia. Jika 

melihat pada tahun terbit dari buku – buku di atas, setidaknya buku – buku tersebut paling 

tidak sudah berumur 5 (lima) tahun sejak dipublikasikan. Sangat tidak masuk akal ketika buku 

– buku yang sudah dipasarkan selama bertahun – tahun tersebut kemudian dianggap sebagai 

sebuah ancaman. Apalagi penarikan buku – buku itu tidak melalui proses pengkajian, 

sehingga aparat negara berpotensi merazia buku – buku yang mana belum mereka baca 

secara utuh. Belum usai di tingkat lokal, Jaksa Agung RI, H. M. Prasetyo juga membuat usulan 

untuk melakukan razia buku yang diduga berpaham komunisme dan ideologi terlarang 

lainnya secara besar-besaran.  
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Terlebih lagi, pada penanganan aksi massa yang bisa dilihat dari penanganan May Day di 

Bandung, 21-23 Mei di Jakarta, dan 23-30 September di Jakarta. Penanganan massa oleh 

polisi lebih mengedepankan represif ketimbang preventif. Hal ini mulai terlihat dari proses 

penangkapan hingga pasca aksi. Setidaknya, penanganan massa aksi dalam jumlah besar dari 

tiga kasus di atas, KontraS menemukan beberapa pola: 

 
Pertama, penafsiran diskresi yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan korban jiwa, 

seperti penggunaan senjata api den pengeroyokan. Kedua, terhadap massa aksi yang ditahan 

disertai dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, bahkan tidak sadarkan diri. 

Ketiga, akses untuk bertemu dengan korban-korban yang ditahan dibatasi. Keempat, tidak 

mengedepankan mekanisme hukum yang serius untuk mengusut pelaku-pelaku yang 

menyebabkan kematian peserta aksi. 

 

Pola-pola di atas kemudian menjadi budaya bagi polisi dalam menangani aksi massa dalam 

jumlah yang besar. selain itu, kami juga menemukan bahwa aparat keamanan tidak 

memerhatikan peraturan-peraturan yang menaungi kegiatannya selama bertugas, seperti 

Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia 

Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap nomor 16 tahun 

2006 tentang Pengendalian Massa, Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan 

Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. 

 
 

Negara melalui aparatur keamanan yakni pihak kepolisian kerap menjadikan tekanan dari 

kelompok kontra atas kegiatan berkumpul secara damai untuk melakukan pembatasan atau 

pembubaran. Aparatur keamanan seolah tidak berdaya dan selalu berdalih untuk 
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menghindari resiko yang lebih jauh seperti bentrokan, atau demi menjaga stabilitas 

keamanan dalam melakukan pembubaran kegiatan berkumpul. Pada titik terjauh, atas nama 

stabilitas keamanan, hak atas kebebasan berkumpul dari masyarakat sipil akan menjadi sah 

dan legal untuk dilanggar ataupun dikorbankan. Dalam arti lain, jika stabilitas keamanan harus 

diletakkan secara antagonistik dengan hak asasi manusia, aparat harus tetap mengutamakan 

kepentingan penjagaan stabilitas keamanan tersebut.  

 
 

Dari sejumlah kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan 

pendapat, korban utama ialah masyarakat sipil yang kemudian disusul oleh mahasiswa, tidak 

terlepas pula yang dialami oleh jurnalis yang sedang bekerja. Gagalnya aparat keamanan 

dalam menangani aksi massa dalam jumlah besar, sikap terhadap demonstrasi kini berubah 

ke arah pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat 

menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo jilid kedua. Hal ini tercermin seruan-seruan yang 

dikeluarkan oleh pejabat publik, seperti Gatot Eddy8 (Kapolda Metro Jaya) yang mengatakan 

bahwa kepolisian melarang demonstrasi digelar mulai Selasa 15 Oktober 2019 hingga jadwal 

pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin 

pada Minggu 20 Oktober 2019 dan Bambang Soesatyo (Ketua DPR RI) 

 

Nama baik/citra bangsa tidak diukur dari ada demo atau tidak, tapi sikap negara terhadap 

pemenuhan hak-hak warga negara, salah satunya menghargai kebebasan berekspresi dan 

 
8 https://www.tagar.id/polisi-larang-demonstrasi-hingga-20-oktober-2019 
Diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 
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menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan 

pendapat menjadi penanda dari suatu tatanan politik yang demokratis dan dasar supremasi 

hukum. Keliru jika menilai demo sebagai standar untuk mengukur “nama baik” bangsa. 

Terlebih lagi, seruan tidak demo tsb tidak dalam situasi mendesak atau darurat. Adanya 

demonstrasi justru menunjukkan negara mengakomodir hak-hak warga negara. 

 

III.3. Perlindungan Human Rights Defender dan jurnalis (UPR 139.24,64,65,66.,141.56,58) 

 

Human Rights Defender, di setiap wilayah di dunia, telah mengalami pelanggaran dan 

ancaman terhadap hak asasi manusia. Mereka menjadi target eksekusi, penyiksaan, 

pemukulan, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, ancaman kematian, pelecehan 

dan pencemaran nama baik, serta pembatasan kebebasan bergerak, berekspresi, berasosiasi 

dan berkumpul. Tidak ada definisi spesifik tentang siapa yang bisa atau bisa menjadi pembela 

HAM. Deklarasi tentang pembela hak asasi manusia mengacu pada “Individu, kelompok, dan 

asosiasi ... berkontribusi pada… yang efektif penghapusan semua pelanggaran hak asasi 

manusia dan kebebasan mendasar orang-orang dan individu.” Sesuai dengan kategorisasi 

luas itu, pembela HAM dapat berupa siapa saja atau sekelompok orang yang bekerja untuk 

mempromosikan manusia hak, mulai dari organisasi antarpemerintah yang berbasis di kota 

terbesar di dunia untuk individu yang bekerja dalam komunitas lokal mereka. Pembela bisa 

berjenis kelamin apa saja, dari berbagai usia, dari bagian mana pun dunia dan dari segala 

macam latar belakang profesional atau lainnya.  

 

Dalam banyak hal, berbagai upaya Pembela HAM mengkritisi kebijakan pemerintah justru 

memberikan dampak yang baik dalam pemenuhan HAM. Di Indonesia sendiri, pembela HAM 

telah menjadi salah satu motor perubahan rejim, termasuk mendorong proses 

kepemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, hal tersebut tersebut tidak 

tercermin dalam kondisi negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang demokratis, 

dimana masih banyak ditemukan batasa-batasan serius bagi aktivitas Pembela HAM. 

Pembatasan tersebut banyak digunakan oleh polisi, militer, intelijen, dan juga kelompok garis 

keras (hardliners) yang dilakukan secara sepihak dalam bentuk intimidasi, penganiayaan 

hingga menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, juga pelabelan seseorang sebagai teroris, 

separatis, pendukung anti negara yang dilakukan dalam bentuk surveillance/pengintaian, 

kriminalisasi, interogasi, penahanan, penangkapan dan tuduhan palsu. 

