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Ringkasan Eksekutif
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh
pada 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
menyusun catatan tahunan mengenai situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Catatan ini
memberikan gambaran mengenai situasi perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak
asasi manusia dalam kurun satu tahun belakang yakni Desember 2020 - November 2021.
Data dalam catatan ini kami berdasar pada hasil pemantauan atas situasi dan peristiwa
hak asasi manusia yang dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media,
pengelolaan informasi dan pengaduan serta kasus-kasus yang kami dampingi secara
langsung.
Pada ca a an kali ini kami mengambil j d l be a HAM Dikiki Habi
n k me angk m
situasi dan kondisi HAM selama satu tahun terakhir. Kami melihat pola-pola pelanggaran
HAM yang terus berulang sehingga kondisi HAM di Indonesia terus mengalami
regresivitas. Selama bertahun-tahun, terutama di era Presiden Joko Widodo, kami
menilai HAM tak kunjung menjadi prioritas dan pertimbangan utama dalam pengambilan
kebijakan. Semangat perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM kerap kali harus
dihadap-hadapkan dengan misi pertumbuhan ekonomi serta pembukaan keran investasi
seluas-luasnya. Demi menjaga stabilitas politik dan pembangunan, nilai-nilai HAM pun
ditiadakan. Kondisi ini juga serupa dengan yang terjadi di masa otoritarianisme orde
baru.
Dalam catatan ini, kami mengulas dan menjabarkan situasi hak asasi manusia
berdasarkan beberapa klasifikasi, yakni hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan
budaya, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, penuntasan pelanggaran HAM berat
masa lalu, dan komitmen HAM di level internasional. Kami juga menambahkan proyeksi
situasi dan kondisi penegakan HAM ke depan dengan mendasari pada pola-pola yang
terus terjadi belakangan ini.
Dalam sektor hak-hak sipil politik, kami menyoroti pengekangan kebebasan sipil (civic
liberties) semakin masif dilakukan. Hal tersebut ditandai dengan maraknya represi yang
ditujukan kepada ekspresi masyarakat khususnya yang sedang menyeimbangkan
diskursus negara seperti isu Papua dan lingkungan hidup. Praktik pembungkaman dalam
wujud kriminalisasi juga masih berlangsung selama tahun 2021. Bahkan, masyarakat
juga dihadapkan pola-pola pembungkaman baru seperti halnya somasi yang dilayangkan
pejabat publik. Negara juga cenderung mendiamkan pelanggaran terhadap kebebasan
berekspresi tersebut. Sementara itu, dalam hal hak-hak fundamental, seperti halnya
pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, praktiknya terus saja
mendapatkan pembiaran. Selain itu, praktik pelanggaran HAM lainnya seperti extrajudicial killing dan penyiksaan sebagai bentuk tindakan aparat hukum yang represif
sejauh ini tak menunjukan angka perbaikan. Pelaku pelanggaran bebas menikmati
impunitas tanpa diadili lewat proses hukum yang memadai. Adapun dalam konteks
hukuman mati, sikap Indonesia tak menunjukan progresivitas di tengah trend global
yang sudah mulai meninggalkan metode penghukuman nir-manusiawi ini.
Dalam hal sektor ekonomi dan sosial budaya, kami menyoroti tanggung jawab negara dan
perusahaan untuk mengedepankan HAM dalam pembangunan yang berjalan selama satu
tahun kebelakang. Kami melihat bahwa dalam rentan waktu satu tahun kebelakang,
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negara melalui pemerintah dan juga perusahaan kerap kali mengesampingkan HAM
dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Padahal dunia Internasional telah
menggariskan prinsip-prinsip HAM dalam sektor bisnis. Selain itu, kami juga menyoroti
represi yang terus terjadi terhadap pembela HAM di sektor SDA. Belum adanya peraturan
yang secara komprehensif melindungi pembela HAM baik secara umum maupun khusus
di sektor SDA, keberpihakan pemerintah terhadap korporasi atas dasar kepentingan
investasi, ditambah peraturan perundang-undangan bermasalah akan membuat pembela
HAM di sektor SDA semakin terancam.
Permasalahan lainnya yakni berkaitan dengan kekerasan dan konflik bersenjata di Papua
yang semakin masif seiring dengan pendekatan keamanan yang terus dipertahankan.
Politik hukum pendekatan tersebut akhirnya membuat kondisi Papua semakin
mencekam, ditandai dengan munculnya ribuan pengungsi internal. Keputusan untuk
menurukan aparat dengan jumlah besar juga pada akhirnya tidak menyelesaikan
masalah dan hanya melanggengkan konflik yang terjadi. Dalam setahun terakhir, kami
juga menyoroti pembungkaman ekspresi berkaitan dengan Papua, semisal penolakan
terhadap otonomi khusus. Narasi soal Papua selama ini terus saja ditabrakkan dengan
hegemoni kekuatan kekerasan dan argumentasi NKRI harga mati.
Penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam setahun terakhir masih menjadi
agenda yang tidak dilakukan dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum dan
prinsip HAM. Rencana Peraturan Presiden UKP-PPHB dan upaya penuntasan hanya
dengan jalur non-yudisial semakin mempertegas bahwa Negara berniat
menyelenggarakan penuntasan dan pemulihan yang berpijak terhadap versi yang tak
sesuai dan malah berpihak terhadap kepentingan para pelanggar HAM. Presiden Jokowi
masih memproduksi kontroversi yang tak sensitif akan kepentingan korban dan publik.
Yang bertambah seiring waktu berjalan hanya retorika, wacana dan janji yang tidak
berwujud nyata serta bisa dirasakan oleh publik utamanya para korban.
Sementara di level Internasional, pemerintah Indonesia masih terus menutup mata
terhadap berbagai konvensi internasional yang bersifat progresif terhadap penegakkan
HAM. Padahal, Indonesia memiliki daftar panjang pelanggaran HAM, utamanya yang
terjadi di Papua. Ketidakseriusan pemerintah ini tercermin dari ditolaknya prinsip R2P
yang dapat mencegah kejahatan kekejaman massal. Di sisi lain, Indonesia juga belum
menangani permasalahan iklim dengan serius. Pakta The Glasgow Climate Pact yang
tidak diimplementasikan secara serius membuat laju deforestasi terus bergerak cepat
dan semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap orang-orang yang
menggantungkan hidupnya pada hutan. Pemerintah juga harus segera berperan aktif
dalam menegakkan HAM dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional guna
menghentikan snowball effect yang menyebabkan isu yang berkaitan dengan konvensi
tersebut belum terselesaikan, termasuk dalam hal ini isu pelanggaran HAM yang terus
terjadi di tanah Papua.
Berbagai permasalahan HAM di tahun ini tidak menunjukan adanya perbaikan signifikan
terhadap kondisi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Atas
dasar tersebut, di tahun 2022, dengan pola pelanggaran HAM yang terus terjadi, kami
justru memproyeksikan situasi justru makin parah, baik di sektor sipil politik, ekonomi
sosial budaya, pelanggaran HAM di Papua, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu,
dan komitmen di level internasional.
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I. Pengantar
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional tiap tanggal
10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
menyusun catatan tahunan mengenai situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Catatan ini
memberikan gambaran mengenai situasi perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak
asasi manusia dalam kurun satu tahun belakang yakni Desember 2020 - November 2021.
Data dalam catatan ini kami berdasar pada hasil pemantauan atas situasi dan peristiwa
hak asasi manusia yang dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media,
pengelolaan informasi dan pengaduan serta kasus-kasus yang kami dampingi secara
langsung.
Pada catatan kali ini, kami mengambil judul be a HAM Di i i Habi untuk
merangkum situasi dan kondisi HAM selama satu tahun terakhir. Kami melihat pola-pola
pelanggaran HAM yang terus berulang sehingga kondisi HAM di Indonesia terus
mengalami regresivitas. Selama bertahun-tahun, terutama di era Presiden Joko Widodo,
kami menilai HAM tak kunjung menjadi prioritas dan pertimbangan utama dalam
pengambilan kebijakan. Semangat perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM
kerap kali harus dihadap-hadapkan dengan misi pertumbuhan ekonomi serta
pembukaan keran investasi seluas-luasnya. Demi menjaga stabilitas politik dan
pembangunan, nilai-nilai HAM pun ditiadakan. Kondisi ini juga serupa dengan yang
terjadi di masa otoritarianisme orde baru.
Dalam setahun terakhir, peniadaan nilai-nilai HAM terus saja dilakukan bahkan secara
terang-terangan. Salah satunya tergambar pada pernyataan Ketua MPR, Bambang
Soesatyo yang menyatakan bahwa urusan HAM dapat dibicarakan belakangan dalam
menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 1 Ucapan tersebut tentu saja
bentuk ketidakpahaman pejabat terhadap konsep bernegara. Padahal salah satu
substansi atau pilar penting dalam konstitusi sebagai landasan fundamental bernegara
adalah hak asasi manusia. Selain dalam bentuk pernyataan, pelanggaran terhadap nilai
hak asasi manusia juga terus terjadi baik dalam bentuk tindakan langsung (by commision)
maupun pembiaran (by omission).
Dalam catatan ini, kami mengulas dan menjabarkan situasi hak asasi manusia
berdasarkan beberapa klasifikasi, yakni hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan
budaya, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, penuntasan pelanggaran HAM berat
masa lalu, dan komitmen HAM di level internasional. Kami juga menambahkan proyeksi
situasi dan kondisi penegakan HAM ke depan dengan mendasari pada pola-pola yang
terus terjadi belakangan ini.
Dalam konteks hak sipil dan politik, secara umum kami melihat situasi situasi kebebasan
sipil terus saja mengalami penyusutan. Berbagai represi terus dilakukan terhadap
ekspresi warga negara yang seharusnya dijamin sesuai mandat konstitusi. Selain itu,
serangan begitu masif ditujukan kepada masyarakat yang aktif menuntut haknya. Baik di
ruang publik maupun virtual represi terus dilakukan menyasar pada mereka yang sedang
menyeimbangkan diskursus yang sedang dibangun oleh pemerintah. Praktik
kriminalisasi terus dilanjutkan, sementara pola-pola baru seperti somasi yang
Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426114223-32-634743/ketua-mpr-tumpashabis-kkb-papua-urusan-ham-bicarakan-nanti
1
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dilayangkan oleh pejabat publik pun dimulai. Hal tersebut menunjukan bahwa represi
terhadap ruang-ruang sipil semakin bervariasi dalam setahun terakhir. Kami juga
menemukan bahwa praktik-praktik penyerangan terus dibiarkan oleh aparat tanpa
diusut secara tuntas dan berkeadilan. Sementara itu, dalam konteks hak fundamental,
situasi juga tak kunjung menunjukan perbaikan. Praktik-praktik extra-judicial killing,
pelanggaran hak kebebasan beragama & berkeyakinan, penjatuhan hukuman mati, dan
penyiksaan dalam proses hukum terus berlanjut.
Pola-pola pengikisan juga kami lihat terjadi dalam sektor hak ekonomi sosial budaya.
Dalam setahun kebelakang, kami melihat pemerintah gagal untuk melindungi (to protect)
dan menjamin pemenuhan (to fulfil) hak-hak masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan
dengan berbagai aktivitas korporasi yang menimbulkan masifnya pelanggaran HAM.
Berbagai macam pelanggaran HAM juga seringkali terjadi disebabkan pemerintah yang
kerap berupaya menggenjot pembangunan dan meminggirkan aspek hak masyarakat.
Akibatnya peristiwa perampasan tanah adat, penggusuran paksa dan kriminalisasi terus
terjadi terhadap mereka yang bertahan memperjuangkan hak atas lingkungannya. Selain
upaya pemerintah yang berupaya untuk melakukan pembangunan, upaya dari pihak
perusahaan-pun belum sejalan dengan aturan hukum secara internasional yang
menyebutkan bahwa baik negara maupun perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat
mengedepankan nilai dan prinsip HAM pada setiap langkah bisnis yang dilakukan. Selain
menyoroti isu bisnis dan HAM, kami juga menyoroti pola kriminalisasi yang dialami oleh
pembela HAM di sektor SDA yang semakin marak dilakukan.
Adapun situasi penikmatan HAM di Papua juga tak kunjung membaik hingga hari ini. Hak
atas rasa aman terus saja dirampas oleh negara dengan hadirnya pendekatan kekerasan
melalui penerjunan aparat dengan skala besar. Selain itu, berkenaan dengan penuntasan
kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, hak-hak korban untuk mendapatkan
keadilan serta pemulihan tak kunjung diberikan. Begitupun dalam tataran Internasional,
komitmen global sifatnya hanya lip service semata dan langkah-langkah diplomasi yang
diambil sifatnya kontraproduktif terhadap semangat pemenuhan HAM di dalam negeri.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan menegaskan bahwa nilai-nilai HAM
kondisinya terus terdegradasi. Ragam situasi dalam setahun tersebut kami kumpulkan
lewat pemantuan media, pendampingan hukum/advokasi yang kami lakukan, dan
sejumlah data sekunder yang berasal dari jaringan KontraS. Data yang terkumpul
kemudian kami analisis menggunakan perspektif dan instrumen HAM yang berlaku
secara universal. Beberapa hal dalam catatan ini juga sejalan dengan laporan 2 tahun
Jokowi - Ma f Amin ang ada in in a menggamba kan i a i dem k a i dan
pemenuhan HAM yang tergerus menuju pada titik nadirnya. 2 Situasi ini tentu sangat
berbahaya apabila terus dibiarkan. Catatan ini harapannya dapat memberikan perspektif
bagi pembaca dan utamanya bagi stakeholders bahwa situasi HAM hari ini harus
diupayakan menuju pada perbaikan.

Selengkapnya: https://kontras.org/2021/10/19/catatan-2-tahun-pemerintahan-joko-widodo-marufamin-demokrasi-perlahan-mati-di-tangan-jokowi/
2
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II. Sektor Sipil Politik
2.1 Pengekangan Kebebasan Sipil
Sorotan utama situasi perlindungan hak sipil politik dalam setahun terakhir yakni
berkaitan dengan kebebasan sipil yang ruangnya terus mengalami penyusutan. Hal
tersebut dipertegas dengan indeks demokrasi Indonesia yang terus merosot dalam
beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan laporan Freedom House yang merilis bahwa
nilai demokrasi Indonesia turun satu angka menjadi 61/100. Secara umum, penurunan
nilai tersebut disebabkan oleh turunnya komponen kebebasan sipil dengan nilai 31/60.
Lebih lanjut, beberapa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat kebebasan sipil di
Indonesia adalah UU ITE yang mengkriminalisasi masyarakat, kekerasan dan intimidasi
terhadap kelompok minoritas, meningkatnya ancaman terhadap kebebasan akademik
dalam kampus, serta pembatasan berekspresi terhadap orang Papua.3
Pengekangan kebebasan sipil bahkan bukan hanya terjadi pada ruang publik, akan tetapi
makin merambah ke ranah digital. Masyarakat yang aktif melakukan kritik terhadap
pemerintah masih kerap dibayang-bayangi ketakutan kriminalisasi. Selain itu, kehadiran
polisi siber, UU ITE dan represi dengan dalih pandemi menjadi beberapa pola
pembungkaman yang kian masif akhir-akhir ini. Belum lagi beberapa pola baru
pembungkaman yang dimulai, seperti somasi yang dilayangkan oleh beberapa pejabat
publik menambah tebal catatan hitam penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.
Pengekangan kebebasan dalam setahun terakhir juga makin masif menyasar pada level
kampus. Padahal seharusnya kampus menjadi tempat paling aman sebagai sarana
penyampaian ekspresi dalam kerangka kebebasan akademis.
Dalam setahun terakhir, kami melihat adanya penyusutan ruang-ruang kebebasan
berekspresi yang semakin masif. Hal tersebut tercermin dari tingginya praktik
pembubaran paksa terhadap bentuk penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi.
Alasannya pun beragam, mulai dari tidak ada izin hingga penegakan protokol kesehatan.
Represi juga kian masif ditujukan pada penyampaian pendapat terkait isu-isu tertentu,
seperti halnya Papua dan lingkungan hidup. Penyampaian ekspresi masyarakat yang
dilakukan lewat berbagai media pun sangat cepat ditanggapi secara negatif oleh
pemerintah. Semisal, penyampaian ekspresi lewat mural, poster, dan konten di sosial
media, aparat keamanan begitu reaktif untuk menindak hal tersebut.
Kami juga menyoroti praktik kriminalisasi yang terus berlanjut terhadap bentuk-bentuk
penyampaian pendapat. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, UU ITE
masih dijadikan instrumen utama dalam menjerat ekspresi publik. Alih-alih merevisi UU
yang telah banyak memakan korban tersebut, pemerintah justru mengeluarkan langkah
kontraproduktif dengan menerbitkan pedoman interpretasi UU ITE yang sebenarnya
tak sama sekali menjawab persoalan. Belum lagi penyampaian kritik sebagai bentuk
check and balances masyarakat terhadap kinerja pejabat publik justru dihadapkan pola
represi baru. Belakangan pejabat publik makin anti kritik dengan melakukan somasi dan
membuat laporan polisi.