 

Hal ini yang belakangan juga terjadi di Indonesia. sejumlah nama, seperti Robertus Robet, 

Porro duka, Golfrid Siregar, harus mendapatkan ancaman, intimidasi, bahkan hilangnya 

nyawa sebagai pembela hak asasi manusia.  

 



 

 

 
 

KontraS melakukan penelusuran atas percobaan pembunuhan terhadap Direktur Eksekutif 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) Murdani mengalami 

percobaan pembunuhan berencana bersama 3 anggota keluarga, istri, dan dua anaknya. Saat 

itu, rumah kediamannya yang berada di Desa Gundul, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten 

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar oleh oknum, Senin (28/1) pukul 03.00 WITA. 

Diduga pelaku keberatan atas apa yang dilakukannya bersama warga lain lantaran menolak 

tambang pasir atau galian C ilegal di dusun tempat tinggalnya. Selang satu bulan hingga saat 

ini pihak kepolisian NTB belum mengusut kasus tersebut. 

 

Semasa hidupnya, Golfrid mendedikasikan dirinya bagi kerja-kerja advokasi lingkungan hidup 

dan kemanusiaan, khususnya di Sumatera Utara. Berbagai kerja advokasi dilakukan oleh 

Golfrid bersama dengan kawan-kawan WALHI Sumatera Utara, diantaranya mendampingi 

masyarakat terdampak aktivitas perusahaan PT. Mitra Beton di Siantar, mendampingi 

masyarakat Lingga Muda dari perambahan hutan dan illegal logging, mendampingi nelayan 

Pantai Labu untuk gugatan terhadp perusahaan tambang pasir laut, dan yang terakhir 

menjadi Kuasa Hukum WALHI untuk gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara yang 

memberikan izin lingkungan, dengan tergugat intervensi PT. NSHE, serta pelaporan perwira 

polisi di Polda Sumut yang menghentikan penyelidikan dalam kasus pemalsuan tandatangan 

ahli dalam kasus PLTA Batang Toru ke Mabes Polri. 

 

Seperti halnya kasus kekerasan yang berujung pada kematian atau percobaan pembunuhan 

yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara lainnya, tidak bisa dilepaskan dari aktivitas para 

pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat 
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dan lingkungan hidup dari ancaman penghancuran oleh korporasi, seperti kehilangan tempat 

tinggal dan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan hidup. Berbagai laporan organiasi 

HAM menunjukan bahwa para pembela lingkungan hidup dan HAM sangat rentan mengalami 

serangan/ancaman ketika bekerja untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM dan 

kerusakan lingkungan yang serius.  

 

Dengan melihat beberapa hal penting yang menjadi fokus perlindungan, maka perlindungan 

terhadap Pembela HAM dapat meliputi beberapa hal, yaitu antara lain: Pertama perlindungan 

hukum, perlindungan ini tidak hanya terkait adanya hukum yang memberi jaminan atas 

perlindungan Pembela HAM, namun juga meniadakan hukum yang berpotensi mengancam 

Pembela HAM; Kedua, jaminan dan dukungan aktifitas Pembela HAM. Hal ini terkait 

efektifitas Pembela HAM dalam melakukan pembelaannya, misalnya hak untuk mendapatkan 

informasi, komunikasi baik dengan pemerintah ataupun non-pemerintah; Ketiga, pengakuan 

terhadap pembelaan oleh Pembela HAM. Hal ini termasuk jaminan immunitas Pembela HAM 

terhadap aktifitas pembelaan yang dilakukan. 

 

III.4. Perlindungan HAM di Papua (UPR 139.67, 141.24, 141.63) 

Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama 

dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, 

penyisiran ke rumah - rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan 

penangkapan, penahanan sewenang - wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar 

prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi 

damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi 

terhadap masyarakat Papua sebagai “separatis” atau “pengacau” dan sebagainya, sehingga 

dianggap layak untuk dikriminalisasikan. 

 

Serangkaian kasus yang terjadi di Papua menambah deretan polemik pelanggaran HAM di 

bumi cenderawasih. Di samping itu, kasus Wasior dan Wamena juga belum terungkap. Selama 

lima tahun, KontraS merekap sejumlah peristiwa yang terjadi terhadap OAP, baik di Papua 

maupun di luar Papua. Tentu data ini masih banyak kekurangannya dengan alasan 

keterbatasan akses informasi yang valid dan kemampuan kami untuk menjangkau masalah-

masalah yang terjadi secara detail. Selama lima tahun, kami menemukan 145 peristiwa 

pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul terhadap OAP.  

 



 

 

 
 

Terus berlangsungnya praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, khususnya 

yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI, harus menjadi catatan penting Pemerintahan Jokowi - 

JK untuk segera mencari solusinya. Upaya untuk memperbaiki situasi Papua salah satunya 

dengan memilih Menkopolhukam ataupun pejabat publik yang kompeten, mengerti masalah 

dan solusi penyelesaian Papua, dan bebas dari rekam jejak pelanggaran HAM, yang nantinya 

akan bertanggungjawab dalam menangani persoalan Papua. Pada rentetan peristiwa yang 

belakangan terjadi seperti persekusi oleh sejumlah kelompok masyarakat dan beberapa 

oknum aparat kemanan dan aparatur sipil negara dalam bentuk ujaran rasisme, diskriminasi 

dan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di beberapa daerah, di Semarang, 

Surabaya dan Malang.  

 

Tindakan– tindakan represif yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan tersebut 

memperlihatkan sikap reaksioner sekaligus diskriminatif serta tidak adanya itikad baik dari 

pemerintah, penegak hukum dan aktor keamanan untuk melihat dan menempatkan 

mahasiswa Papua dengan setara, tanpa diskriminasi. Penyelesaian dan pendekatan yang 

dilakukan cenderung represif dan berlebihan dalam mengatasi persoalan Papua khususnya 

terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat mahasiswa 

Papua. Tindakan–tindakan persekusi dan brutalitas yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat aktor keamanan dan aparatur sipil negara yang dipertontonkan pada saat 

pengepungan asrama Papua di Surabaya dengan mengeluarkan ujaran – ujaran rasial jelas 

tidak hanya mencederai komitmen Indonesia dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 E 
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ayat 3, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang HAM No. 39/1999, 

Undang – Undang No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

 

Dalam menangani permasalahan di Papua belakangan ini, negara nampak kikuk dalam 

mengambil langkah konkret. Pendekatan keamanan dan pembatasan akses informasi yang 

dilakukan beberapa waktu lalu pada sejumlah daerah di Papua nyatanya tidak menjawab 

persoalan. Peristiwa yang terjadi di Wamena menjadi ironis ketika mengingat ucapan 

Presiden Joko Widodo untuk saling memaafkan yang kemudian melanjutkannya dengan 

menambah pasukan Brimob dan TNI di Papua yang mengakibatkan korban jiwa terus terjadi. 

 

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pembatasan layanan data 

di Wamena pada Senin, 23 September 2019 Pukul 19.00 WIB (Siaran Pers No. 

187/HM/KOMINFO/09/2019). Dalih yang digunakan oleh Kemenkominfo tidak jauh berbeda 

dengan pembatasan akses layanan data yang diterapkan sebelumnya yaitu untuk 

mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten 

Wamena. Alih-alih membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan 

pemerintah pada rakyat papua, sebaliknya justru semakin menunjukkan adanya 

kesewenangan yang dilakukan oleh negara karena tidak memiliki ukuran dan parameter yang 

jelas mengenai pembatasan layanan data di Papua. Sementara tindakan rasisme terhadap 

mahasiswa Papua di Surabaya belum jelas penegakan hukumnya, penyelesaian pelanggaran 

HAM belum tuntas, pemulihan hak hak dan rencana penyelesaian persoalan Papua yang 

menyeluruh belum juga ditunjukkan oleh negara, yang keluar justru kebijakan pembatasan 

akses informasi. Penyelesaian persoalan di Papua akan semakin jauh dari solusi dan gagal 

apabila pendekatan yang dilakukan justru menyebabkan jatuhnya korban terus menerus, 

penangkapan dan penahanan yang masif terhadap aktivis Papua terus dilakukan dan akses 

informasi dibatasi. 

 

III.5. Penghapusan Segala Bentuk Praktik Penyiksaan (UPR 139.22-23, 139.53-55, 141.7)  

 

Jika ditinjau dari komitmen negara pascaratifikasi UNCAT, KontraS melihat pelaksanaan 

aturan internasional di level nasional dilakukan secara parsial. Namun, komitmen tersebut 

harus diukur melalui bagaimana negara dapat mengimplementasikan ratifikasi dan 

mengadopsi konvensi internasional melalui sistem hukum nasional dengan mengedepankan 

standar-standar yang berlaku pada UNCAT dan OPCAT. Sehingga penting adanya kontrol dan 

pemantauan Negara agar dapat melakukan implementasi yang imparsial mengingat sebagian 

besar dari negara-negara di Asia masih dikategorikan ke dalam rezim hybrid dan 

otoritarianisme yang menyebabkan kultur kekerasan dan impunitas terlembaga dan menjadi 

legitimasi negara dalam melakukan tindak penyiksaan dalam kehidupan sehari-hari. 

 



 

 

Berdasarkan pantauan KontraS melalui media dan informasi yang kami dapat dari jaringan – 

jaringan kerja KontraS di daerah, pada sejak 2014-2019, terdapat 581 kasus penyiksaan dan 

tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Indonesia.  

 

 
 

KontraS menemukan fakta bahwa institusi kepolisian menduduki peringkat pertama dalam 

melakukan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. selama lima tahun 

terdapat 406 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian, 112 peristiwa oleh TNI, 

dan 63 peristiwa oleh sipir. Dari 581 kasus penyiksaan itu mengakibatkan 987 korban jiwa 

dengan rincian 862 jiwa luka-luka dan 125 jiwa tewas. 

 

 
 

Masih tinggi angka penyiksaan oleh Anggota Polri menunjukkan bahwa institusi kepolisian 

tidak menjadikan peristiwa – peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya sebagai 

upaya untuk mengevaluasi dan mengkoreksi kerja – kerja Polri di lapangan. Temuan KontraS 

juga menyebutkan bahwa praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan 
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guna memperoleh informasi atau sebagai bentuk penghukuman. Tindakan ini banyak terjadi 

pada tingkatan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah Indonesia. 

 

 
 

Angka praktik – praktik penyiksaan di beberapa institusi di atas ini menjadi dinamis dan 

berlipat karena praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga diketahui 

terjadi di lokasi-lokasi yang minim audit, seperti pusat-pusat penahanan: sel kepolisian, 

lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Pemberitaan yang muncul di media massa 

lebih banyak meliput pada residu peristiwa, seperti aksi kerusuhan di pusat-pusat penahanan; 

namun tidak ada upaya kontrol evaluasi dan koreksi atas tata kelola pusat-pusat penahanan 

yang masih memungkinkan dilanggengkannya praktik penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi lainnya.  

 

Ada pola yang serupa dalam penyelesaian kasus penyiksaan, setidaknya dari dua kasus yang 

didampingi oleh KontraS, yaitu upaya menutup perkara dengan memberikan surat 

pernyataan disertai dengan pemberian santunan, seperti yang terjadi pada kasus 

penembakan Ari Ismail dan penembakan Apria.9 Pola lainnya, yakni pemberian santunan yang 

dilakukan pasca putusan semata – mata agar pelaku tidak perlu menjalankan eksekusi 

putusan pengadilan tersebut dan terhindar dari konsekuensi hukuman lainnya. 

 

Ratifikasi OPCAT dan Implementasi NPM (National Preventive Mechanism) dalam 

Mencegah Praktik Penyiksaan di Indonesia 

 

Setelah lebih dari 2 dekade, Indonesia belum juga meratifikasi protokol tambahan dari CAT, 

yakni OPCAT. Secara normatif, OPCAT memiliki banyak manfaat untuk melindungi warga 

negara dari praktik penyiksaan. OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin ke tempat-

tempat penahanan oleh badan-badan ahli independen, untuk mencegah penyiksaan dan 

 
9 Lihat laporan penyiksaan 2019 KontraS https://kontras.org/2019/06/26/launching-laporan-situasi-penyiksaan-
2018-2019-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam-dan-buku-saku-advokasi-penyiksaan/ 
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bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya. Pendekatan dua pilar inovatif Protokol 

Opsional menggabungkan badan internasional baru (Sub-komite PBB tentang Pencegahan 

Penyiksaan), dengan kewajiban bagi setiap Negara Pihak untuk membangun atau menunjuk 

mekanisme pencegahan nasional pelengkap sendiri.10 OPCAT menjadi satu – satunya 

perjanjian internasional hak asasi manusia yang bersifat preventif dan instrumen pertama 

yang mendorong dibentuknya NPM-National Preventive Mechanisms (Mekanisme 

Pencegahan Nasional) untuk anti-penyiksaan.  

 

Meskipun Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun rancangan NPM di Indonesia telah 

diinisasi berdasarkan Nota Kesepahaman11 antar 5 (lima) lembaga negara.12 Bagi KontraS, hal 

ini merupakan langkah maju untuk menunjukkan keseriusan negara dalam mencegah 

terjadinya praktik penyiksaan, terutama di tempat-tempat di mana orang dirampas 

kebebasannya karena diduga atau dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Dengan kata 

lain, praktik penyiksaan banyak terjadi di tempat–tempat penahanan, penghukuman atau 

pemenjaraan. Dari hasil pendokumentasian yang dilakukan KontraS selama rentang satu 

tahun terakhir yakni periode 2014-2019, terjadi 581 kasus penyiksaan di Indonesia. Adapun 

bentuk penyiksaan yang dilakukan cukup beragam, baik menggunakan tangan kosong, benda 

keras, senjata api, hingga senjata tajam. Dari kasus penyiksaan yang terjadi tersebut, alasan 

pentingnya menghadirkan NPM didasari pada pengalaman bahwa penyiksaan dan perlakuan 

buruk biasanya terjadi di tempat-tempat penahanan yang terisolasi, di mana para pelaku yang 

melakukan penyiksaan merasa yakin bahwa mereka berada di luar jangkauan pemantauan 

dan pertanggungjawaban yang efektif. Para korban penyiksaan dibunuh atau diintimidasi 

sejauh mereka tidak berani berbicara tentang pengalaman mereka. Namun, jika para korban 

mengeluh tentang penyiksaan, mereka menghadapi kesulitan besar dalam membuktikan apa 

yang terjadi pada mereka secara terpisah dan, seperti yang diduga penjahat, penjahat, atau 

teroris, kredibilitas mereka dirusak oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, salah satu cara 

untuk memutus rantai kekerasan ini adalah dengan membongkar maupun mengekspos 

tempat-tempat penahanan untuk pengawasan publik sehingga seluruh sistem di mana polisi, 

petugas keamanan dan intelijen beroperasi menjadi lebih transparan untuk pemantauan 

eksternal. 