3

Lihat https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020
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Selain bentuk pelanggaran HAM yang sifatnya langsung (by commission), pola yang kerap
terjadi setahun belakangan juga berkaitan dengan pembiaran aparat negara terhadap
serangan terhadap suara-suara kritis. Bentuk serangan seperti peretasan, doxing, dan
serangan siber lainnya seakan didiamkan oleh otoritas yang berwenang tanpa proses
hukum yang jelas. Sampai saat ini, belum ada satupun kasus serangan digital yang
ditujukan terhadap kritik publik diproses secara tuntas dan berkeadilan. Hal tersebut
tentu berimplikasi pada praktik serupa di kemudian hari.

2.1.1 Menyusutnya Ruang Kebebasan Berekspresi
Berkenaan dengan kebebasan berekspresi, kami mencatat bahwa sepanjang Desember
2020 - November 2021 setidaknya telah terjadi sebanyak 150 peristiwa pelanggaran,
pelarangan, dan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi. Dari banyaknya
peristiwa tersebut, pembubaran paksa menjadi tindakan pelanggaran kebebasan
berekspresi terbanyak yakni dengan 67 kasus dan diikuti dengan penangkapan
sewenang-wenang sebanyak 43 kasus. Adapun alasan utama pembubaran paksa yang
dilakukan aparat adalah karena aksi tidak mengantongi izin. Padahal aksi demonstrasi
yang dilakukan tidak mengenal konsep izin, melainkan pemberitahuan sebagaimana
diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum.4 Selain itu, alasan penegakan protokol kesehatan juga masih menjadi alasan
lainnya dalam pembubaran sewenang-wenang.

4

Lihat Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998
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Kami menemukan bahwa pemberangusan kebebasan berekspresi paling banyak
berkenaan dengan isu Papua dengan 25 kasus dan Sumber Daya Alam/lingkungan
dengan 18 kasus. Angka tersebut menunjukan cara pandang negara yang masih sangat
represif dalam memandang ekspresi tentang Papua. Beberapa tindakan represif secara
masif dilakukan pada saat demonstrasi penolakan Otonomi Khusus Papua yang terjadi di
berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jakarta, 5 Semarang, 6 Jayapura,7 dan Sorong.8
Walaupun banyak penolakan yang datang, Pemerintah bersama DPR tetap mengesahkan
perpanjangan Otsus Jilid II.9 Pengambilan kebijakan dengan metode meminggirkan suara
masyarakat tentu berpotensi tidak tepat sasaran dalam tahap implementasinya. Terlebih
bicara soal Papua, negara selalu merasa paling tau terkait problematika yang terjadi,
ataupun memiliki definisi tersendiri terkait dengan penyelesaian konflik yang tidak
sejalan dengan nilai HAM sesuai dengan standar internasional - yang sifatnya universal.
Sementara itu, hal serupa juga terjadi pada aktivis yang menyuarakan isu lingkungan
hidup atau hak atas sumber daya alam. Polanya pun hampir sama di beberapa daerah,
masyarakat yang sedang bersuara dan memperjuangkan lingkungannya direpresi dan
dibenturkan dengan aparat keamanan. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat
akhirnya dikriminalisasi dengan dalih yang tidak jelas. Pola tersebut tercermin pada
kasus penolakan warga terhadap penambangan batu andesit untuk pembangunan
Bandung Bener di Desa Wadas, Jawa Tengah. Pada 23 April 2021, terjadi bentrokan
antara aparat dan warga yang menolak tambang. Beberapa warga mendapatkan represi
https://nasional.tempo.co/read/1483625/amnesty-sekitar-40-massa-aksi-tolak-ruu-otsus-papuaditangkap-polisi/full&view=ok
6 https://news.detik.com/video/210305070/polisi-bubarkan-demo-tolak-otsus-papua-di-semarang
7 https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/418498-23-mahasiswa-uncen-ditangkapsaat-demo-tolak-otsus-jilid-ii
8 https://regional.kompas.com/read/2021/07/19/160545878/unjuk-rasa-tolak-otsus-papua-di-sorongricuh-usai-polisi-amankan-puluhan?page=all
9 https://nasional.tempo.co/read/1483503/dpr-resmi-sahkan-ruu-otsus-papua-jadi-undangundang/full&view=ok
5
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berupa ditarik, didorong, dipukul dan ditembak gas air mata. Akibat hal tersebut
sejumlah warga mengalami luka-luka.10 Tak sampai disitu, beberapa warga, advokat LBH
Yogyakarta dan jaringan aktivis lingkungan ditangkap tanpa alasan yang jelas. 11 Sampai
bulan September 2021, aparat Kepolisian bersenjata masih sering berkeliling desa. Hal
tersebut membuat warga kian takut dan mengganggu hak atas rasa aman masyarakat
setempat.12
Salah satu momen yang paling menghebohkan tahun ini adalah represi Kepolisian
terhadap kebebasan ekspresi yakni pembantingan salah satu mahasiswa saat
pengamanan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang.13 Hal tersebut
menggambarkan tindakan koersif dan brutalitas aparat saat menanggapi ekspresi yang
disampaikan secara damai. Sejauh ini, sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya berupa
sanksi etik belaka yakni penahanan di tempat tertentu dan penundaan kenaikan
pangkat.14 Padahal tindakan yang dilakukan oleh pelaku pembantingan tentu telah
memenuhi unsur pidana sehingga harus ditindaklanjuti lewat mekanisme peradilan
umum. Perbuatan serupa akan terjadi apabila sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan
efek jera (deterrence effect).
Pada tahun 2021 beberapa sarana masyarakat untuk menyampaikan ekspresi juga
ditindak secara sewenang-wenang. Misalnya terjadi pada mural wajah Presiden Jokowi
404 Not Found, pelukisnya bahkan sampai diburu oleh pihak kepolisian.15 Beberapa
m al ang be kai an dengan kel han ma a aka e e i T han Ak La a Wabah
Sebena n a adalah Kela a an Di ak a Seha di Nega a ang Saki j ga diha
a a a
secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas.16 Selain mural, beberapa tindakan
represif juga ditujukan pada pembentang poster, pembuat konten, masyarakat yang
mengkritik PPKM, dan pelaku dokumentasi.17 Hal tersebut semakin menunjukan watak
otoritarian pemerintah yang alergi terhadap kritik publik. Ucapan Presiden yang
meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik 18 justru tidak dibarengi dengan
jaminan tiap bentuk kritik tersebut.
Pemberangusan ruang-ruang sipil tentu tak hanya terjadi di ruang publik, melainkan
merembet pada ranah digital. Baru beberapa saat memimpin, Jenderal Listyo Sigit
menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika
untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Kami
https://news.detik.com/berita/d-5545331/bem-si-kecam-tindakan-represif-terhadap-warga-wadaspenolak-tambang
11 https://www.kabarkota.com/12-jam-diperiksa-polisi-warga-wadas-dan-advokat-lbh-yogyadibebaskan/
12 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210924015538-20-698733/gelisah-warga-wadas-polisibersenjata-wara-wiri-di-desa
13 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211013135719-12-707210/mahasiswa-tangerangpingsan-kena-smackdown-polisi-saat-demo
14 Lihat https://www.jpnn.com/news/oknum-polisi-pembanting-mahasiswa-dijatuhi-sanksi-terberat
15 https://nasional.kompas.com/read/2021/08/18/14102211/pembuat-mural-404-not-found-diburupolisi-dipertanyakan-karena-obyek-tidak?page=all
16 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210828093800-20-686632/mural-mural-yang-dihapusdalam-sepekan-terakhir
17 Selengkapnya: https://kontras.org/2021/09/14/mempersilahkan-kritik-juga-harus-menjamin-tiapbentuk-kritik/
18 Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210208110408-20-603540/jokowi-masyarakatharus-aktif-sampaikan-kritik-dan-masukan
10
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melihat bahwa polisi virtual ini menjadi alat represi baru bagi kepolisian untuk menegur
akun yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU ITE. Pada saat aktif beroperasi,
KontraS membuka posko pengaduan terkait penindakan yang dilakukan polisi virtual.
Kami menerima 3 (tiga) pengaduan dari korban peneguran polisi virtual yang seluruhnya
berkaitan dengan ekspresi atau kritik terhadap unsur pemerintah baik lewat platform
twitter, Instagram, maupun WhatsApp. Namun, kami juga tidak melihat penindakan
dilakukan kepada akun yang melakukan tindak pidana di ranah siber seperti praktik
penipuan, unggahan pornografi atau ujaran rasial. Hal tersebut menandakan polisi
virtual ini memang diperuntukkan untuk mengatur ekspresi warga negara lebih awal.
Selain itu, peneguran yang dilakukan juga semakin menciptakan rasa takut bagi
masyarakat yang hendak menyampaikan kritiknya.
2.1.2 Kriminalisasi Dilanjutkan, Somasi sebagai Terobosan
Hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, UU ITE masih dijadikan instrumen atau
dasar hukum utama dalam mengekang kebebasan bersuara dan berpendapat. Dalam satu
tahun belakangan, kami masih mencatat bahwa kriminalisasi masih sering ditujukan
kepada mereka yang kritis bersuara. Selama Desember 2020 - November 2021, kami
mencatat setidak-tidaknya terdapat 14 peristiwa kebebasan berekspresi yang ditindak
dengan UU ITE. Adapun delik ujaran kebencian masih menjadi angka tertinggi yakni
dengan 6 peristiwa, diikuti dengan pengunggahan konten dengan 4 peristiwa. Sementara
itu, UU ITE masih menjadi momok bagi masyarakat, terbukti dengan kategori korban
terbanyak yang diakibatkan UU ITE berasal dari kalangan masyarakat sipil, yakni
sebanyak 9 orang.

Data tersebut menunjukan bahwa UU ITE masih menjadi ancaman serius terhadap hak
berekspresi warga negara. Kriminalisasi pada ekspresi warga misalnya ditunjukkan pada
kasus Stella Monica yang dilaporkan sebuah klinik kecantikan karena diduga telah
mencemarkan nama baik. Pada 21 Oktober 2021, Stella dituntut Jaksa dengan hukuman
1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal
11

27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11
Tahun 2008 tentang ITE.19 Padahal Stella sebagai seorang konsumen hanya menyatakan
pendapatnya terkait pelayanan yang ia terima dari klinik tersebut. Hal tersebut juga
seharusnya dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen.20 Selain hak konsumen, efek UU
ITE juga masih menggerogoti kebebasan pers. Terbukti dalam kasus Muhammad Arsul,
seorang wartawan di Sulawesi Selatan yang divonis 3 bulan penjara karena dianggap
telah melakukan pencemaran nama baik. Arsul dikriminalisasi karena meliput dugaan
kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik
mikro hidro dan pengolahan keripik zero.21 Tindakan yang seharusnya dilindungi oleh
UU Pers tersebut juga tak luput dari kriminalisasi UU ITE.
Alih-alih merevisi UU ITE yang telah terbukti menciptakan iklim buruk bagi situasi
kebebasan berekspresi di Indonesia, pemerintah justru membuat Surat Keputusan
Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021
tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah ditandatangani oleh
Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI. Padahal
masalah utama dari UU ITE adalah ketidakjelasan dan kaburnya norma sehingga dapat
ditafsirkan secara luas oleh para penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi
terhadap ekspresi individu yang menyampaikan pendapat.
Berekspresi memang merupakan hak yang dapat dibatasi (derogable rights), akan tetapi
pembatasannya harus tunduk pada standar-standar yang ditetapkan dunia internasional.
Prinsip Siracusa menyatakan bahwa pembatasan hak harus ditentukan lewat undangundang. Sementara itu, menurut Johannesburg Principle, pembatasan harus ditentukan
oleh hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan
teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan
bertentangan dengan hukum atau tidak. 22 Berkaca pada dua prinsip tersebut, pedoman
interpretasi tentu bukan jawaban dari carut marutnya penggunaan UU ITE sebagai salah
alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Terlebih, jika ditinjau melalui hierarkis
peraturan perundang-undangan, penempatan pedoman interpretasi juga tidak jelas.
Selain UU ITE yang masih problematis, kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia
harus kembali dihadapkan pola represi baru seperti somasi yang dilayangkan oleh
pejabat publik. Kami mencatat, dalam satu tahun terakhir, setidaknya terdapat dua
somasi yang disampaikan oleh pejabat publik. Pertama, somasi yang dilayangkan oleh
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW),
khususnya Egi Primayogha dan Miftah. Kedua, somasi yang dilayangkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan
(LBP), kepada Pendiri Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia
Maulidiyanti. Saat ini, dua somasi tersebut telah berlanjut pada laporan polisi.

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5791712/ribuan-orang-teken-petisi-stella-monica-takbersalah-stop-pidanakan-konsumen/2
20 Lihat Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen
21 https://www.suara.com/news/2021/11/25/071000/jurnalis-asrul-divonis-3-bulan-usai-tulis-beritakorupsi-kkj-menciderai-kebebasan-pers?page=all
22 Prinsip-prinsip Johannesburg (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression
and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39)
19
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Kasus somasi dan pelaporan polisi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan
cerminan pemerintahan yang anti kritik dan otoriter. Watak pejabat publik yang
demikian ternyata berimplikasi signifikan pula terhadap penyempitan ruang masyarakat
sipil. Padahal, objek pelaporannya merupakan temuan masyarakat sipil yang seharusnya
dijawab secara transparan dan akuntabel. Kritik yang disampaikan pun harus dianggap
sebagai upaya koreksi, bukan serangan terhadap pribadi, sebab jabatan tersebut melekat.
Di saat seperti ini seharusnya Presiden dapat merespon dan berusaha untuk
menertibkan bawahannya. Akan tetapi, Presiden terkesan abai dan membiarkan praktik
demikian dilakukan bahkan oleh orang-orang terdekatnya.
Selain melanggar kebebasan berekspresi, somasi dan laporan polisi yang dilakukan
pejabat juga mengikis hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam
pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang daulat tertinggi dalam kerangka negara
demokratis seharusnya bisa dengan bebas meminta pertanggungjawaban kinerja pejabat
publik. Belum lagi dalam kasus Fatia-Haris, mediasi sebagai bagian rangkaian proses
hukumnya pun sangat problematis. Luhut dapat dengan bebas menentukan penghentian
mediasi dan melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.23 Dalam kasus ini, ruangruang diskusi dan pengungkapan kebenaran seperti proses mediasi juga ditutup
kemungkinannya.
Tradisi pejabat publik menyerang organisasi masyarakat sipil ini tentu harus dihentikan
sesegera mungkin. Baru-baru ini bahkan Menko Marvest menyerukan agar dilakukannya
audit terhadap berbagai LSM yang ada. Kami mengkhawatirkan serangan dan ancaman
yang seakan sifatnya legal seperti somasi, audit, pelaporan polisi dan bentuk tindakan
lainnya terus dilakukan ke depan. Padahal langkah-langkah tersebut tak lain hanya
berimplikasi pada memburuknya iklim demokrasi.