 
10 Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, adopted by the UN General Assembly on 18 December 2002, UN Doc. A/RES/57/199, entry into 
force 22 June 2006.  
11 https://www.komnasham.go.id/files/20160224-keterangan-pers-komnas-ham-tentang-$4HAF6.pdf diakses 
pada tanggal 24 Juni 2019 
12 Nota Kesepahaman Lima Lembaga Negara dalam Rangka Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat di Tempat-tempat Penahanan di 
Indonesia dibuat pada 9 Desember 2013 telah memberikan usulan sementara kepada 5 (lima) lembaga negara 
untuk melakukan pencegahan terjadinya Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat dengan cara melakukan pengawasan terhadap situasi tempat-tempat 
penahanan di Indonesia. Kelima lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), 
Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan 
menggunakan mekanisme kerja multi lembaga (multiple-body). 

https://www.komnasham.go.id/files/20160224-keterangan-pers-komnas-ham-tentang-$4HAF6.pdf


 

 

 

Namun, nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh 5 (lima) lembaga Negara sejak 3 

(tiga) tahun lalu—tahun 2016—tersebut perkembangannya berjalan lambat. Berdasarkan 

hasil audiensi KontraS dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan Komnas 

HAM, kami menemukan bahwa kelima lembaga negara yang ada sedang menyusun desain 

lembaga yang tepat untuk menaungi keberadaan dan kerja NPM. Berangkat dari hal tersebut, 

demi mendorong terwujudnya NPM guna mencegah terjadinya praktik penyiksaan, KontraS 

melakukan kajian mengenai kerja – kerja NPM di beberapa negara yang mana dapat menjadi 

bahan tambahan dalam mendesain NPM di Indonesia. 

 

Sebagai contoh bentuk NPM di Asia, Kyrgyzstan memiliki bentuk NPM yang cukup ideal 

dibentuk pada tanggal 29 Desember 2008 dan telah dikukuhkan dengan undang-undang NPM 

Kyrgyzstan yang dinamakan National Center for the Prevention of Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.  

 

Menurut undang-undang NPM Kyrgyzstan, National Center for the Prevention of Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah badan yang bertanggung 

jawab atas pekerjaan pencegahan tindak penyiksaan dalam kehidupan sehari-hari pada 

pusat-pusat penahanan, termasuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan. 

Dewan Koordinasi untuk Pencegahan Penyiksaan memiliki peran sebagai ujung tombak 

kegiatan advokasi dan kebijakan NPM dan bertindak sebagai penghubungnya dengan pihak 

berwenang. Selain melakukan kunjungan-kunjungan dan advokasi, NPM tersebut juga telah 

melakukan berbagai kerjasama, penyuluhan dan konsolidasi dengan institusi negara sebagai 

upaya untuk pencegahan penyiksaan di tingkat nasional dan bekerjasama dengan SPT. 

 

Kendati Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun perwujudan dari NPM patut didukung 

mengingat kondisi praktik penyiksaan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama 

beberapa tahun terakhir. Aktor-aktor penyiksaan dari aparat negara tidak belajar dari 

kesalahan-kesalahan masa silam, selain itu kami juga melihat penegakan hukum yang tidak 

memadai dalam mengadili para pelaku penyiksaan.   

 

III.6. Ratifikasi Konvensi penghilangan Paksa (UPR 139.52 139.5, 139.6, 141.61, 141.62.) 

 

Hingga saat ini, Indonesia belum mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan 

Semua Orang dari Penghilangan Paksa/International Convention for Protection of All People 

from Enforced Disappearances (selanjutnya disebut sebagai ICPPED). Meskipun dorongan dari 

beberapa negara dalam helatan Universal Periodic Review 3rd Session mendukung Indonesia 

untuk segera meratifikasi ICPPED, karena di Indonesia pernah terjadi praktik keji tersebut 

pada masa orde baru dan berpotensi untuk terjadi kembali sehingga adanya sebuah 

instrumen hukum untuk mencegah keberulangan peristiwa tersebut menjadi mutlak untuk 

disediakan.  



 

 

 

Pengesahan ini penting untuk segera dilakukan mengingat belum adanya peraturan 

perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentang kejahatan 

penghilangan paksa. Sejauh ini tindak penghilangan paksa hanya disebutkan dalam Pasal 33 

Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap 

orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”. Namun, 

Undang-Undang tersebut tidak memuat secara tegas definisi maupun mekanisme penegakan 

hukum terhadap kasus penghilangan paksa. Begitupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), kejahatan penghilangan paksa tidak diatur. Hal ini yang kemudian menjadi 

kendala dalam proses mitigasi keberulangan peristiwa.  

 

Berkaitan dengan proses ratifikasi Konvensi sendiri, Pemerintah Republik Indonesia 

menunjukkan komitmen positif ke arah ratifikasi ICPPED. Hal ini bisa dilihat dari dua modalitas 

paling fundamental. Modalitas pertama hadir tatkala DPR RI sebagai lembaga legislatif 

mengeluarkan sebuah rekomendasi politik terkait dengan kasus penghilangan paksa di 

Indonesia pada tahun 2009. Rekomendasi tersebut berisi desakan terhadap Presiden RI 

untuk: 1) Membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc; 2) Melakukan pencarian terhadap 13 orang 

yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang; 3) Merehabilitasi dan memberikan 

kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; 4) Meratifikasi Konvensi Anti 

Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik 

Penghilangan Paksa di Indonesia.  

 

Modalitas kedua, ditunjukkan lewat komitmen internasional dengan melakukan 

penandatanganan ICPPED pada tanggal 27 September 2010 oleh Menteri Luar Negeri waktu 

itu, Marty Natalegawa. Penandatanganan menjadi bentuk janji dari Pemerintah Indonesia 

kepada komunitas internasional untuk segera melakukan proses internalisasi norma hukum 

internasional tersebut ke dalam norma hukum nasional.  

 

Namun begitu, perwujudan konkret untuk meratifikasi Konvensi belum terlaksana hingga saat 

ini. Meski pada periode 2013 – 2014, rencana untuk meratifikasi sudah masuk pada 

pembahasan di parlemen, namun niat tersebut urung terwujud karena alotnya proses 

pembahasan antar fraksi di DPR hingga akhir masa jabatan parlemen berakhir. Penolakan 

tersebut didasari semata karena salah kaprahnya beberapa fraksi DPR dalam 

mengintepretasikan ICPPED sebagai sebuah instrumen untuk menyeret terduga pelaku ke 

pengadilan. Padahal, dalam ICPPED berlaku asas non retroaktif dan implementasinya semata 

untuk melakukan upaya pencegahan keberulangan peristiwa.  