2.1.3 Pembiaran Praktik Serangan Siber
Di era yang serba digital saat ini juga menimbulkan situasi yang ambivalensi. Satu sisi,
masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan hak kolektifnya lewat platform daring.
Di lain sisi, ragam represi dialami masyarakat ketika menyatakan pendapat juga
merambah ke ranah digital. Selama Desember 2020 - November 2021, kami mencatat
setidaknya 24 kasus serangan siber yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk
peretasan, doxxing, intimidasi dan bentuk serangan siber lainnya. Adapun klaster tujuan
dari serangan siber adalah aktivis dengan 10 peristiwa. Sementara itu, kami menemukan
bahwa masyarakat yang menyuarakan isu korupsi masih menjadi sasaran utama dari
serangan siber.

23

Selengkapnya https://kontras.org/2021/11/15/proses-hukum-bukan-hanya-milik-pejabat-publik/
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Polanya pun sama, serangan ditujukan kepada mereka yang sedang menyeimbangkan
narasi yang sedang dikonstruksi oleh negara, misalnya dalam isu pemberantasan
korupsi. Peretasan terjadi begitu masif seperti halnya terjadi pada aktivis anti korupsi
dan mahasiswa yang menolak Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 24 Adapun bentuk
peretasan yang mereka dapatkan seperti pengambilalihan akun WhatsApp pribadi dan
membajak akun ojek online.25 Respon Kepolisian pun selalu sama, yakni meminta korban
untuk membuat laporan mengenai peretasan tersebut. 26 Padahal, tanpa adanya laporan
pun Polisi dapat langsung menindaklanjuti peristiwa peretasan tersebut yang notabene
bentuk pelanggaran terhadap UU ITE.27 Kami menilai Kepolisian memang tidak memiliki
keinginan serius untuk mengusut secara tuntas berbagai peristiwa serangan digital.
Peretasan juga menyasar pada situs/media yang menyampaikan kritik pada institusi
Kepolisian. Pada Oktober 2021, media sosial dihebohkan dengan tagar
#PercumaLaporPolisi yang dipantik oleh unggahan Project Multatuli. Tak lama setelah
merilis laporan tentang pemerkosaan anak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,
website Project Multatuli diretas.28 Tindakan peretasan tersebut tentu saja ada kaitannya
dengan unggahan yang sempat viral. Fenomena ini makin memperparah situasi
kebebasan berekspresi di Indonesia. Di saat mekanisme dan lembaga formal seperti
Kepolisian tidak bisa memfasilitasi rasa keadilan, media lainnya dapat menjadi opsi
alternatif. Sayangnya ruang-ruang alternatif tersebut juga mendapat represi berupa
serangan siber.
Lihat https://nasional.tempo.co/read/1511080/peretasan-dialami-pegawai-tak-lolos-twk-danmahasiswa-yang-berdemo-di-kpk/full&view=ok
25 https://news.detik.com/berita/d-5572972/9-pola-peretasan-gadget-aktivis-saat-jumpa-pers-kritisitwk-kpk
26 Lihat https://www.liputan6.com/news/read/4564329/dugaan-peretasan-aplikasi-pesan-milikpegawai-kpk-polri-tunggu-laporan-korban
27 Betuk-bentuk serangan digital dilarang dalam ketentuan Pasal 30 dan 31 UU ITE.
28 https://kabar24.bisnis.com/read/20211008/15/1452203/kronologi-peretasan-situs-projectmultatuli-usai-liput-kasus-pemerkosaan-di-luwu-timur
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Aktor utama penyerangan digital memang tak pernah diketahui secara pasti. Ditambah
serangan-serangan tersebut tak pernah diusut secara tuntas oleh negara.
Ketidakberhasilan negara untuk mengungkap dalang dan pelaku serangan siber tersebut
berimplikasi pada keberulangan peristiwa secara terus menerus. Bentuk-bentuk
serangan siber yang terus terjadi juga sebenarnya merupakan implikasi dari pembiaran
represi penyampaian pendapat dalam ranah offline. Berbagai penyerangan yang
dilakukan tentu saja melanggar hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G
konstitusi dan article 12 DUHAM. Selain itu penegasan perlindungan hak atas privasi yang artinya bebas dari berbagai serangan digital juga tercantum dalam Article 17 ICCPR
yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur
tangan dan serangan. Kami mengkhawatirkan pembiaran yang terus dilakukan semacam
ini tanpa proses hukum berupa penangkapan dan pengusutan secara tuntas akan
membuat masyarakat semakin takut untuk berpendapat secara maksimal lewat akun
media sosialnya. Belum lagi, instrumen perlindungan hukum HAM terhadap serangan
privasi bersifat siber semisal berwujud Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi sampai saat ini tak kunjung disahkan oleh DPR.

2.2 Hak Fundamental
Dalam setahun terakhir, kami juga menyoroti pelanggaran terhadap hak-hak
fundamental yang terus terjadi. Dalam konteks pelanggaran terhadap hak kebebasan
beribadah dan berkeyakinan, secara umum permasalahan tersebut tidak dapat
dilepaskan dari kebijakan diskriminatif hingga perlindungan aparat negara terhadap
kelompok minoritas keagamaan. Masih banyak kelompok minoritas terpaksa menjadi
korban brutalitas kelompok intoleran. Sayangnya, pemerintah yang seharusnya
mengambil peran untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas, justru mendiamkan
praktik tersebut. Bentuk pembiaran tersebut seakan melegitimasi praktik intoleran dan
berpotensi besar terjadi di kemudian hari.
Setahun terakhir juga menjadi momentum aparat negara untuk melakukan pamer
kekuatan dalam bentuk extra-judicial killing. Penggunaan senjata api seringkali
mengabaikan prinsip-prinsip proporsionalitas dan necesitas. Padahal aparat keamanan
dalam hal ini Kepolisian masih memiliki opsi lain dalam menindak pelaku kejahatan.
Bentuk perampasan terhadap hak hidup di luar proses pengadilan tentu merupakan
pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Aparat brutal yang menjadi pelaku
pelanggaran ini pun kecenderungannya tidak diiringi mekanisme akuntabel dan
transparan.
Indonesia juga masih mempertahankan penghukuman tidak manusiawi berwujud
hukuman mati di tengah tren internasional yang sudah mulai progresif. Paradigma
penghukuman ini masih dilanjutkan dan angkanya masih cenderung tinggi. Padahal
bentuk penghukuman ini tak terbukti efektif untuk menciptakan efek jera di tengah
masyarakat. Penjatuhan hukuman mati juga belum dibarengi dengan peningkatan
kualitas penegakan hukum dalam kerangka criminal justice system.
Bentuk pelanggaran lainnya yang juga masih tinggi angkanya adalah penyiksaan. Padahal
hak untuk tidak disiksa merupakan bagian dari non derogable rights. Praktik penyiksaan
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masih seringkali terjadi disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku yang
merupakan aktor negara dan korban. Banyaknya praktik penyiksaan sudah cukup
menjadi alasan bagi Negara untuk mengambil tindakan konkret, semisal meningkatkan
pengawasan secara ketat dan meratifikasi OPCAT.

2.2.1 Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan: Pelanggaran yang Terus
Dibiarkan
Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang plural, semestinya terdapat jaminan yang
tegas terhadap kebebasan beragama dan beribadah sangat krusial untuk memastikan
adanya jaminan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan setiap kelompok
masyarakat dalam mempraktikkan hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan
beribadah yang dimiliki. Meskipun secara normatif hak atas kebebasan beragama dan
berkeyakinan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28 E jo
Pa al
A a
UUD
ang ada in in a men eb kan bah a negara menjamin
warga negaranya atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan
beribadah menurut agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Jaminan atas kebebasan
beragama dan berkeyakinan tidak hanya dijamin dalam konstitusi negara, dalam Pasal
22 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah
menyebutkan hal yang sama. Akan tetapi problem kebebasan beragama, berkeyakinan,
dan beribadah di Indonesia masih terus berulang dan tidak dapat dielakkan bahwa hak
tersebut belum dipenuhi/dijamin sepenuhnya. Secara umum, permasalahan tersebut
tidak dapat dilepaskan dari kebijakan diskriminatif hingga perlindungan aparat negara
terhadap kelompok minoritas keagamaan.
Berdasarkan pemantauan KontraS selama periode Desember 2020 - November 2021,
kami menemukan setidaknya terjadi 39 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan
beragama dan beribadah di berbagai wilayah di Indonesia. Dari berbagai pelanggaran
tersebut, pelarangan beribadah menempati tindakan tertinggi yakni dengan 18 kasus.
Sementara itu, pelaku pelanggaran juga masih didominasi oleh pemerintah yakni dengan
16 kasus. Hal ini menunjukan bahwa Negara masih gagal untuk melindungi dan
menjamin kebebasan hak beribadah dan berkeyakinan di Indonesia.
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Selain data setahun terakhir tersebut, masih terdapat beberapa kasus diskriminasi
terhadap kepercayaan yang dipegang oleh masing-masing komunitas atau sekelompok
masyarakat di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada Komunitas Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak,
Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menerbitkan Surat
Keputusan Bersama yang pada intinya menyebutkan JAI di Desa Balai Harapan dilarang
untuk menyebarluaskan penafsiran atau aliran mereka. Atas dasar tersebut, Pemerintah
Kabupaten Sintang melakukan penyegelan sementara masjid JAI di Desa Balai Harapan
dengan alasan keamanan. Penyegelan masjid tersebut dilakukan oleh pejabat dari
Kesbangpol Sintang yang dikawal oleh aparat keamanan dan perwakilan dari Aliansi
Umat Islam. Selanjutnya, dikeluarkan surat kebijakan untuk menghentikan aktivitas di
masjid milik JAI di Desa Balai Harapan, yang berbuntut pada tanggal 3 September 2021,
Aliansi Umat Islam melakukan perusakan masjid milik JAI.
Dalam kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Pemerintah maupun
Kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat sebagai aktor.
Pemerintah terus melanggengkan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas
keagamaan yang seringkali menjadi dasar bagi Pemerintah sendiri maupun kelompok
masyarakat intoleran dalam melakukan persekusi ataupun tindakan diskriminatif.
Beriringan dengan hal itu, aparat keamanan membiarkan kelompok atau individu yang
merusak, menyegel rumah ibadah maupun menyerang kelompok minoritas keagamaan.
Selain itu, pihak kepolisian juga tidak membuat mitigasi konflik antar umat beragama dan
cenderung takut untuk berbuat. Seringkali pihak Kepolisian juga belum serius menangani
kasus tindak pidana terhadap perusakan tempat ibadah, penyegelan rumah ibadah,
kekerasan, dan persekusi yang kerap dialami oleh kelompok minoritas
agama/kepercayaan.
Pihak Kepolisian cenderung pasif sehingga penyegelan atau tindakan diskriminatif yang
terjadi. Semua dugaan tindak pidana tidak pernah diproses oleh Kepolisian dalam proses
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penegakan hukum, bahkan ketika kejadian persekusi atau perusakan atribut milik
kelompok agama minoritas berlangsung, aparat kepolisian yang berada di lokasi tidak
bisa mencegah tindak kekerasan dan perusakan yang dilakukan. Peristiwa tersebut di
atas menunjukkan lemahnya kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap
kelompok minoritas keagamaan dan cenderung diam ketika praktik intoleransi
berlangsung. Hal itu yang membuat jaminan kebebasan beragama, beribadah, dan
berkeyakinan di Indonesia terabaikan. Pembiaran tersebut melahirkan legitimasi bagi
kelompok vigilante untuk melakukan hal serupa pada kemudian hari.

2.2.2 Praktik Pembunuhan di Luar Proses Hukum (Extra-Judicial Killings):
Penyalahgunaan Kekuatan Berimbas Nyawa, Tidak Ada Keadilan bagi Korban
Praktik pelanggaran hak fundamental yang juga terus terjadi dalam setahun belakangan
adalah pembunuhan di luar proses hukum (extra-judicial killing). Seringkali aparat
terutama Kepolisian menggunakan kekuatannya secara berlebihan dengan dalih
penggunaan diskresi. Padahal standar dan batasan penggunaan kekuatan tersebut harus
tunduk pada peraturan internal, seperti halnya Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009.
Sepanjang Desember 2020 - November 2021, kami mencatat telah terjadi 47 peristiwa
extra-judicial killing dengan model tembak di tempat dengan menewaskan 49 orang.
Adapun peristiwa terbanyak masih berkaitan dengan kejahatan narkotika.

Dari sejumlah peristiwa yang ada, kami juga menemukan bahwa penembakan dilakukan
kepada pelaku kejahatan yang sedang melarikan diri yakni dengan 14 kasus. Upaya untuk
mengidentifikasi ukuran tindakan yang diambil aparat sebelum memutuskan untuk
melakukan penembakan penting dilakukan guna mengukur proporsionalitas dan
necesitas sebagai prinsip utama dalam pengerahan kekuatan. Tingginya penembakan
yang ditujukan kepada pelaku kejahatan yang melarikan diri menunjukkan bahwa
penggunaan kekuatan masih cenderung eksesif. Padahal Kepolisian masih memiliki opsi
lain dalam mengerahkan kekuatan selain melakukan penembakan terhadap organ vital.
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Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perkap 1 Tahun 2009, sebelum memutuskan
melakukan penembakan dengan senjata api, aparat wajib mengupayakan terlebih dahulu
tindakan seperti perintah lisan, penggunaan senjata tumpul, senjata kimia, seperti gas air
mata atau semprotan cabe. Lewat Pasal 14 Perkap 1 Tahun 2009 tersebut, disebutkan
juga bahwa Kepolisian harus secara segera mengisi form penggunaan kekuatan.
Sayangnya, aparat jarang mematuhi ketentuan tersebut.
Penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam wujud pembunuhan di luar proses
hukum salah satunya kami temukan dalam peristiwa penembakan terhadap seorang
buronan tindak pidana perjudian bernama Deki Susanto, di Solok Selatan. Peristiwa
tersebut terjadi pada 27 Januari 2021, diawali aparat kepolisian langsung masuk ke
dalam rumah dan menggeledah seisi rumah guna mencari Deki. Merasa ketakutan, Deki
langsung melarikan diri dari pintu belakang. Saat melarikan diri, aparat melepaskan
tembakan menuju kepala bagian belakang Deki. Penembakan tersebut juga terjadi di
hadapan istri dan anaknya. Dari posisi luka tembak, kuat indikasi penembakan dilakukan
memang dengan tujuan mematikan. 29
Kasus tersebut tentu menunjukan bahwa praktik pembunuhan di luar hukum merupakan
bentuk lain dari pembunuhan yang dilakukan oleh negara tanpa adanya ruang keadilan,
melanggar principle of innocence, dan melanggar hak paling fundamental yakni hak
hidup. Pembunuhan di luar hukum juga telah dilarang dalam Pasal 6 ICCPR yang
menyebutkan setiap man sia memp n ai hak hid p bah a hak ini dilind ngi oleh
hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenangwenang Terlebih lagi, berdasarkan UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms
by Law Enforcement Official menegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya
diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan untuk membunuh.
Penanganan pelaku tindak pidana/kriminal secara berlebihan lewat praktik
pembunuhan di luar proses hukum juga telah melanggar prinsip peradilan yang adil (fair
trial). Sebab pada hakikatnya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berhak
diadili lewat mekanisme hukum berkeadilan sesuai dengan ketentuan perundangundangan - yang berasaskan praduga tak bersalah.
Tak sampai disitu, penanganan kasus-kasus pelanggaran berupa pembunuhan di luar
proses hukum yang dilakukan oleh aparat - terkadang tanpa diikuti dengan proses
hukum yang layak. Hal ini misalnya terjadi dalam kasus pengusutan Unlawful
Killing/Extra-judicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI pada Desember 2020. Dimulai
dari kejanggalan pada saat pengumuman kronologis,30 rekonstruksi kasus,31 lamanya

Lihat selengkapnya: https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadiusut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/
30 Selengkapnya rilis KontraS: https://kontras.org/2020/12/07/polri-harus-usut-tuntas-kematian-6orang-yang-mendampingi-perjalanan-rizieq-shihab-secara-transparan-dan-akuntabel/
31 https://republika.co.id/berita/qlfnoo409/ini-kejanggalan-rekonstruksi-kasus-laskar-fpi-versi-kontras
29
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penetapan tersangka,32 tidak transparannya proses penyidikan, 33 hingga tidak
ditahannya para pelaku oleh Kepolisian dan Kejaksaan. 34
Penggunaan kekuatan seharusnya dilakukan sebagai jalan terakhir (last resort) yang
sifatnya melumpuhkan dan hanya dapat digunakan oleh aparat ketika tidak dihadapkan
oleh opsi lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan/perbuatan pelaku
kejahatan/tersangka tersebut. Selain itu, penggunaan kekuatan oleh Kepolisian harus
diiringi oleh mekanisme yang akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan maupun peraturan internal kepolisian. Kami mengkhawatirkan
praktik penembakan tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia - dengan dalih
diskresi terus dilanjutkan serta dinormalisasi oleh aparat yang bertugas. Praktik
pelanggaran extra-judicial killing yang tidak diusut secara berkeadilan juga hanya
memperbesar potensi keberulangan di kemudian hari.

2.2.3. Hukuman Mati: Bebalnya Negara dalam Penghormatan dan Pemenuhan
Hak Hidup
Di tengah tren global yang telah secara progresif mulai meninggalkan praktik
penghukuman mati, penjatuhan vonis hukuman mati masih terus berlanjut di Indonesia.
Sejatinya, Negara wajib melindungi keberadaan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat
dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights). Kewajiban ini telah tercantum
dalam berbagai instrumen hukum sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang,
seperti dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun
1999 tentang HAM. Kemudian, instrumen hukum internasional juga menjamin
keberadaan hak ini seperti pada Pasal 6 International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR). Meskipun keberadaan hukuman mati tidak dilarang secara spesifik dalam
ICCPR, terdapat Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and
Political Rights yang bertujuan khusus untuk menghapuskan hukuman mati.
Meskipun demikian, kami menyoroti kecenderungan Indonesia yang masih
menggunakan hukuman mati sebagai bentuk pemberian hukuman paling berat yang
akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang cenderung tidak efektif. Berdasarkan
data yang telah KontraS himpun selama periode Desember 2020 - November 2021, kami
menemukan setidaknya terdapat 32 vonis hukuman mati. Vonis paling banyak
dijatuhkan kepada terpidana dalam kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan. Data ini
merupakan hasil pemantauan media yang dilakukan oleh KontraS mengingat pemerintah
tidak pernah mempublikasikan secara spesifik jumlah terpidana mati yang ada.

https://tirto.id/mengapa-polisi-pembunuh-laskar-fpi-belum-jadi-tersangka-ga4k
KontraS telah mengirimkan permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait perkembangan
kasus unlawful killing tersebut baik mekanisme internal dan proses peradilan pidana. Akan tetapi
permohonan tersebut tidak pernah dijawab oleh Kepolisian.
34 Lihat https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/09380091/segera-diadili-dua-tersangkaunlawful-killing-laskar-fpi-tak-ditahan
32
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Banyaknya jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan secara tidak langsung
menunjukkan bahwa keberadaannya tidak menjamin efektifitas penegakkan hukum itu
sendiri. Masih diberlakukannya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera merupakan
bentuk angan-angan kosong pemerintah yang tidak berdasar sebab tidak ditemukannya
korelasi positif antara semakin beratnya hukuman dengan semakin kuat efek jera yang
ditimbulkan.35 Berdasarkan hal tersebut, bukannya melakukan evaluasi terhadap
efektifitas penerapan hukuman ini, pemerintah justru kian melanggengkan
penghukuman mati dengan mencantumkannya dalam RKUHP. Padahal ada beberapa
alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mereduksi jumlah
penyalahgunaan narkotika dan juga menyediakan hukuman alternatif untuk pembinaan
masyarakat, bukan hanya untuk melanggengkan semangat menghukum di tengah
masyarakat.
Langkah ini jelas menunjukkan kemunduran Indonesia dalam upaya penghapusan
hukuman mati. Dalam RKUHP, hukuman mati disebut sebagai pidana yang bersifat
khusus dan diancamkan secara alternatif.36 Hal ini berarti penjatuhan pidana mati
dilakukan secara bersyarat (conditional capital punishment) dan terpidana mati dapat
diberikan masa percobaan 10 tahun untuk menunjukkan perilaku baik hingga
putusannya dapat diganti menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun. Meskipun dalam
RKUHP hukuman mati bersifat ultimum remedium atau sebagai pilihan terakhir, tidak
bisa dipungkiri bahwa hukuman mati merupakan tindakan yang kejam dan
merendahkan martabat manusia.
Kemudian, problematika lain yang menyertai penerapan hukuman mati adalah kondisi
penghidupan terdakwa yang tidak layak sebagaimana tercermin dasi kondisi lapas dan
fenomena deret tunggu hukuman mati (death row). Deret tunggu ini merupakan antrian
Kleck, G., Sever, B., Li, S., & Gertz, M. (2005). The Missing Link in General Deterrence Research.
Criminology Vo. 43, Issue 3, 623-660
36 Naskah Akademik RKUHP https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf
35
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panjang eksekusi terpidana mati. Antrian ini berlangsung dalam jangka waktu yang tidak
menentu sehingga memberikan dampak buruk bagi kondisi psikososial terdakwa. Belum
lagi, tidak memadainya bantuan psikologis dan fisik terhadap terdakwa yang telah
melewati bertahun-tahun penuh ketegangan dan keputusasaan saat menunggu eksekusi.
Kemudian, kondisi ini juga diperparah dengan kondisi lapas yang seringkali melebihi
kapasitas hingga menyebabkan terbatasnya pangan dan kurangnya gizi dalam makanan
tersebut.
Terlepas dari rentetan permasalahan tersebut, Negara bersikukuh menggunakan validasi
dari masyarakat yang mendukung keberadaan hukuman mati. Padahal, hasil penelitian
menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang mendukung hukuman mati adalah
mereka yang tidak terpapar informasi mendalam terkait hukuman tersebut. Sehingga,
pendapat mereka tidaklah berdasarkan pemahaman rasional tentang pidana perilaku,
sistem peradilan pidana, atau dampak dari hukuman yang berbeda. Oleh sebab itu,
Negara seharusnya menciptakan wacana alternatif yang lebih humanis dan sesuai
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2..2.4 Penyiksaan Terus Berlanjut: Darurat Impunitas Aparat
Setiap tahunnya kami aktif melakukan pemantauan dan advokasi terhadap kasus-kasus
penyiksaan yang dilakukan aparat. Selama tahun 2021, kami masih melihat tingginya
angka penyiksaan yang terjadi dengan melibatkan aktor negara. Padahal Indonesia telah
melakukan ratifikasi terhadap the United Nations Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) melalui UU No. 5 Tahun
1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
Selain itu, konstitusi juga telah menjamin bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan
bagian dari non derogable rights.37
Kami menemukan bahwa setidaknya telah terjadi 31 peristiwa penyiksaan sepanjang
Desember 2020 - November 2021. Hampir tak berubah, Kepolisian masih menempati
institusi dominan pelaku penyiksaan dengan 20 kasus, diikuti oleh TNI 8 kasus dan sipir
3 kasus. Kami juga mengidentifikasi metode yang dilakukan oleh aparat terhadap korban
penyiksaan seperti memukul, menginjak, menyetrum, menyiram, menyundut dan
menyeret. Adapun untuk locus penyiksaannya, 24 peristiwa terjadi di ruang terbuka,
sementara 7 peristiwa lainnya terjadi pada sel tahanan atau ruang detensi.

37 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun. (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945).
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Secara umum tindakan penyiksaan terjadi karena tajamnya ketimpangan relasi kuasa
antara pelaku yang merupakan aktor negara dan korban. Adapun secara ringkas, kami
menemukan sejumlah sebab perihal peristiwa penyiksaan yang tak kunjung henti, yakni:
a. Tindakan pengawasan yang tidak pernah dilakukan secara ketat dan menyasar pada
akar masalah. Lebih jauh, terdapat pembiaran yang dilakukan oleh atasan terhadap
beberapa tindakan penyiksaan; b. Penegakan hukum (law enforcement) yang tidak
menjerakan pelaku penyiksaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku lepas dari
hukuman dan menikmati ruang-ruang impunitas; c. Penyiksaan yang merupakan bagian
dari kultur kekerasan masih dinormalisasi di tengah-tengah masyarakat. Paradigma
masyarakat justru masih mendukung aparat melakukan tindakan penyiksaan dengan
motif penghukuman, semisal dalam kasus pelaku begal; d. Instrumen hukum positif
Indonesia yang belum mengakomodir tindakan penyiksaan atau mengkriminalisasi
penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), delik penyiksaan bahkan belum diatur. Mayoritas kasus
penyiksaan yang dilakukan oleh aparat biasanya hanya dijerat dengan tindak pidana
penganiayaan biasa. 38
Pada awal November 2021, beberapa korban penyiksaan di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Pakem, Sleman melapor kepada sejumlah
lembaga seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, dan LPSK. Berdasarkan pengakuan
korban, mereka mendapatkan berbagai tindakan penyiksaan dan tindakan tidak
manusiawi seperti: dipukul dengan potongan kayu, selang berisi cor-coran semen,
torpedo sapi; diinjak dengan kabel; ditelanjangi, disiram, serta berbagai tindakan
lainnya.39

Selengkapnya pada Laporan Penyiksaan KontraS tahun 2021 yang dirilis dalam rangka hari dukungan
pada korban penyiksaan, 26 Juni 2021.
39 Lihat https://www.viva.co.id/berita/nasional/1419246-eks-napi-lapas-narkotika-yogyakarta-ungkappenyiksaan-di-dalam-lapas?page=2&utm_medium=page-2
38
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Kasus tersebut tentu menunjukan relasi besar yang ada antara petugas dengan
narapidana. Hal ini diakibatkan minimnya pengawasan dan wewenang yang terlalu besar
- yang dimiliki oleh sipir. Petugas memiliki kontrol penuh dalam melakukan
penghukuman apabila si napi bersalah. Peristiwa penyiksaan dalam lapas yang terus
menerus berulang menunjukan nihilnya akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Lapas.
Kemenkumham selaku pihak yang berwenang harus merumuskan strategi khusus untuk
mengurangi kekerasan yang terjadi di Lapas. Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan juga
harus secara aktif memperhatikan kondisi kelayakan lapas yang ada. Selain itu, dalam
rangka memanusiakan narapidana, fasilitas kesehatan baik fisik atau mental harus
ditingkatkan dan anggaran konsumsi harus disesuaikan menjadi lebih manusiawi.
Begitupun pendidikan bagi para sipir yang langsung bersinggungan dengan para
Narapidana, mereka harus dibekali dengan perspektif HAM dalam menghukum. Terlebih
di tempat-tempat yang sangat rawan seperti Lapas Narkotika. RUU Pemasyarakatan
selanjutnya tidak dapat hanya berkaitan dengan hal-hal teknis belaka, melainkan harus
mengakomodir peluang hukuman alternatif dan mendefinisikan kembali pembinaan
terhadap narapidana.40
Berbagai kasus penyiksaan yang masih banyak membuat negara memiliki urgensi untuk
meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT). Dalam instrumen
HAM tersebut, terdapat sistem pengawasan berupa National Preventive Mechanism
(NPM) untuk memperkecil potensi penyiksaan, khususnya di ruang-ruang detensi.
Walaupun saat ini terdapat lima lembaga yang telah menginisiasi sistem tersebut, 41 tugas
pencegahan dan pengawasan belum sepenuhnya maksimal, sebab mereka belum
memiliki legal standing yang cukup kuat. Selama aparat yang memiliki kewenangan
besar seperti Kepolisian, TNI dan Sipir tak bekerja berdasarkan akuntabilitas, kami
melihat ruang-ruang/celah penyiksaan tersebut akan selalu terbuka. Selain itu, dalam
membantu mengungkap praktik-praktik penyiksaan yang ada, telah ada Protokol
Istanbul tentang Pedoman tentang Penyelidikan dan Pendokumentasian Penyiksaan dan
Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat. Protokol ini juga mendorong agar negara-negara untuk memperkenalkan dan
melaksanakan langkah-langkah efektif guna melindungi individu-individu dari
penyiksaan. Adapun khusus untuk tahanan, Nelson Mandela Rules telah mengatur
standar minimum tentang penanganan penahanan dan Indonesia dapat merujuk standar
HAM secara universal tersebut guna perbaikan situasi penanganan penyiksaan.
Sementara itu, besarnya ruang penyiksaan dan regulasi yang tidak memadai hari ini tidak
dibarengi oleh penghukuman yang efektif bagi para pelaku. Kami menemukan bahwa
Menurut Bentham, penghukuman dapat mencegah terjadinya kejahatan melalui tiga cara. Pertama,
penghukuman membuat terhukum mustahil untuk melakukan kembali kejahatan (dalam konteks
inkapasitasi). Kedua, menjerakan terhukum dan menggentarkan orang lain dari melakukan kejahatan.
Ketiga, menciptakan kesempatan untuk melakukan reformasi bagi pelanggar hukum (Honderich, 2006:75).
Di dalam Dokumen Konferensi Lembang, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah sebuah upaya yang
dilakukan secara gotong royong untuk tujuan reintegrasi antara narapidana dengan masyarakatnya.
Koesnoen, dalam bukunya Politik Penjara Nasional yang diterbitkan tahun 1961, menjelaskan, penjara itu
bertugas menghukum dan memperbaiki narapidana sekaligus. Dengan masuknya seseorang ke dalam
penjara, maka ia pada dasarnya sudah dihukum, yaitu telah dilaksanakannya pencabutan kemerdekaan.
Oleh karenanya, menurut Koesnoen, ketika berada di dalam penjara, seseorang tidak lagi mendapatkan
penghukuman, seperti kekerasan oleh petugas.
41 Lima lembaga yang tergabung dalam KuPP adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik
Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI).
40
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para pelaku penyiksaan bebas menikmati impunitas, tanpa pernah bertanggung jawab
atas perbuatannya. Selain itu, hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang
efektif sebagaimana mandat dari ICCPR juga tak dijalankan secara maksimal. 42 Hal
tersebut tercermin dalam beberapa kasus yang kami advokasi, seperti kasus penyiksaan
terhadap Alm. Sahbudin dan Alm. Henry Alfree Bakari. Para pelaku penyiksaan hanya
ditindak lewat mekanisme etik dan disiplin saja. Bahkan dalam kedua kasus tersebut,
terdapat upaya sistematis untuk melindungi pelaku dari penyelesaian hukum.43