 

Pada periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla 2014 – 2019, rencana untuk 

melakukan ratifikasi baru dimasukkan dalam perubahan terhadap Rencana Aksi Nasional Hak 

Asasi Manusia (RANHAM) di tahun 2018 ini. Sementara itu, meskipun sudah masuk dalam 

RANHAM, namun rendahnya indikator capaian dan juga harapan untuk terwujudnya aksi 



 

 

meratifikasi ICPPED secara konkret menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum serius 

melakukan proses ratifikasi ICPPED.  

 

Pada 2018 silam, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM 

sebagai aktor utama dalam proses ratifikasi di level eksekutif melakukan sosialisasi naskah 

akademik kepada multi stakeholder. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah berkomitmen 

untuk mendorong proses ratifikasi pasca terbentuknya pemerintahan baru. Dalam Kawasan 

ASEAN, belum ada negara yang meratifikasi ICPPED. Sehingga, jika Indonesia kemudian 

melakukan proses ratifikasi, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Indonesia 

memang memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong dan menegakkan HAM dalam 

ruang lingkup global.  

 

IV. Kebijakan 

 

Pekerjaan rumah yang kian menumpuk juga ditambah pekerjaan lain yang bertolak belakang 

dengan visi-misinya di Nawa Cita, KontraS coba merilis sejumlah peraturan perundang-

undangan, baik yang telah disahkan atau masih dalam rancangan. Peraturan-peraturan di 

bawah ini juga melibatkan pemerintah dalam menyusunnya. Sehingga dari sejumlah 

peraturan ini dapat dilihat arah kebijakan pemerintah ke depan serta mengukur komitmen 

serta janji Presiden Joko Widodo saat 2014.  

 

1. RUU Pertanahan  

RUU ini lebih memprioritaskan pemodal besar untuk menguasai tanah melalui kepemlikan 

HGU dibandingkan penguasaan oleh masyarakat dalam bentuk koperasi. Padahal, filosofi 

yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA) adalah semangat gotong royong atas kepentingan bersama dalam rangka 

kepentingan nasional. Selain itu, RUU ini secara sepihak menafsirkan Hak Menguasai dari 

Negara menjadi Hak Pengelolaan (HPL) yang berpotensi menghidupkan kembali domein 

verklaring, sebuah aturan mengenai pertanahan di masa kolonial yang mengatur bahwa 

tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh masyarakat yang menempati tanah 

tersebut, maka secara otomatis tanahnya menjadi milik negara. Padahal, UUPA telah 

mengubah konsepsi kepemilikan negara atas tanah yang bersifat privat menjadi penguasaan 

negara atas tanah yang bersifat publik.  

 

2. RUU KUHP 

RUU KUHP yang telah kembali ditunda pengesahannya masih mengandung banyak 

permasalahan. Secara umum, RUU ini masih bersifat overkriminalisasi dan tidak memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, utamanya kelompok rentan. Salah satu permasalahan yang 

sampai saat ini masih ada dalam RKUHP adalah dalam pengaturan mengenai Pelanggaran 

HAM Berat. Dalam pengaturannya, Rancangan KUHP justru dapat menghilangkan berbagai 

kekhususan pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma seperti 



 

 

penyetaraan hukuman untuk berbagai jenis pelanggaran HAM, asas-asas hukum yang 

dikecualikan seperti ne bis in idem dan non retroaktif, sampai kewenangan Komnas HAM 

sebagai penyelidik independen yang berpotensi dihilangkan. 

 

Masalah berikutnya berkaitan dengan tindak pidana penyiksaan dengan pasal-pasal dalam 

RKUHP belum mengadopsi ketentuan dalam United Nations Convention Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment and Punishment (UNCAT) secara utuh. Hal ini 

terlihat dari belum adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban komando, ancaman 

hukuman yang terlalu rendah, dan definisi penyiksaan yang terlalu sempit. 

 

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah dihidupkan kembalinya pasal-pasal pidana 

terhadap tindak penghinaan terhadap otoritas negara, dalam hal ini tindak penyerangan 

terhadap harkat dan martabat Presiden dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan 

lembaga-lembaga negara. Kedua pasal ini, selain tidak diperlukan dalam negara yang 

demokratis, juga berpotensi disalahgunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat, 

khususnya yang bersifat kritik terhadap negara.  

 

Pasal-pasal yang mengatur ranah privat warga negara seperti larangan hidup bersama sebagai 

suami istri di luar ikatan perkawinan dan pengertian tindak pidana perzinaan yang diperluas 

juga akan mengekang kebebasan masyarakat di ranah-ranah privat yang tidak seharusnya 

dicampuri oleh negara, serta membuka peluang kekerasan secara horizontal di tengah 

masyarakat dalam bentuk persekusi dan perbuatan tidak manusiawi terhadap orang atau 

kelompok yang dianggap melanggar ketentuan ini.    

 

3. RUU Pemasyarakatan 

Pengesahan RUU Permasyarakatan akan berdampak pada tidak berlakunya lagi PP Nomor 99 

Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

yang memberikan pembatasan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi, narkoba, dan 

terorisme. Hal ini akan mengembalikan pengaturan tersebut pada pengaturan dalam KUHAP, 

sehingga berpotensi mempermudah pemberian remisi kepada narapidana kasus-kasus 

tersebut. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai cuti bersyarat yang dapat digunakan 

oleh narapidana untuk keluar lapas. Dengan tidak ditentukan secara lebih rinci kualifikasi 

narapidana yang dapat mengajukan cuti bersyarat, maka tidak menutup kemungkinan 

pengaturan ini digunakan oleh narapidana kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi.  

 

 

4. RUU Narkotika 

Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 telah terbukti tidak maksimal khususnya dalam 

mengidentifikasi distingsi proses hukum terhadap berbagai jenis penyalahguna narkotika 

seperti produsen, pengedar, dan pengguna narkotika secara pribadi. Dalam penerapannya, 

tidak jarang seseorang yang hanya mengkonsumsi narkotika dan seharusnya hanya diberi 



 

 

pelayanan rehabilitasi justru dihukum penjara. Untuk itu, pemerintah harus secara proaktif 

mengupayakan agar pengaturan dalam RUU Narkotika secara lebih jelas mengatur mengenai 

perbedaan proses hukum terhadap jenis-jenis pelaku tindak pidana narkotika, dengan 

perspektif bahwa negara wajib menyediakan akses rehabilitasi kepada pengguna dan 

pecandu narkotika. Selain menjamin hak-hak masyarakat atas kesehatan, pengaturan yang 

tegas di ranah ini juga dapat menjadi solusi terhadap masalah overkapasitas Lapas di 

Indonesia.  

 

5. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme (UU Terorisme) 

 

UU Terorisme kembali membuka celah masuknya militer dalam ranah keamanan, dalam hal 

ini pemberantasan terorisme, tanpa parameter, batasan, dan mekanisme akuntabilitas yang 

jelas. UU TNI memang sudah mengatur bahwa TNI dapat melakukan aktivitas pemberantasan 

terorisme berdasarkan OMSP. Namun, yang seharusnya diatur dalam UU Terorisme justru 

adalah penjabaran dari pemberantasan terorisme dalam konteks OMSP tersebut yang terdiri 

atas parameter, batasan, dan mekanisme akuntabilitas atas keterlibatan TNI dalam 

pemberantasan Terorisme. Apabila keterlibatan TNI ini tidak dibatasi berdasarkan parameter 

peristiwa yang jelas, maka tidak menutup kemungkinan hal ini akan berujung pada 

pelanggaran hak-hak sipil di masa yang akan datang, mengingat pendekatan TNI dalam 

melakukan “pemberantasan” terorisme adalah pendekatan pertahanan atau “war model” 

yang berbeda dengan pendekatan kepolisian yang sudah dilatih untuk melakukan 

pemberantasan terorisme dalam konteks penegakan hukum yang merujuk pada aturan-

aturan mengenai sistem pemidanaan. 

 

6. UU KPK (2019) 

UU KPK yang pembahasannya dapat dikatakan sangat tergesa-gesa dan sangat  minim 

partisipasi publik mengandung substansi yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia. Salah satu poin pelemahan yang paling krusial dalam UU KPK adalah pembentukan 

Dewan Pengawas yang memiliki wewenang untuk mengintervensi proses penegakan hukum 

oleh KPK. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari kewenangan Dewan Pengawas untuk 

memberi izin kepada KPK dalam melakukan penyadapan. Penggeledahan, dan penyitaan. Hal 

ini akan berdampak setidaknya pada dua hal yakni menyulitkan KPK dalam melakukan upaya 

paksa tersebut terhadap terduga koruptor sehingga menghambat proses pemberantasan 

korupsi dan berpotensi mengganggu atau bahkan menggagalkan pengusutan kasus karena 

rencana penindakan telah tersebar ke pihak ketiga. Model dewan pengawas yang dapat 

mengintervensi sampai ke tingkat penegakan hukum ini terkesan dibuat-buat dan tidak ada 

dalam institusi penegak hukum lainnya.  Dengan kewenangan yang menjalar sampai ke ranah 

teknis penyelidikan dan penyidikan perkara, maka keberadaan Dewan Pengawas berpotensi 



 

 

dapat menjadi pintu masuk intervensi pihak ketiga terhadap kerja-kerja pemberantasan 

korupsi oleh KPK. 

 

Selain itu, aturan mengenai pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga berpotensi 

mengganggu independensi KPK mengingat ASN secara struktural berada di dalam ranah 

eksekutif, sehingga semakin menguatkan posisi KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif. 

Padahal, semangat pembentukan KPK pada awalnya adalah membentuk lembaga yang 

independen agar tidak mendapat intervensi dalam bentuk apapun dalam menjalankan kerja-

kerja pemberantasan korupsi. 

 

Perlu diingat bahwa tindak pidana korupsi adalah organized crime yang memiliki dampak 

multisektoral. Kegagalan negara di bidang pemberantasan korupsi akan turut berdampak 

pada bidang-bidang lain seperti lingkungan, sumber daya alam, ekonomi, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya sehingga akan berdampak masif terhadap kehidupan 

masyarakat.  

 

7. UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) 

 

UU Ormas memiliki ketentuan yang membatasi ruang-ruang sipil dalam berdemokrasi. Hal ini 

utamanya terlihat dalam ketentuan mengenai pembubaran Ormas yang dapat dilakukan 

secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan lembaga peradilan. Berdasarkan UU ini, 

Pemerintah dapat secara sepihak memberikan sanksi administratif kepada Ormas baik dalam 

bentuk peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan 

terdaftar atau pencabutan status badan hukum (dibubarkan). Hak untuk berkumpul sejatinya 

merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh Negara. 

Dalam hal ini, pembatasan hak untuk berkumpul oleh negara harus menggunakan jalur-jalur 

yang konstitusional dan selaras dengan prinsip-prinsip due process of law, yakni dengan 

menyerahkan keputusan pembubaran Ormas melalui mekanisme Pengadilan. Terlebih, 

dibubarkannya Ormas melalui mekanisme ini berpotensi menciptakan konflik lanjutan di 

Masyarakat berupa stigmatisasi, diskriminasi, dan persekusi terhadap mantan anggota Ormas 

yang dibubarkan dengan cap sebagai “anggota organisasi terlarang.” 

 

 

 

V. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pemaparan atas lima tahun catatan HAM Joko Widodo – Jusuf Kalla dapat 

disimpulkan sebagai berikut: pertama, komitmen pemerintah terkait isu-isu utama hak asasi 

manusia yang menjadi sorotan publik baik nasional dan internasional –yakni penuntasan 



 

 

kasus HAM berat masa lalu dan kebebasan hak-hak fundamental seperti penghapusan 

hukuman mati, penghapusan dan pencegahan praktik penyiksaan, extrajudicial killing, 

kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekpresi, berkumpul dan berserikat, 

perlindungan kelompok minoritas gagal dipenuhi oleh pemerintah dan tidak adanya langkah 

konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kedua, Presiden Joko Widodo tidak 

memprioritaskan penegakan hukum sebagai elemen yang turut dimajukan, selain sektor 

ekonomi—investasi. Hal ini terlihat dari lahirnya sejumlah peraturan seperti Revisi RKUHP, 

UU KPK. Selain itu pula tidak adanya tanggung jawab komando yang jelas atas berulangnya 

represivitas yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menangani aksi massa. Ketiga, 

dalam sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh negara lain saat Universal Periodic 

Review, negara menunjukkan keengganannya memperbaiki situasi HAM di Indonesia. 

Rekomendasi yang masuk tidak diberi perhatian serius untuk menemukan langkah konkret 

dalam menyelesaikan persoalan HAM. 

 

Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk melindungi individu dan kelompok 

terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara 

harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi kenikmatan hak asasi manusia. Namun, 

setelah lima tahun memimpin, sejumlah temuan di atas menunjukkan bahwa di hak asasi 

manusia sektor hak asasi manusia masih banyak sekali pekerjaan rumah yang tidak selesai.  



 

 

VI. Lampiran 

 

VI.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU 2014-2019 

 

Tahun Kebijakan Kerangka Kerja Kritik 

2014 Nawa Cita Jokowi menjelaskan komitmen penyelesaian 
pelanggaran HAM berat masa lalu dalam poin 4 
(empat) dalam bagian 9 (Sembilan) agenda 
prioritas, serta pada poin 11 (sebelas) huruf (ff), 
“Kami berkomitmen menyelesaikan secara 
berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran 
HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini 
masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa 
Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti 
Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, 
Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 
1965”. 

Dari enam kasus yang disebutkan akan 
diselesaikan, tidak ada satupun kasus 
yang mengalami kemajuan proses 
penyelesaiannya 

2015 Memorialisasi Tragedi 
Kerusuhan Mei 1998 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta menginisiasi 
pembangunan monumen sejarah tragedi 
Kerusuhan Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon  

Pembangunan memorialisasi belum 
dibarengi dengan pengungkapan 
kebenaran terlebih dahulu. 