Lihat Pasal 2 ayat (3) ICCPR.
Selengkapnya: https://kontras.org/2021/08/18/darurat-impunitas-pelaku-penyiksaan-alm-sahbduindan-alm-henry-alfree-bakari-hanya-diproses-secara-etik-disiplin/
42
43
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III. Sektor Ekonomi Sosial Budaya
3.3 Bisnis dan HAM: Gali Keuntungan, Mengubur Kemanusiaan
Seiring perkembangan era globalisasi ekonomi, sejatinya perusahaan telah mendapatkan
ruang tersendiri dalam perkembangan negara Indonesia, terlebih lagi sebagai negara
berkembang Indonesia cenderung menggunakan investasi dan kegiatan bisnis
perusahaan sebagai alat untuk melakukan pengembangan terhadap jalannya suatu
pemerintahan. Keberadaan perusahaan di Indonesia memiliki peranan yang cukup besar
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga mempengaruhi
setiap aspek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejatinya terdapat beberapa sisi
positif dalam banyaknya korporasi yang berkembang di Indonesia antara lain adalah
terciptanya lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang maupun jasa, dan
meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham.44 Akan tetapi,
keberadaan korporasi juga memiliki dampak yang merugikan terhadap masyarakat
sekitar, terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan, penggusuran yang sewenangwenang, konflik sumber daya alam yang memperlihatkan adanya konflik antara bisnis
dan hak asasi manusia (HAM). Korporasi dengan perannya yang sangat besar dalam
memajukan ekonomi suatu negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM,
sebab keberadaan korporasi dapat berpotensi melanggar HAM.
Secara umum, perusahaan/korporasi telah ditempatkan sebagai aktor baru dalam
prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada tahun 2011. Penempatan
perusahaan sebagai aktor untuk mengemban peran dan bertanggung jawab dalam
pemenuhan dan pemajuan HAM seharusnya diiringi dengan langkah-langkah konkret
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM
(UNGPs)45 terdapat 3 pilar utama yang saling bergantung satu sama lain, yaitu; kewajiban
negara untuk melindungi HAM (to protect), kewajiban perusahaan untuk menghormati
HAM (to respect), dan kewajiban negara dan perusahaan untuk menyediakan akses yang
efektif bagi pemulihan pelanggaran HAM (effective access to remedy). Dalam poin
kewajiban negara untuk melindungi HAM, negara memiliki kewajiban untuk membentuk
kebijakan dan regulasi untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi, selain itu negara juga
harus memastikan kebijakan atau regulasi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, pada
kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM adalah langkah yang dilakukan
perusahaan untuk mencegah pelanggaran, kapanpun dan dimanapun bisnis dilakukan,
selain itu perusahaan harus melakukan human rights due diligence (uji tuntas HAM), dan
beberapa kewajiban lain yang harus dilakukan oleh perusahaan.
Selanjutnya pada poin terakhir terkait akses pada pemulihan yaitu negara diwajibkan
untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan investigasi,
penghukuman dan pemulihan korban. Selanjutnya, perusahaan harus memastikan
adanya mekanisme pemulihan, yang termasuk mencakup sistem peringatan awal dan
mekanisme penyelesaian pengaduan sebelum pelanggaran terjadi. Selain UNGPs, ruang
lingkup tanggung jawab korporasi yang bersinggungan dengan HAM juga dapat
ditemukan pada ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang meliputi:
kepatuhan kepada hukum; menghormati instrumen/badan-badan internasional;
menghormati pemangku kepentingan (stakeholders) dan kepentingannya; akuntabilitas
44
45

Lihat https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-$DH79.pdf
Lihat https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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dan transparansi; perilaku yang beretika; melakukan tindakan pencegahan; dan
menghormati HAM. Social Responsibility pada ISO 26000 mencakup tanggung jawab
organisasi yang berkaitan dengan dampak suatu keputusan dan aktivitas di masyarakat
dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi
untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
memperhitungkan harapan stakeholders; sesuai dengan hukum yang berlaku dan
konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan integrasi di seluruh
organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya dengan pihak ketiga. 46
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejatinya negara maupun
perusahaan memiliki kewajiban untuk tetap mengindahkan HAM dalam setiap langkahlangkah yang dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya kita melihat bahwa sejauh ini
pelaksanaan Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) ataupun ISO
26000 mengenai Guidance Standard on Social Responsibility di Indonesia belum berjalan
sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa perusahaan yang
berkembang di Indonesia masih kurang mengindahkan aturan-aturan dasar mengenai
tanggung jawab suatu perusahaan untuk melindungi HAM. Tidak memperhatikannya
negara maupun perusahaan untuk menjalankan aturan mengenai bisnis dan ham
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan data pemantauan dari KontraS,
setidaknya KontraS mencatat terdapat 228 kasus kekerasan Sumber Daya Alam (SDA)
sepanjang bulan Desember 2020 - November 2021 yang tersebar pada 31 Provinsi di
Indonesia. 228 kasus kekerasan SDA tersebut terbagi dalam beberapa tindakan antara
lain bentrokan, bisnis keamanan, intimidasi, kriminalisasi, okupasi lahan, penangkapan
sewenang-wenang, pencemaran lingkungan, penganiayaan, pengrusakan, dan
penggusuran. Setidaknya kami mencatat terdapat 250 tindakan, dimana 1 peristiwa
dapat memuat lebih dari satu tindakan. Pencemaran lingkungan merupakan tindakan
dengan jumlah peristiwa yang paling banyak diantara tindakan-tindakan lainnya dengan
jumlah 115 peristiwa.

46

Lihat https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-$DH79.pdf
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Selanjutnya KontraS juga mencatat bahwa 228 kasus kekerasan SDA yang telah telah
dijelaskan diatas didominasi oleh Swasta sebagai institusi pelaku paling tinggi dengan
jumlah 195 kasus kekerasan, dimana satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu
institusi. Tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam lingkup SDA bisa menunjukkan
bahwa negara mengabaikan tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak swasta
(perusahaan). Abai-nya negara dan perusahaan untuk melindungi HAM terlihat dari
kasus terkait tindak kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak hidup,
kemudian adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan swasta sehingga
menyebabkan tercemarnya sumber air bersih bagi masyarakat dan beberapa macam
kasus lain. Karena sejatinya perusahaan memiliki kewajiban untuk dapat terus
mengedepankan HAM dalam tiap-tiap kerjanya. KontraS menyoroti bahwa masyarakat
sipil merupakan kategori korban tertinggi dalam isu kekerasan SDA dengan jumlah 722
yang terbagi dalam beberapa kategori baik luka-luka, tewas, ditangkap, dll. Berdasarkan
data yang telah dihimpun, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini usaha tanggung jawab
baik negara maupun perusahaan untuk menghormati nilai-nilai HAM masih sangatlah
minim, sejalan dengan hal tersebut upaya untuk melakukan akses terhadap pemulihanpun masih terhitung minim. Dalam hal ini, kami menilai bahwa langkah produktif
pemerintahan untuk pembangunan secara besar-besaran tidak sejalan dengan langkah
pemenuhan HAM bagi masyarakatnya sendiri.
Di sisi lain, kami juga memberikan perhatian khusus terhadap rentannya pembela HAM
di sektor SDA terhadap kekerasan. Gencarnya pemerintah dalam membuka keran
investasi mempersilahkan korporasi untuk mengakses sumber daya alam dan di saat
yang bersamaan membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Hal ini lah
yang rawan menimbulkan gesekan dan konflik antara masyarakat yang menggantungkan
dirinya pada alam dengan korporasi. Namun, bukannya mengedepankan prinsip HAM,
kami justru menemukan fakta bahwa swasta merupakan aktor dominan yang paling
banyak melakukan kekerasan terhadap pembela HAM di sektor SDA. Berdasarkan data
yang telah KontraS himpun, setidaknya terdapat 30 kekerasan yang dilakukan oleh
perusahaan terhadap pembela HAM dalam jangka waktu Desember 2020 - November
2021. Akibat dari kekerasan ini, korban mengalami luka-luka, ditangkap, dan menerima
jenis kekerasan lain, seperti teror dan kekerasan verbal.

28

Dalam berbagai peristiwa, swasta seringkali bukanlah aktor tunggal dalam melakukan
kekerasan. Swasta juga kerap kali dibantu oleh aparat kepolisian dan pemerintah dalam
melakukan aksinya. Hal ini tercermin dari data di atas yang menunjukkan polisi dan
pemerintah sebagai pelaku kekerasan terhadap pembela HAM di sektor SDA terbanyak
kedua dan ketiga setelah pihak swasta. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Negara
bukan saja abai terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, namun juga berperan
aktif dalam melakukan pelanggaran tersebut. Kondisi ini lah yang menyebabkan semakin
rentannya pembela HAM di sektor SDA sebab pelakunya bukan saja swasta namun juga
aktor negara (state actor).
Pada dasarnya, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara
komprehensif terkait perlindungan pembela HAM, baik itu di sektor SDA atau di sektor
lainnya. Konsep Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)
mengacu pada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat
secara perdata. Kemudian, perlindungan ini juga diperkuat dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung nomor 036/KMA/SK/II/2013 yang mengatur agar para hakim
bersikap progresif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principles)
dan melakukan judicial activism dalam perkara lingkungan hidup. Namun, fakta di
lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini masih jauh dari harapan.
Maraknya kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela HAM menunjukkan perlunya
regulasi yang lebih efektif dalam melindungi pembela HAM, khususnya di sektor SDA.
Dapat disimpulkan bahwa secara umum Negara seharusnya dapat berperan lebih aktif
dalam melindungi pembela HAM di sektor SDA dan bukannya berpihak kepada korporasi
yang keberadaannya mempercepat laju kerusakan lingkungan. Bagaimanapun,
masyarakat berhak memiliki lingkungan yang baik dan sehat. 47 Dalam hal ini, Negara
47

Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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berkewajiban untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam
undang-undang.
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IV. Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua
Kondisi perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan hak asasi manusia di Papua tak
kunjung membaik hingga hari ini. Selama tahun 2021, eskalasi kekerasan dan konflik
bersenjata makin masif terjadi di bumi Cenderawasih. Berdasarkan pemantauan
KontraS, dalam kurun waktu Desember 2020 - November 2021, setidaknya terjadi 39
peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri atau gabungan keduanya.
Adapun tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM tersebut didominasi oleh
penangkapan sewenang-wenang, penembakan, pembubaran paksa dan penyiksaan.
Rangkaian kekerasan tersebut telah menimbulkan sebanyak 170 korban baik tewas, luka,
maupun ditangkap.

4.1 Situasi HAM Papua Makin Mencekam
Situasi Papua yang kian memanas hari ini tentu merupakan konsekuensi dari pendekatan
keamanan yang terus dipertahankan oleh pemerintah pusat. Suasana mencekam dan
bayang-bayang ketakutan akibat konflik yang tak berkesudahan tentu selalu
menghampiri masyarakat Papua. Terlebih lagi, warga Papua yang berada di daerah
konflik TPNPB dengan TNI, ribuan masyarakat dipaksa untuk mengungsi ke tempat yang
lebih aman. Hal ini menunjukan bahwa negara gagal dalam menjamin hak atas rasa aman
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Salah satu kasus kekerasan terbaru yang terjadi di Papua adalah tertembaknya seorang
Mama bernama Agustina Ondou (21). Berdasarkan keterangan dan informasi yang kami
terima, penembakan terjadi ketika Mama-Mama Kampung Mamba pulang belanja dari
Yokatapa. Setiba di Kampung Mamba, tepatnya di antara Kampung Amaesiga dan Gereja
Tanah Katolik Putih (Mbai Bilitagipa), Mama Agustina mendapat tembakan di bagian
pelipis mata bagian kanan dan pinggang sebelah kanan yang tembus ke perut.48 Insiden
penembakan itu hanya direspon dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh TNI-

Lihat https://suarapapua.com/2021/11/09/mama-yang-ditembak-sudah-dievakuasi-ke-puskesmasyokatapa-intan-jaya/
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Polri.49 Selain itu, kasus kekerasan lainnya juga terjadi akibat kontak tembak antara
aparat keamanan dan TPNPB di Kampung Nipuralome. Dalam kejadian itu, tiga orang
warga sipil yakni Kepala Kampung Nipuralome yang bernama Patianus Kogoya (40), istri
Patianus yang bernama Paitena Wakerkwa (35), dan seorang aparat Kampung
Nipuralome bernama Erialek Kogoya (50) dilaporkan tewas. Ketiga warga sipil tersebut
tertembak oleh aparat keamanan.50
Dua kasus tersebut merupakan implikasi dari operasi militer ilegal yang dilakukan di
Papua. Penembakan yang terjadi sekaligus menunjukan bahwa aparat yang bertugas di
lapangan tidak memperhatikan standar proporsionalitas, necesitas, dan masuk akal
dalam penggunaan kekuatan. Alih-alih mengusut secara tuntas kasus-kasus yang belum
selesai seperti penembakan terhadap Rufanus Tigau dan Pendeta Yeremia Zanambani,
aparat di Papua kembali menambah rentetan panjang pelanggaran HAM yang tentu akan
berimplikasi pada semakin terbuka lebarnya luka masyarakat Papua.
Tidak hanya korban jiwa dan rasa takut yang diakibatkan oleh mencekamnya situasi di
Papua. Ribuan warga terpaksa harus meninggalkan tanahnya untuk mencari suaka yang
lebih aman. Kami mencatat setidaknya terdapat tujuh lokasi konflik di Papua yang
membuat warganya terpaksa untuk mengungsi ke tempat lain. Lokasi tersebut antara
lain adalah Kabupaten Puncak, 51 Intan Jaya,52 Pegunungan Bintang,53 Timika,54
Yakuhimo,55 Nduga56 dan Maybrat.57 Mengutip data yang dirilis oleh Jubi.co.id, selama 3
tahun terakhir, konflik yang terjadi di Papua telah menewaskan 307 orang dan membuat
50.678 lainnya mengungsi.58 Angka ini tentu sangat besar mengingat penduduk Papua
keseluruhan yang totalnya hanya 4 jutaan jiwa. 59

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110203252-12-719419/tni-polri-minta-maaf-wargapapua-tertembak-saat-kontak-dengan-kkb
50 Lihat https://jubi.co.id/kontak-tembak-kembali-terjadi-di-ilaga-papua-3-warga-sipil-tewas-3-terluka/
51 Lihat https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/02/ribuan-warga-dari-23-desa-dikabupaten-puncak-mengungsi
52 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56102692
53 https://video.tempo.co/read/26678/pengungsi-pegunungan-bintang-dijamin-tak-akan-diganggu-kkb
54 https://jubi.co.id/pengungsi-dari-puncak-terus-berdatangan-di-timika-papua/
55 https://www.kompas.tv/article/218700/amankan-diri-dari-kericuhan-4-580-warga-yahukimo-masihbertahan-di-pengungsian
56 https://suarapapua.com/2021/09/20/pengungsi-nduga-di-sekom-jayawijaya-gelar-syukuran-duatahun-mengungsi/
57 https://nasional.tempo.co/read/1505015/2-086-warga-maybrat-papua-mengungsi-setelah-tpnpbserang-koramil
58 Lihat https://jubi.co.id/sorakpatok-300-tewas-dan-50-ribu-warga-papua-mengungsi/
59 Lihat hasil sensus penduduk tahun 2020, https://papua.go.id/view-detail-berita-7604/jumlahpenduduk-papua-capai-430-juta-jiwa.html
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Foto Pengungsi dari Kampung Imsum di Hutan
Setelah berbulan-bulan, sebanyak 2.768 orang masih bertahan di pengungsian.60
Sementara data dari Tim Advokasi Peduli Pengungsi Maybrat menyebutkan bahwa
sejauh ini terdapat 2.068 orang total pengungsi yang berasal dari 36 kampung dengan 69
orang balita dan 11 orang sakit. Kami juga menerima informasi bahwa aparat TNI/Polri
diduga telah melakukan penangkapan, penahanan, penganiayaan, penyiksaan dan
intimidasi secara sewenang-wenang terhadap para pengungsi. Terlebih lagi, aparat
TNI/Polri menyasar dan telah menetapkan beberapa warga sipil sebagai tersangka dan
termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada dasarnya mereka tidak
terbukti terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Lebih lanjut, hal tersebut telah
membuat warga pengungsi semakin takut untuk pulang.
Munculnya pengungsi di berbagai daerah di Papua, tidak dibarengi dengan pemenuhan
hak terhadap pengungsi tersebut. Sebagai contoh, kami mendapatkan informasi dari
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat bahwa terdapat satu orang sakit yang
meninggal akibat tak tertolong fasilitas kesehatan. Sebagian masyarakat mengungsi di
hutan belantara tanpa adanya jaminan rasa aman serta akses terhadap kesehatan dan
pendidikan yang layak. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip 18 yang
tercantum dalam Guiding Principle on Internal Displacement yang menyatakan bahwa
semua pengungsi internal memiliki hak atas standar penghidupan yang layak, seperti
sanitasi dan kesehatan. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa pengungsi anak
menerima pendidikan.61
4.2 Konflik yang Sengaja Dilanggengkan
Di tengah situasi penderitaan masyarakat Papua, pemerintah justru hadir untuk
memperperpanjang konflik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan politik hukum
penurunan aparat yang dilakukan secara berlebihan. Adapun estimasi jumlah pasukan
Lihat https://www.voaindonesia.com/a/sebulan-mengungsi-warga-maybrat-papua-belum-beranikembali-/6254461.html
61 United Nation, Guiding Principle on Internal Displacement, Principle 23.
60
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yang telah diturunkan yakni sebanyak 5.265 baik itu berasal dari TNI maupun Polri.
Pasukan tersebut dikerahkan negara untuk berbagai maksud seperti, membantu
pengamanan di Papua, menjaga perbatasan RI-Papua Nugini, menumpas KKB,
pembentukan Koramil baru, dan pengamanan PT. Freeport. Penurunan pasukan dengan
skala besar ini juga ditegaskan lewat surat jawaban permohonan KIP Mabes Polri No.
B/1881/XII/HUM.3.4.1/2021 yang menyatakan sebanyak 7.585 personel gabungan
TNI/Polri yang diturunkan khusus untuk pengamanan PON Papua. Sayangnya, sampai
berakhirnya PON Papua, tak ada kabar aparat yang ditarik dari bumi Cendrawasih.
Pendekatan militerisme dan pengarusutamaan sekuritisasi sebagai jalan keluar
penyelesaian konflik di Papua sampai hari ini terbukti tidak berhasil serta hanya
memakan korban. Pengerahan aparat gabungan TNI-Polri juga hanya memantik kontak
tembak lanjutan yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat sipil yang tak bersalah.
Sayangnya, pendekatan yang dipilih tersebut tanpa mekanisme koreksi yang layak. Dapat
dikatakan, semacam ada kesengajaan kolektif yang dilakukan Negara untuk mengulur
konflik dalam jangka waktu yang lama.
Alih-alih melakukan reformulasi tata cara pendekatan, pejabat publik justru semakin
memperkeruh suasana. Hal tersebut tercermin dari ucapan Wakil Ketua DPR RI saat itu,
Aziz Syamsudin yang mendorong agar dilakukan redefinisi terhadap KKB di Papua
menjadi kelompok teroris internasional. 62 Puncaknya, pemerintah lewat Kemenko
Polhukam RI akhirnya menetapkan KKB sebagai kelompok Teroris pada April 2021.63
Alih-alih menguji secara kritis cara stigmatisasi tersebut yang tentu akan menaikkan
eskalasi kekerasan di Papua, DPR RI sebagai lembaga pengawas pemerintah malah
mendukung penuh langkah tersebut.64 Belum lagi pernyataan Ketua MPR RI, Bambang
Soesatyo mengenai dorongan kepada Pemerintah untuk menurunkan aparat keamanan
dengan kekuatan penuh, tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia merupakan
jalan kontra-produktif terhadap resolusi konflik di Papua.
Konflik yang terus terjadi di Papua juga mengakibatkan munculnya persoalan traumatik
dan psikologis di antara masyarakat, terutama pada korban yang secara langsung
maupun tidak langsung mengalami penderitaan dan kekerasan politik. Pengalaman
buruk berupa spiral kekerasan yang diceritakan secara turun temurun telah membentuk
Memoria Passionis yang sulit untuk dihapuskan. Memoria Passionis ini menimbulkan
masalah psikologis yang serius berupa ketidakpercayaan dan kecurigaan OAP terhadap
hampir setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi persoalan di
Papua.65 Maka dari itu, solusi yang dihadirkan harus segera menyentuh akar persoalan.
Jalan penyelesaian berupa kekerasan hanya akan menciptakan memori kolektif yang
buruk.

Lihat https://www.gatra.com/detail/news/503935/politik/azis-syamsuddin-dukung-redefinisi-kkbjadi-kelompok-teroris
63 Berdasarkan surat KIP B-2240/HM.02/08/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, Kemenkopolhukam RI
menyatakan bahwa penetapan KKB sebagai organisasi teroris merupakan pernyataan sikap politik
pemerintah untuk menghentikan kekerasan dan teror yang terjadi di Papua.
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https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33084/t/Penetapan+KKB+Papua+Sebagai+Teroris+Patut+Diapr
esiasi
65 Elisabeth dkk, Agenda dan Potensi Damai di Papua,( Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Press, 2005), hlm. 18.
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Selain itu, kami melihat bahwa motif penurunan aparat secara masif juga bukan sematamata untuk kepentingan keamanan, melainkan berkelindan dengan tujuan ekonomipolitik. Misalnya dalam konteks Distrik Sugapa, Intan Jaya, banyak tempat, tren
kodamisasi memang acap diperuntukkan bagi bisnis militer terkait aset-aset sumber
daya alam. Bahkan mungkin juga sekaligus sebagai bentuk lain dari rencana militer untuk
melanggengkan konflik di daerah yang kaya sumber daya alam. Oleh sebab itu, menjadi
semakin penting untuk melihat keberadaan sumber daya alam atau konsesi perusahaan
di sekitar wilayah konflik.66 Belum habis persoalan bencana kemanusiaan yang tak
kunjung berakhir, eksploitasi kekayaan alam Papua kembali didekati dengan cara-cara
militeristik.

langtitude : 3°44'39.26"S
longitude : 137° 3'7.61"E
Titik di foto ini adalah lokasi konflik kontak tembak antara TNI/Polri dan TPNPB di Distrik Sugapa
tepatnya Kampung Holomama - Mamba

Walaupun Panglima TNI baru, Jenderal Andika dalam beberapa kesempatan
berkomitmen akan mengganti pendekatan dalam menyelesaikan konflik Papua,67 situasi
tak akan berubah jika aparat tak kunjung ditarik. Selain itu, pemerintah juga harus
tunduk penuh pada amanat Undang-Undang TNI yang menyatakan bahwa pengerahan
aparat dalam kerangka OMSP baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan politik dari
Negara.68 Belum lagi status keamanan di Papua yang sampai hari ini tak pernah
ditentukan secara transparan dan akuntabel, apakah masih tertib sipil, darurat sipil atau
darurat militer.

Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya, hlm. 15.
Lihat https://www.merdeka.com/peristiwa/panglima-tni-jenderal-andika-akan-evaluasi-totalpenanganan-konflik-di-papua.html
68 Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Ps. 7 ayat (3).
66
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4.3 Suara-suara yang Terus Dibungkam
Selain pendekatan militerisasi dan sekuritisasi yang terus berlangsung, pelanggaran
HAM terhadap OAP terus dilakukan dalam bentuk pengekangan hak berekspresi. Dalam
kurun 2021, pembungkaman suara yang mencoba menyeimbangkan diskursus negara
tentang Papua secara masif terus dilakukan. Pola pelanggarannya pun masih sama
dengan tahun-tahun sebelumnya, demonstrasi dibubarkan, sementara tokoh-tokoh yang
aktif bersuara terus dikriminalisasi. Kami mencatat dalam kurun Desember 2020 November 2021 sebanyak 25 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil terjadi berkaitan
dengan isu Papua. Adapun kondisi korban yakni sebanyak 7 luka-luka dan 275 ditangkap.
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Salah satu kasus yang mencuat yakni kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang
terhadap aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo. Victor ditangkap
karena menyerukan referendum kemerdekaan Papua yang ia ungkapkan pada 2019
dalam protes anti-rasisme di Papua dan Papua Barat. Adapun delik yang dikenakan
terhadap Victor adalah kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan
penghinaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan/atau
penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan. 69 Kriminalisasi dan penangkapan
sewenang-wenang terhadap Victor Yeimo tentu merupakan pelanggaran terhadap
kebebasan berekspresi dan juga menjadi penghalang besar dari suatu solusi damai
politik akan masalah Papua yang terus memburuk belakangan ini. Pemerintah Indonesia
memiliki kewajiban hak asasi manusia untuk bisa membedakan ancaman kekerasan dari
kelompok pro-kemerdekaan bersenjata, yang bisa direspon dengan pemidanaan, dengan
ekspresi politik damai yang dilindungi oleh norma dan standar hukum HAM
internasional - yang telah diakui oleh Indonesia sendiri, khususnya ketika meratifikasi
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).70
Selain itu, kami juga turut melakukan advokasi terhadap kasus dua aktivis mahasiswa
Papua, bernama Ruland Rudolf Karafir dan Finakat Molama als. Kelvin. Keduanya
merupakan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
yang fokus bersuara dan melakukan advokasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia
di Papua, penolakan terhadap perpanjangan Otonomi Khusus di Papua, dan penolakan
terhadap daerah otonomi baru pemekaran Provinsi Papua. Ruland dan Kelvin
dikriminalisasi dengan dalih telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap
Rajid Patiran. Kriminalisasi yang dilakukan terhadap Ruland dan Kelvin membabat habis
berbagai ketentuan yang tertuang hukum acara pidana, pelanggaran hukum tersebut
terlihat pada proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan
penahanan terhadap keduanya. Proses penegakan hukum yang dikenakan kepada
Ruland dan Kelvin tampak sengaja dilakukan untuk menghentikan aksi demonstrasi atau
penyampaian pendapat di muka yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di
Papua, terlebih dari itu sejak awal prosesnya cenderung dipaksakan dan telah merugikan
serta menihilkan hak asasi yang dimiliki oleh keduanya.
Selama setahun belakangan, pembungkaman suara juga dilakukan terhadap OAP yang
menolak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II Papua. Pendekatan
represif contohnya terjadi pada mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28
September 2021. Saat melangsungkan aksi, mereka dibubarkan secara paksa, bahkan
diiringi oleh aksi kekerasan dan penembakan terhadap demonstran.71 Hal yang sama juga
terjadi di Jakarta saat Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan mahasiswa Papua
menyuarakan penolakan terhadap Otsus Jilid II di depan gedung DPR RI. Mereka
dibubarkan secara paksa dan sebanyak 50 orang demonstran ditangkap dengan dalih
telah melanggar protokol kesehatan.72
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922064326-12-697606/victor-yeimo-aktivis-papuayang-kini-mendekam-di-penjara
70 Selengkapnya: https://kontras.org/2021/05/18/segera-bebaskan-victor-yeimo-tanpa-syarat/
71 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929063548-20-552058/kronologi-pembubaranpaksa-demo-tolak-otsus-mahasiswa-papua
72 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715091801-20-667938/50-mahasiswa-papuaditangkap-saat-demo-otsus-sudah-dibebaskan
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Kasus-kasus pembungkaman narasi berbeda tentang Papua tersebut memperlihatkan
terbatasnya ruang yang diberikan untuk melaksanakan hak-hak mereka. Pendekatan
keamanan dirasakan sangat kuat di tempat-tempat publik yang mempengaruhi tingkat
kebebasan berekspresi.73 Mimbar-mimbar yang tersedia seharusnya menjadi tempat
bagi persoalan-persoalan seperti ini berdialog secara damai. Tetapi, sampai saat ini
negara belum/tidak bisa memberikan ruang yang demokratis dan aman, bukan hanya
bagi orang asli Papua tetapi juga bagi pembicaraan-pembicaraan tentang Papua.
Narasi soal Papua selama ini terus saja ditabrakkan dengan hegemoni kekuatan
kekerasan dan argumentasi NKRI harga mati. 74 Kuatnya hegemoni ini membuat
pembicaraan soal Papua menjadi hal yang sensitif dan tidak terbuka, padahal persoalan
Papua harus dibahas secara transparan guna mengetahui situasi riil yang terjadi.
Persoalan di Papua membutuhkan telinga yang terbuka dan kebesaran hati untuk melihat
kembali apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang Papua sendiri untuk masa depan
mereka. Hal ini sejalan dengan nafas Pasal 1 ICCPR. 75
Ke depan kami melihat bahwa tren kekerasan dan pelanggaran hak sipol terus terjadi jika
tak ada upaya de-eskalasi kekerasan dan de-stigmatisasi gerakan separatis. Metode
militerisasi/sekuritisasi dengan penambahan jumlah aparat tidak dapat dilanjutkan,
sebab hanya menambah persoalan. Bukan hanya berkaitan dengan tren kekerasan, kami
juga melihat bahwa pelanggaran HAM akan menyasar pada sektor ekosob. Hutan adat di
Papua akan dihabisi perlahan untuk kepentingan investasi perkebunan dan
pertambangan. Belum lagi kepentingan dan nafsu besar food estate yang terus menggerus
hutan yang ada di Papua. Misi-misi tersebut tentu akan melibatkan aparat dengan tujuan
pengamanan.
Di pembukaan PON Papua kemarin, Presiden Jokowi menyatakan bahwa event tersebut
harus menjadi panggung kesetaraan dan keadilan. Komitmen itu harus dibarengi dengan
merintis jalan-jalan dialogis di Papua demi menghentikan spiral kekerasan. Tanpa
perubahan metode, tak akan ada perbaikan signifikan terhadap bencana kemanusiaan di
Papua. Kita hanya akan mendengar kontak senjata lanjutan dengan jatuhnya korban jiwa
serta ribuan warga yang mengungsi.