Komite Rekonsiliasi Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa 
lalu akan diselesaikan dengan jalan 
pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri 
dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, 
Polri, TNI dan Kemenkumham. 

Tim gabungan ini menyimpangi prinsip 
akuntabilitas dalam proses 
penyelesaiannya yang cenderung 
eksklusif. Selain itu, adanya lembaga 
HAM justru mengkerdilkan lembaga 
tersebut melalui kompromi pejabat 
publik dan juga tidak memnuhi 



 

 

prinsip-prinsip yang sesuai dengan 
keadilan transisi. 

Komite Pengungkap 
Kebenaran 

Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk 
mengisi peran KKR yang kehilangan dasar 
hukumnya setelah UU KKR dibatalkan secara 
keseluruhan oleh MK pada tahun 2006 silam 

Tujuan akhir dari komite ini adalah 
adanya permintaan maaf yang 
dilakukan negara tanpa adanya 
sebuah langkah lanjutan untuk 
memastikan pemenuhan keadilan, 
pengungkapan kebenaran, reparasi 
dan juga jaminan ketidakberulangan 

2016 Simposium Sejarah 
Nasional untuk Tragedi 

1965 

Tujuan Simposium adalah penyelesaian 
peristiwa 65 melalui jalur rekonsiliasi, dengan 
alasan bahwa barang bukti dan pelaku sudah 
sulit ditemui. Simposium ini melahirkan sebuah 
rekomendasi yang menyimpulkan bahwa telah 
terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan 
oleh negara sehingga perlu adanya permintaan 
maaf dan juga pemberian rehabilitasi bagi 
korban 

Kesimpulan dari symposium justru 
diingkari oleh Menkopolhukam saat 
itu, Luhut Binsar Panjaitan dengan 
menyatakan bahwa keterlibatan 
negara dalam tragedi 1965 masih jauh 
sehingga negara tidak perlu meminta 
maaf. Ia juga menyatakan bahwa 
upaya rehabilitasi juga tidak bisa serta 
merta dijalankan karena harus melihat 
postur anggaran pemerintah dan juga 
pertimbangan korban dari pihak 
militer. Pernyataan Luhut 
mencerminkan bahwa dirinya 
mencoba untuk menahan 
terealisasikannya kesimpulan dari 
Simposium 

Dewan Kerukunan 
Nasional 

DKN yang diinisiasi oleh Wiranto sebagai 
Menkopolhukam menitikberatkan pada 
penggunaan pendekatan adat, musyawarah 
mufakat yang sebenarnya tidak jauh berbeda 

Penggunaan eufimisme kerukunan 
menjadi sebuah taktik licik dari 
Wiranto untuk menarik simpati 
masyarakat dalam upaya meloloskan 
konsep DKN. 



 

 

dengan konsep tawaran mekanisme rekonsiliasi 
yang hadir sebelumnya. 

2017 TIDAK ADA 

2018 Dewan Kerukunan 
Nasional 

DKN berusaha diwacanakan kembali setelah 
pertemuan Presiden dengan perwakilan korban 
pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana 
Presiden 

Hal ini menunjukkan bahwa 
pemahaman pada konsep keadilan 
transisi di tubuh pemerintahan Joko 
Widodo nol besar dan cenderung 
mempunyai agenda-agenda yang 
justru kontraproduktif dengan visi misi 
dan program aksi Nawacita yang 
merupakan kontrak politik Presiden 
khususnya perihal penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM berat secara 
berkeadilan. 

2019 Tim Terpadu 
Penanganan Pelanggaran 

HAM Berat 

Langkah awal dari tim ini mencoba untuk 
menggandeng otoritas daerah dengan 
melakukan Deklarasi Damai atas kasus 
Talangsari 1989. Deklarasi tersebut memuat 
kesepakatan secara sepihak bahwa kasus 
Talangsari tidak akan dibuka kembali. 

Deklarasi yang dilakukan Tim Terpadu 
Penanganan Pelanggaran HAM Berat 
dengan menggandeng otoritas daerah 
merupakan sebuah upaya yang cacat 
hukum maupun moral, karena tidak 
ada pelibatan korban maupun 
keluarga korban sebelumnya. 

 

VI.2. Realisasi Janji dan Komitmen Pemerintahan Joko Widodo di Ranah Nasional dan Internasional 

 
Janji-janji Hak Asasi Manusia Jokowi-Kalla dalam Nawa Cita 

 

No Janji Basis janji Pencapaian  Catatan 



 

 

1 Memberikan perlindungan hukum, mengawasi 

pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait 

anak, perempuan dan kelompok termarjinalkan 

Nawa Cita (bb) 

halaman 29 

Tidak 

terpenuhi   

 

• Pemerintah gagal untuk merumuskan peraturan implementasi sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA)  

• Pemerintah gagal untuk mengesahkan RUU Kekerasan Seksual  

• Komunitas LGBT tetap dibiarkan tanpa perlindungan dan menjadi target dari 

penangkapan dan pelarangan kegiatan; 

 

2 Menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-

kasuspelanggaran HAM di masa lalu yang sampai 

dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik 

bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, 

Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, 

Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965 

Nawa cita (ii) 

halaman 30 

Tidak 

terpenuhi  

 

• Penjelasan dalam tabel di atas 

3 Menghapus semua bentuk impunitas di dalam 

sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya 

merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu 

merupakan salah sata sumber pelanggaran HAM 

Nawa cita (jj) 

halaman 30 

Tidak 

terpenuhi  

 

• Sama sekali belum ada langkah apapun untuk merealisasikan; 

• Pada akhir tahun 2017, setidaknya dua peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh 

prajurit TNI di pulau-pulau terluar, pertama di Taliabu, Maluku Utara, Kedua di 

Kimaam, Jayapura. Vonis terhadap pelaku sangat ringan di tingkat banding. 

• Panglima TNI menarik ucapannya untuk merevisi UU Peradilan Militer 

4 Menekan tindak pidana dan mengurangi 

overcrowding pada Lapas dengan mengembangkan 

alternatif pemidanaan. 

Nawa cita (nn) 

halaman 31 

Tidak 

terpenuhi 

 

• Seiring dengan belum selesainya RUU KUHP yang memberi payung hukum untuk 

alternatif pemindaan, politik hukum pemidanaan pemerintah masih 

overkriminalisasi. Sementara itu problem overcrowding dan praktik korupsi 

dalam lapas masih terus terjadi; 

5 Kami berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi 

penyidikan dan penuntutan, serta akuntabilitas 

pelaksanaan upaya paksa 

Nawa cita  Tidak 

Terpenuhi  

• Salah satu kebijakan untuk mendorong akuntablitas pelaksanaan upaya paksa 

adalah Revisi KUHAP. Namun, justru selama pemerintahan Jokowi-Kalla agenda 

revisi KUHAP mengalami stagnasi dan semangat pemidanaan (penjara) lebih 

mendominasi. 