Yulia Sugandi, Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan di Papua, (Jakarta: Fredierich Ebert
Stiftung, 2008), hlm. 12.
74 Elvira Rumkabu, Anton Novenanto, dan Veronika Kusumaryati, Marginalisasi dan De-Marginalisasi
Papua: Sebuah Dialog Panjang, (Malang: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, 2021), hlm. 2.
75 Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk
menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya
mereka.
73
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V. Ruang Keadilan Akan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Kian Tertutup
Janji dan tanggung jawab Presiden Jokowi berupa penuntasan pelanggaran HAM berat
masa lalu kian tahun kian mundur. Isu yang jadi pembeda antara dirinya dan kompetitor
di dua Pemilihan Presiden yakni Prabowo Subianto ini menjadi satu dari sejumlah lips of
service yang tak terbantahkan kebohongannya hingga tujuh tahun Presiden Jokowi
menjabat. Beban bangsa berupa kejahatan kemanusiaan oleh aparat atau kelompok sipil
yang disponsori Negara ini tak kunjung terselesaikan. Masa penuh kekerasan, kehidupan
militeristik dan ragam pembatasan akan kebebasan yang jadi ciri era Orde Baru tak jua
diobati meski telah dijadikan amunisi kampanye oleh Presiden Jokowi.
Tahun 2021 semakin menunjukkan bahwa keadilan akan pelanggaran HAM berat masa
lalu tak lantas tiba. Kebijakan yang dipilih dengan terus menelantarkan tanggung jawab
terhadap para korban, penyintas, keluarga korban dan publik ini menggambarkan isi
kepala dan hati nurani sosok yang pernah dielu-elukan sebagai orang yang bisa menjadi
solusi segenap permasalahan bangsa ini. Tak hanya abai akan tugas menyeret para
pelaku pelanggaran HAM berat untuk dituntut dan dihukum atas kejahatan yang telah
merenggut kemanusiaan para korban dan juga publik, Presiden Jokowi dan Negara justru
mengulurkan tangan ke sisi yang salah.
Tanpa kepekaan akan mandat yang diperoleh dari kedaulatan rakyat, Presiden Jokowi
menegaskan keberpihakannya terhadap barisan yang jelas-jelas bertentangan dengan
janji manisnya tujuh tahun dulu. Para penjahat kemanusiaan terus dibiarkan serta diberi
ruang untuk merongrong kondisi HAM di Indonesia. Para petinggi militer di momen
kebiadaban pelanggaran HAM berat masa lalu terjadi masih bertengger dengan nyaman
di tampuk kekuasaan. Kekebalan hukum jadi keistimewaan orang-orang yang berlumur
darah akan jatuhnya korban di banyak kesempatan. Produk hukum yang sama sekali
tidak sensitif dan menyalahi ketentuan serta prinsip HAM yang berlaku terhadap
manusia di semua wilayah bumi terus didorong.
Dalih dan akrobat Presiden Jokowi dan jajaran dalam tak kunjung menuntaskan
pelanggaran HAM berat masa lalu sangat mungkin tak akan pernah habis diproduksi.
Namun, itu bisa dimaknai sebagai upaya penguluran waktu yang semakin membuat nasib
para korban tak menentu. Arah pemikiran dan nurani Presiden Jokowi akan terlihat jelas
dalam berjalannya agenda dalam isu ini. Terkatung-katungnya nasib para korban
menjadi petunjuk jelas bahwa kemanusiaan dan keadilan masih jadi sebatas jargon dan
pajangan dalam bingkai Pancasila meski statusnya adalah dasar negara.

5.1 Komitmen Adalah Pelaksanaan Kata-Kata, Bukan Pidato Semata
Bukan keadilan yang muncul melainkan kekebalan dari proses hukum para penjahat
HAM berat masa lalu selama Presiden Jokowi menjabat. Keadilan yang telah begitu lama
dinanti para korban, penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tak kunjung
diberikan Negara. Tiap kekuasaan yang ada di Indonesia punya peran masing-masing
untuk mewujudkan pemulihan martabat bagi warga yang kemanusiaannya direnggut.
Tapi kekuasaan ini memilih untuk tidak memenuhinya. Situasi dan kondisi lebih buruk
malah harus semakin diderita.
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Akhir 2020 dan sepanjang 2021 menjadi momen gelagat pengabaian tanggung jawab
penuntasan pelanggaran HAM berat semakin terasa kuat. Meski pada Hari HAM 2020
Presiden Jokowi kembali mengklaim bahwa Negara berkomitmen menuntaskan
pelanggaran HAM berat, bukan kemajuan tapi kemunduran yang justru hadir.76 Pidato
dengan nada serupa juga disampaikan Presiden Jokowi di momen Rakernas Kejaksaan
Agung pada 14 Desember 202077. Meski berisi pernyataan yang cukup jelas, tak ada
mekanisme koreksi dan evaluasi sehingga tak ada implementasi dan tentunya
pemenuhan hak para korban.
Selain dua pidato yang membahas mengenai penuntasan pelanggaran HAM berat masa
lalu tersebut, praktis tidak ada lagi bentuk keterlibatan langsung dari Presiden untuk isu
ini. Padahal di semester pertama tahun 2021 muncul wacana adanya sebuah rancangan
peraturan presiden untuk isu pelanggaran HAM berat masa lalu. Hanya Menko Polhukam
Mahfud MD dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin serta sejumlah pejabat teras Kemenko
Polhukam dan Kemenkumham yang di beberapa kesempatan membahas kebijakan
terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.
Tak ada gagasan, wacana apalagi aksi implementasi pidato dan janji langsung dari
Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Kemunduran yang terus
terjadi di sejumlah kesempatan juga tak kunjung diperbaiki meski telah mendapatkan
banyak kritik dari publik. Presiden Jokowi hanya terus memproduksi janji dan pidato.
Kumpulan kata yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan namun tidak sesuai dengan
prinsip HAM.
Pelanggaran HAM berat yang terjadi tak hanya di Indonesia dan bisa terselesaikan di
sejumlah negara lain menunjukkan tidak adanya kemauan serta komitmen yang bodong
dari Presiden Jokowi dan jajaran. Keberadaan korban, dokumentasi fakta hingga
dorongan publik sudah cukup menjadi modal untuk membongkar kebenaran akan kabut
hitam yang menghalangi Indonesia mendapatkan keadilan. Waktu terus menipis bagi
Presiden Jokowi untuk mengkonversi janji menjadi bukti.

5.2 Kompilasi Langkah Mundur Negara Untuk Isu Pelanggaran HAM Berat Masa
Lalu 2021
Kemandekan bukan lagi kata yang tepat dipilih sebagai sifat dari kondisi isu pelanggaran
HAM berat masa lalu. Kemunduran lah yang lebih cocok untuk menggambarkan situasi
agenda yang penting sebagai penanda transisi Orde Baru ke Reformasi ini. Kekeliruan
demi kekeliruan terus direkayasa Presiden Jokowi dan jajaran. Menyisakan sedikit
harapan akan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan publik di Indonesia.
Presiden Jokowi masih menggelar karpet merah terhadap sejumlah nama yang
menduduki jabatan tinggi militer atau kelompok sipil bersenjata yang ada di saat
elangga an HAM be a e jadi Melanj kan ca aian di e i de e ama P e iden
Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari HAM 2020 bisa disaksikan di YouTube Sekretariat
Presiden pada tautan https://youtu.be/to19L17gZJM
77 Pidato Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Kejaksaan Agung pada 14 Desember 2020 bisa
disaksikan di YouTube Sekretariat Presiden di tautan
https://www.youtube.com/watch?v=Nd8PGAn9iAE
76
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Jokowi justru sangat terbuka terhadap para terduga pelanggar HAM berat untuk
disertakan dalam proses pemerintahan. Menyusul sejumlah nama yang duduk manis di
kabinet pemerintahan atau kursi-kursi pejabat kementerian, Presiden Jokowi juga
menghadirkan kontroversi dan penghinaan terhadap korban pelanggaran HAM berat di
Timor Leste dengan memberikan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres, wakil
panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan komandan milisi Aitarak, dituduh terlibat
dalam sejumlah pembantaian di Timor Timur. Ia disebut menjadi pemimpin milisi utama
pada pembantaian pasca-referendum provinsi tersebut.78
Kemunduran juga dibuktikan dengan tidak adanya agenda penuntasan pelanggaran HAM
berat masa lalu di Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021 - 2025.79
Pudarnya wacana dalam isu penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu terlihat jelas
dengan pilihan kebijakan yang diambil Negara ini. Absennya kebijakan akan pelanggaran
HAM berat masa lalu di RANHAM terbaru semakin mempertegas masa depan pemenuhan
janji agenda ini. Padahal penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu adalah salah satu
isu utama yang diusung Presiden Jokowi dalam momen Pilpres dengan mengusung janji
kampanye dan program kerja yang dirajut dalam Nawacita.
Tahun ini juga diisi dengan sejumlah manuver Negara yang menjadi sinyal bahwa
Pemerintah melaju dengan konsep penuntasan dan pemulihan korban dengan versinya
sendiri, memunggungi ketentuan hukum dan landasan prinsip HAM. Sejatinya, ketentuan
implementasi tanggung jawab harus secara lengkap ditunaikan berisi keterkaitan erat
antara proses pengadilan dan pemulihan. Desain proses hukum yang juga memuat
ketentuan penggabungan gugatan pemulihan baik secara restitusi atau kompensasi
menyaratkan komitmen politik penuh dari negara. Kekeliruan adopsi ketentuan dan
hukum internasional mengenai penuntasan pelanggaran HAM berat secara non-yudisial
lewat mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diatur dalam UU
27/2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kini pemerintah sibuk menyusun
formula dan regulasi untuk seolah fokus kepada penyelesaian non-yudisial saja.
Wacana penyusunan UU KKR baru hingga adanya Rancangan Peraturan Presiden
mengenai UKP-PPHB menjadi sinyal yang kuat bagi intensi Pemerintah untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Indikasi ini semakin jelas
tatkala pemerintah lewat Tim Terpadu Kementerian Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan menyelenggarakan pertemuan dan membuat perjanjian dengan Paguyuban
Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL). KontraS memandang langkah ini sangat
problematis.80 Pertemuan dan proses pembuatan perjanjian menunjukkan pola relasi
yang timpang dan sarat akan potensi maladministrasi sebagaimana yang pernah terjadi
di momen Deklarasi Damai juga terhadap PK2TL pada Februari 2019.81
Profil Eurico Guterres yang diberikan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Jokowi dapat dilihat di tautan
pemberitaan https://regional.kompas.com/read/2021/08/19/062600778/tuai-kontroversi-ini-sosokeurico-guterres-penerima-jasa-bintang-jasa-utama?page=all.
79 Sikap KontraS mengenai tidak adanya agenda penuntasan pelanggaran HAM berat dalam RANHAM
2021-2025 dapat diakses di https://kontras.org/2021/06/23/pernah-masuk-ranham-saja-dilupakanlebih-lagi-tidak/
80 Catatan KontraS akan intervensi Tim Terpadu Kemenko Polhukam terhadap PK2TL bisa diakses di:
https://kontras.org/2020/12/18/program-pemulihan-kepada-korban-talangsari-harus-dilanjutkandengan-penyelesaian-yudisial/
81 Temuan maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap Deklarasi Damai inisiasi Tim
Terpadu Kemenko Polhukam di Talangsari, Lampung Timue
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UKP-PPHB merupakan satu kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal
47 UU 26/2000 yang memuat ketentuan bahwa penyelesaian dimungkinkan dengan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus diatur lewat undang-undang. Sedangkan UKPPPHB diatur lewat produk hukum berupa Peraturan Presiden. Peraturan ini juga tidak
menerapkan asas transparansi dan tidak membuka ruang partisipasi bagi publik
utamanya para korban, penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di
Indonesia. Upaya sembunyi-sembunyi memang menjadi praktik yang lazim dilakukan
pemerintahan era Presiden Joko Widodo dalam sejumlah penyusunan peraturan
perundang-undangan.
Kesan yang terbaca dari janji Presiden Jokowi dalam penuntasan pelanggaran HAM berat
masa lalu di momen Pilpres adalah bahwa Negara akan berdiri tegak membawa para
pelaku kejahatan kemanusiaan ke muka pengadilan. Namun gelagat sebaliknya yang
justru terus dipertontonkan oleh Presiden Jokowi dan pemerintah hingga hari ini. Satu
gesture yang tampaknya masih akan terus dilancarkan para pejabat negara hingga masa
berkuasa mereka berakhir.
Terkikisnya hak-hak korban pelanggaran HAM berat juga diperparah dengan lemahnya
mekanisme pemulihan korban yang dilakukan oleh LPSK. Pemulihan korban tidak
maksimal sebenarnya disebabkan lemahnya regulasi yang mengakomodir pemulihan
terhadap korban pelanggaran HAM berat, sebab kasus-kasus masa lalu belum ditetapkan
sebagai peristiwa pidana oleh pengadilan. Tetapi, dalam setahun belakangan, kami juga
melihat LPSK juga kurang responsif dan kooperatif dalam kerja-kerja pemulihan
terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dalam konteks penyelesaian kasus secara yudisial, selain proses penyidikan terhadap
kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak kunjung dimulai, partisipasi korban juga tak
pernah dibuka. Penyelesaian selama ini cenderung dilakukan secara tertutup dan
sembunyi-sembunyi. Bahkan, korban tak pernah mengetahui secara pasti perkembangan
kasus pelanggaran HAM berat dan alasan mengapa kasus-kasus tersebut mandek.

5.3 Prakiraan Nasib Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di 2022
Di akhir November 2021, Negara seolah menjadi paduan suara untuk memainkan lagu
baru dalam agenda penuntasan pelanggaran HAM berat. Lagu baru yang disinyalir
memecah publik untuk bersikap mengenai isu krusial yang terbukti memang belum bisa
dipecahkan pemerintahan hari ini. Pemerintah lebih menunjukkan perhatian terhadap
penuntasan pelanggaran HAM berat yang waktu kejadiannya berlangsung setelah UU
26/2000 tentang Pengadilan HAM disahkan. Menko Polhukam Mahfud MD
menyampaikan sejumlah keterangan menyesatkan mengenai metode penuntasan
pelanggaran HAM berat termasuk yang terjadi di masa lalu saat perjumpaan dengan
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pertemuan dengan sosok panglima yang juga
punya rekam jejak hitam dari segi HAM ini diisi pernyataan keliru tentang peran DPR dan
Panglima TNI dalam penuntasan pelanggaran HAM berat. Institusi dan jabatan yang
https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-maladministrasi-deklarasi-damai-kasustalangsari
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menurut desain seharusnya tak ada peran langsung dalam proses penegakan hukum. 82
Kekeliruan yang juga terdapat dalam Surat Telegram Panglima TNI yang muncul di masa
transisi sepeninggal Panglima TNI Hadi Tjahjanto.83
Sinyal wacana penuntasan pelanggaran HAM berat yang dipilah berdasarkan waktu juga
muncul dari Jaksa Agung. Dalam sejumlah keterangan persnya, ST Burhanuddin
menyatakan akan melakukan penyidikan umum dalam rangka penuntasan pelanggaran
HAM berat.84 Namun hingga catatan ini ditulis, belum ada keterangan lanjutan mengenai
detail kasus dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Jaksa Agung dan jajaran.
Menyisakan sejumlah tanya akan motif dan keseriusan dari Jaksa Agung yang kita masih
ingat punya catatan kelam sebab pernah mengajukan banding melawan Keluarga Korban
Tragedi Semanggi I dan II dalam perkara TUN akan ucapan blunder dirinya yang
menyatakan kasus tersebut bukan pelanggaran HAM berat saat menyelenggarakan rapat
kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2000 ini.
Wacana penyidikan umum oleh Kejaksaan Agung mungkin akan diklaim sebagai angin
segar dari kebuntuan proses penegakan hukum pelanggaran HAM berat. Namun sorotan
dan pemantauan harus semakin diperkuat mengingat adanya potensi proses eksekusi
yang menguap. Indonesia punya sejarah bahwa adanya Pengadilan HAM tak menjamin
kebenaran bisa terungkap, pelaku diberi ganjaran hingga pemulihan terhadap para
korban bisa terpenuhi. Sebab bukan sangat tak mungkin pengadilan yang diniatkan
untuk gagal seperti yang sudah-sudah bisa terulang.85
Dengan semakin gencarnya upaya non-yudisial yang dilancarkan Negara sepanjang 2021,
gerak Negara dari segi penegakan hukum jadi semakin sulit untuk diyakini
perwujudannya. Menjadi penting untuk disimak apakah wacana ini menjadi riil atau
malah menambah daftar panjang kebohongan Presiden Jokowi dan jajaran di isu
penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pemantauan akan implementasi
menjadi penting, sebab pejabat negara bisa saja hanya berucap akan satu konsep atau
kebijakan tapi tak ada mekanisme untuk penagihan hingga koreksi dari substansi yang
sangat penting. Seperti yang terjadi dalam janji pengesahan atau ratifikasi Konvensi
Internasional Anti Penghilangan Paksa yang ditargetkan sah sebelum Hari HAM
Internasional 10 Desember 2021.