• Terdapat jumlah yang cukup signifikan penggunaan upaya paksa, penggunaan 

kekuatan yang berlebihan, penembakan yang cenderung sewenang-wenang 

khususnya dalam perang terhadap Narkoba;  



 

 

• Praktik penyiksaan yang terus terjadi; Selama 5 tahun terjadi 581 kasus penyiksaan 

yang mengakibatkan 987 korban jiwa dengan rincian 862 jiwa luka-luka dan 125 

jiwa tewas. 

 

 
 Rekomendasi Universal Periodic Review 

1 Penghapusan Hukuman Mati UPR 141 Tidak 

Terpenuhi  

Eksekusi Hukuman Mati gelombang I pada era Joko Widodo – Jusuf Kalla dilakukan 

pada tanggal 18 Januari 2015, dengan mengeksekusi 6 terpidana, yakni Rani Andriani 

(Indonesia), Ang Kim Soei (Belanda), Daniel Enemuo (Nigeria), Tran Thi Bich Hanh 

(Vietnam) Namaona Denis (Malawi) dan Marcho Archer Cardoso Moreira (Brasil). 

Dalam tahun yang sama, kembali melakukan eksekusi hukuman mati gelombang kedua 

kepada 8 orang terpidana mati Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran 

(Australia), Martin Anderson (Ghana), Raheem Agbaje Salami (Cordova), Rodrigo 

Gularte (Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria) dan 

Zainal Abidin (Indonesia) pada 29 April 2015. 

 

eksekusi gelombang kedua pada kasus Rodrigo Gularte (Warga Brazil terpidana mati 

kasus narkotika), yang menderita skizofrenia dan bipolar. eksekusi mati jilid III kepada 

4 orang terpidana mati, terpidana mati tersebut antara lain Freddy Budiman (warga 

negara Indonesia), Humprey Ejike (Nigeria), Gajetan Acena Seck Osmane (Senegal), dan 

Michael Titus Igweh (Nigeria). 

 

Hukuman mati menjadi hukuman alternatif di RKUHP; 

Pertimbangan penolakan grasi tidak jelas. 

Maraknya extrajudicial killing dalam penindakan kasus narkotika, sepanjang tahun 

2017 saja KontraS mencatat 106 korban tewas ditembak polisi, dan 38 luka-luka; 

 

Ada satu kasus terpidana mati Humphrey Jefferson yang dieksekusi mati pada 

gelombang ketiga padahal tengah dalam proses menunggu keputusan Presiden 

tentang grasi; 

 



 

 

Rodrigo Gularte, terpidana mati kasus narkotika tetap dieksekusi meskipun sudah 

didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit kejiwaan schizophrenia and bipolar 

disorder; 

 

Ada satu kasus di mana terpidana mati, Ang Kim Soe (Warga Negara Belanda), tersiksa 

dan belum meninggal selama +/- 15 menit setelah tembakan pertama; 

 

2 Perlindungan Human Rights Defender dan jurnalis  UPR 

139.24,64,65,66

.,141.56,58,  

Tidak 

Terpenuhi  

Pembela HAM, aktivis lingkungan, dan jurnalis independen distigma kaki tangan dan 

membela kepentingan asing, bahkan dituduh makar dan komunis. 

Negara gagal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM sampai 

aktor intelektual. 

Banyak para pembela HAM yang menjadi menjadi korban kekerasan baik secara fisik 

maupun psikis dan legalistik (kriminalisasi). 

Kekerasan terhadap jurnalis masih kerap terjadi khususnya dalam bentuk 

pembunuhan. Hal ini disertai dengan Impunitas bagi aktor intelektual pelaku kekerasan 

terhadap jurnalis; 

3 Perlindungan HAM di Papua UPR 139.67, 

141.24, 141.63 

Tidak 

terpenuhi  

Terdapat 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua selama Januari 

2010-Februari 2018. Pembunuhan itu dilakukan oleh aparat keamanan, baik TNI, Polri, 

maupun Satpol PP. Namun, tidak ada satupun dari kasus-kasus tersebut yang diungkap 

dalam investigasi kriminal. Selain itu, beberapa di antaranya juga tidak dilakukan 

pemeriksaan internal. Pemerintah juga tidak serius menangani kasus Wasior, Wamena 

dan Paniai 

4 Penghapusan segala bentuk Praktik Penyiksaan dan 

Ratifikasi OPCAT 

UPR 139.22-23, 

139.53-55, 

141.7 

Tidak 

terpenuhi  

Seiring dengan mandegnya penyusunan RUU KUHP, belum ada keselarasan antara 

UNCAT dan KUHP Indonesia; 

Prevalensi penyiksaan masih tinggi dan melibatkan aparat keamanan seperti 

kepolisian, Militer dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan;  

5 Penghapusan Impunitas dan peyelesaian Kasus 

masa lalu 

UPR 139.5, 

139.6, 141.61, 

141.62. 

Tidak 

terpenuhi  

Ada 11 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM, 

namun hingga saat ini hasil investigasi tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh 

Kejagung. Wiranto sebagai Menkopolhukam berencana membentuk DKN bersama 

dengan Komnas HAM; 

 



 

 

6 Ratifikasi Konvensi penghilangan Paksa  UPR 139.52 Tidak 

terpenuhi  

Hingga saat ini Ratifikasi untuk ICPED belum masuk ke dalam Prolegnas 2018; 

 

7 Penghormatan dan jaminan HAM  dalam perang 

melawan Terrorisme 

UPR Tidak 

Terpenuhi 

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Terorisme walaupun masih ada beberapa 

pasal yang bermasalah, seperti pada pasal 1 Ayat 8 mengenai defenisi deradikalisasi 

yang belum jelas indikatornya, Pasal 6 dan Pasal 14 yang berpotensi pelanggaran hak 

atas hidup, Pasal 13A , Pasal 31, dan Pasal 43A yang memiliki potensi pelanggaran HAM. 

8 Fundamental Freedoms (Kebebasan Berekspresi dan 

berkumpul,  hak LGBT,  kebebasan beragama, dll) 

UPR 139.51, 67, 

70; 141.26, 30, 

31, 41, 58 , 59. 

Tidak 

Terpenuhi  

Pada saat ini pasal terkait makar masih menjadi salah satu hukum positif yang berlaku 

pada KUHP. Bahkan pada RKUHP menambahkan kembali pasal terkait penghinaan 

presiden dan pasar penghinaan hakim. Selain itu, terkait dengan pengesahan atas 

Perppu Ormas menjadi UU Ormas dimana di dalamnya pemerintah dapat mencabut 

secara sepihak izin atas berdirinya satu organisasi masyarakat sipil tanpa proses judisial 

dapa mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul dari masyarakat sipil. 

 

Kelompok rentan (LGBT) masih sering mendapatkan persekusi dari masyarakat dan 

kelompok ekstremis. 

 

Pasal tentang perbuatan cabul sesama jenis yang masuk dalam pasal Lesbian, Gay, 

Biseksual dan Transgender (LGBT) tetap ada dalam RKUHP dan kelompok LGBT masih 

dianggap sebagai tindakan asusila yang dapat merusak moral bangsa. 

 

 