Catatan KontraS dan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban, penyintas dan
keluarga korban pelanggaran HAM berat akan manuver Mahfud MD bisa diakses di
https://kontras.org/2021/11/26/gagal-paham-mahfud-md-dalam-mendudukkan-dpr-panglima-tniuntuk-penuntasan-pelanggaran-ham-berat/
83 Catatan KontraS akan Surat Telegram Panglima TNI bisa diakses di
https://kontras.org/2021/11/24/surat-telegram-tni-dan-keterlibatan-dalam-penangkalan-radikalismemenambah-rentetan-masalah-institusi-tni/
84 Keterangan Jaksa Agung untuk melakukan Penyidikan Umum Pelanggaran HAM berat masa kini dapat
diakses di: https://nasional.tempo.co/read/1532803/kejaksaan-agung-akan-lakukan-penyidikan-kasuspelanggaran-ham-berat
85 Catatan International Center for Transitional Justice (ICTJ) akan proses Pengadilan HAM di Indonesia
yang diniatkan untuk gagal bisa diakses di https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-IndonesiaRights-Court-2003-English.pdf
82
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VI. HAM di Level Internasional: Komitmen Kosong
6.1. Politik Tebang Pilih Indonesia dalam Responsibility to Protect (R2P)
Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-66 yang dilaksanakan 18 Mei 2021 lalu, pembahasan
mengenai Responsibility to Protect (R2P) dan pencegahan genosida, kejahatan perang,
pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan muncul. Resolusi tersebut
diadopsi melalui detail suara berikut: 115 setuju, 15 menolak, dan 28 absen. Tentu ini
bukan pertama kalinya R2P muncul di pembahasan Sidang Majelis Umum PBB,
mengingat prinsip ini pertama kali muncul di tahun 2005.
Di tahun tersebut, prinsip R2P muncul sebagai konsensus global dan universal untuk
menekankan tindakan yang dilakukan masyarakat internasional dalam menangani dan
mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Prinsip ini disetujui oleh semua negara anggota PBB saat itu, yang mana
isinya adalah tiga pilar utama, yaitu: setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi
populasinya; tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara dalam
melindungi populasinya; dan tanggung jawab masyarakat internasional untuk turut
melindungi ketika negara gagal untuk melakukan hal tersebut. Resolusi yang diadopsi
tahun ini diperuntukkan untuk membuat R2P menjadi agenda tahunan untuk mencegah
genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sayangnya, Indonesia menolak resolusi ini. Keputusan tersebut memang tidak
mengejutkan, di mana Indonesia sering kali menolak resolusi yang dicanangkan
masyarakat internasional mengenai pergerakan yang progresif dan kolektif untuk
menegakan HAM. Kedaulatan negara dan pencegahan intervensi selalu menjadi alasan,
padahal R2P bisa menjadi media untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia
ataupun di negara lainnya.
Jika terus didukung, prinsip R2P memiliki banyak keuntungan untuk Indonesia, dimulai
dari kemungkinan untuk mendapatkan dana internasional dan inisiatif untuk penguatan
pengembangan R2P dari negara-negara donor. Hal tersebut termasuk investasi untuk
sektor bantuan perkembangan dan pembangunan kapasitas melalui proses keamanan
dan mediasi dalam prinsip tersebut. Lebih jauh lagi, Indonesia bisa mendapatkan
keuntungan politik untuk memiliki posisi yang lebih kuat dan lebih unggul dalam
menawarkan bantuan kepada negara lain di kawasan, yang pada akhirnya akan semakin
memperkuat kerja sama dan hubungan antar negara ASEAN untuk membangun kawasan
yang lebih sejahtera dan harmonis seperti yang selalu dicita-citakan ASEAN. Dengan
menunjukkan keselarasan dengan R2P, Indonesia dapat memperoleh pengaruh politik
sebagai negara yang bertransisi dari negara otoriter menjadi negara demokratis yang
dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan pelanggaran HAM sesuai R2P.
Pengaruh politik ini juga sebenarnya berkelindan dengan posisi Indonesia kini. Sebagai
salah satu negara yang memiliki jumlah populasi yang banyak, Indonesia memiliki
tanggung jawab dan komitmen besar. Dengan aset yang melimpah, populasi besar, dan
perkembangan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Tenggara, R2P tidak bisa disiasiakan, termasuk implementasinya. Tanggung jawab moral terhadap R2P ini juga muncul
sebagai konsekuensi dari pengaruh kuat Indonesia di ASEAN. Sebagai salah satu negara
ASEAN yang mendukung kuat penegakan prinsip R2P, Indonesia mendapatkan dukungan
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politik yang masif dari masyarakat internasional untuk mengambil peran dalam
implementasi R2P. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keinginan yang
besar untuk membantu pengembangan R2P, dan inilah yang meningkatkan profil
Indonesia di kancah internasional. 86
Ketika citra Indonesia di level internasional telah meningkat dan membawa Indonesia ke
berbagai keanggotaan yang bergengsi, Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB,
potensi partisipasi yang lebih lanjut di R2P malah disia-siakan. Posisi Indonesia yang
menolak pembahasan R2P ini kontradiktif dengan posisi Indonesia kala prinsip ini
pertama muncul. Meskipun R2P menjadi sebuah konsep yang baru di kawasan Asia
Tenggara, terdapat sebuah kepercayaan bahwa R2P dapat membawa kedamaian,
stabilitas, dan menegakkan peran hukum internasional di kawasan. Lebih jauh lagi, R2P
dapat mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap
kemanusiaan sebelum terjadi. Bahkan, dengan prinsip utama R2P yang menempel pada
hukum humaniter internasional dan prinsip universal HAM, implementasi R2P bisa
diterapkan di dalam urusan-urusan domestik. R2P bisa menjadi alat yang sempurna
untuk Indonesia dalam menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
Hal tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui perwakilan Indonesia
di PBB, pemerintah menyatakan bahwa masyarakat internasional tidak seharusnya
berprasangka buruk terhadap keputusan yang mereka ambil. Mereka mengklarifikasi
bahwa penolakan dalam pengambilan suara tersebut tidak berarti mereka tidak
mendukung R2P. Mereka menambahkan pula bahwa R2P tidak harus menjadi agenda
tahunan Majelis Umum PBB, dan masukan lainnya untuk memperkaya R2P tidak boleh
melenceng dari konsep awal R2P di tahun 2005.87 Tentu saja klarifikasi ini malah
terdengar defensif, seolah-olah pembahasan tahunan R2P akan membawa situasi yang
tidak aman untuk Indonesia, alias pembahasan situasi HAM di dalam negeri yang sudah
diketahui masyarakat internasional.
Situasi Papua yang masih terjadi hingga kini, ataupun situasi regional seperti kudeta
Myanmar pada 1 Februari 2021 dan implikasinya hingga kini sudah diketahui
masyarakat internasional dan sering kali direkomendasikan untuk diselesaikan dengan
segera sesuai dengan nilai-nilai HAM. Bergulirnya kedua konflik tersebut dan konflik
lainnya di Asia Tenggara hingga kini menggambarkan komitmen negara-negara di
kawasan, khususnya Indonesia, untuk mencegah kekejaman massal. Minimnya
komitmen dan kompetensi, serta pemahaman akan pentingnya R2P bagi negara-negara
di kawasan khususnya Indonesia justru akan mengungkap bagaimana konflik-konflik
tersebut seringkali terabaikan.
Di sinilah politik tebang pilih Indonesia muncul, yang mana digambarkan oleh penolakan
pembahasan R2P dengan alasan takut mengubah agenda orisinal R2P. Padahal,
pemerintah Indonesia justru takut jikalau adopsi ini dijalankan secara bersamaan ke
Annie P hlman P e en ing F
e Ma A ci ie in Ind ne ia Im lemen ing he Re
n ibility to
ec Wi hin A C l e f Im ni
diak e da i https://core.ac.uk/download/pdf/15107691.pdf.
87 Kemen e ian L a Nege i Ind ne ia The Re
n ibili
P ec and he P e ention of Genocide,
Wa C ime E hnic Clean ing and C ime Again H mani
diak e da i https://kemlu.go.id/newyorkun/en/news/13187/the-responsibility-to-protect-and-the-prevention-of-genocide-war-crimes-ethniccleansing-and-crimes-against-humanity.
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seluruh negara anggota PBB, R2P bisa menjadi pintu untuk masyarakat internasional
untuk mengangkat isu Papua. Banyak pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di
Papua dan pemerintah Indonesia khawatir hal itu akan membahayakan kepentingan
mereka di wilayah tersebut. Menyembunyikan kebenaran dan fakta tidak akan pernah
membawa perkembangan yang lebih baik bagi Indonesia, dan hanya akan semakin
menutupi fakta dan memperburuk situasi untuk waktu yang lama. Pemerintah Indonesia
tidak menunjukkan keselarasan dengan R2P; bahkan sebaliknya, belum ada
perkembangan atau kemajuan untuk mengatasi masalah internal di Papua.
Sejatinya, negara memang harus melindungi kepentingan nasional di level internasional.
Namun, konsep kepentingan nasional ini sering kali digunakan oleh Indonesia untuk
menebang pilih isu yang menjanjikan dalam jangka pendek. Misalnya, Indonesia telah
sangat dekat dan memiliki hubungan yang menonjol dengan Palestina dan telah
mendukung penyelesaian kekejaman massal di Palestina. Indonesia juga selalu aktif
mengadvokasi krisis di Palestina dan mengutuk tindakan yang dilakukan Israel terhadap
rakyat Palestina. Bahkan, pemerintah Indonesia selalu terlihat menggunakan suara
mereka untuk menyebarkan suara rakyat Palestina, namun mereka menolak untuk
melakukan hal yang sama dan cenderung mengabaikan apa yang terjadi di negara sendiri.
Sikap standar ganda, atau tebang pilih ini sudah berlangsung lama dan tidak berubah
sampai sekarang. Kemunafikan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak dapat
menyembunyikan pelanggaran HAM besar-besaran yang masih terjadi.
Harus digaris bawahi bahwa pencegahan kejahatan kekejaman massal harus dimulai dari
dalam negeri; jika Indonesia tidak menyelaraskan dan tidak dapat mematuhi R2P, maka
Indonesia telah gagal menjadi negara yang menjunjung tinggi prinsip HAM. Pencegahan
kejahatan kekejaman massal selalu menjadi tanggung jawab negara dengan bekerja
secara kolektif melalui saluran multilateral dengan masyarakat internasional dan bekerja
dengan Lembaga nasional, organisasi sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga
perdamaian dan stabilitas akan terjaga.
Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia harus menyadari
kemampuan dan pengaruhnya. Indonesia dapat menjadi contoh yang baik bagi negara
lain untuk menetapkan sikap kepatuhan dan keselarasan dengan hukum internasional
dan norma-normal internasional yang diterima secara universal. Adalah tanggung jawab
Indonesia untuk mencegah kekejaman massal. Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM
PBB saat suara mengenai R2P ini diambil secara tidak langsung berimplikasi pada
keharusan Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM universal tanpa memilih
yang hanya menguntungkan negara. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat
internasional telah mempercayakan Indonesia untuk menjadi agen advokasi dan
penyelesaian krisis kemanusiaan di setiap tingkatan: domestik, regional, dan global.
Meskipun Indonesia telah cukup vokal dalam beberapa isu HAM, pemerintah belum
menggunakan kemampuan penuh mereka untuk mempromosikan HAM dan hanya
memilih beberapa yang sesuai dengan kepentingan.
Ketimpangan perlakuan terhadap penyelesaian dan penanggulangan krisis kemanusiaan
pada isu domestik dan internasional sangat kontras dalam kasus Indonesia. Pemerintah
Indonesia selalu sangat aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat
internasional dengan menyediakan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk menjadi
bagian dari operasi pemeliharaan perdamaian mereka di seluruh dunia. Namun, apa yang
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terjadi di dalam negeri sangat ironis, di mana banyak pelanggaran HAM masa lalu dan
masa kini entah bagaimana masih belum sepenuhnya mendapat komitmen untuk
diselesaikan.
Akan menjadi sulit jika Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal untuk
mengimplementasikan R2P namun masih menebang pilih isu yang disiarkan. Kesulitan
ini dihadapkan oleh tantangan impunitas dalam negeri, terlebih dalam birokrasi
politiknya. Ini memperpanjang budaya impunitas dan kurangnya kemauan politik
sehingga implementasi R2P akan sangat sulit. Selain itu, konsep R2P sendiri masih sulit
dipahami oleh para pejabat Indonesia, di mana stigmatisasi terhadap korban pelanggaran
HAM masa lalu masih eksis, sehingga posisi pejabat netral terhadap mayoritas yang
memperburuk konstruksi sosial di masyarakat.

6.2. COP26 dan Klaim Palsu Indonesia
The 2021 United Nations Climate Change Conference, juga dikenal sebagai COP26, adalah
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26. Konferensi ini diadakan
di Glasgow, Skotlandia, antara tanggal 31 Oktober dan 12 November 2021. Konferensi ini
merupakan Konferensi Para Pihak (COP) ke-26 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang
Perubahan Iklim dan pertemuan ketiga para pihak dalam Perjanjian Paris. Ini adalah
pertama kalinya sejak COP21 para pihak diharapkan berkomitmen untuk meningkatkan
ambisi dalam mitigasi perubahan iklim.
Dalam Konferensi ini, para pihak diharapkan berkomitmen untuk meningkatkan ambisi
dalam mitigasi perubahan iklim. Sebagaimana digariskan dalam Perjanjian Paris, para
pihak harus melaksanakan proses yang dikenal sebagai 'ratchet mechanism e ia lima
tahun untuk memberikan janji nasional baru. Konferensi ini juga telah mengeluarkan
kesepakatan yang disebut The Glasgow Climate Pact. Menurut pakta ini, Para Pihak harus
mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dengan menghormati,
memajukan, dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing atas hak asasi manusia,
hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, komunitas lokal, migran, anak-anak,
penyandang disabilitas dan masyarakat dalam situasi rentan dan hak atas pembangunan,
serta kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan antargenerasi. 88
Pakta tersebut menekankan pentingnya melindungi, melestarikan, dan memulihkan alam
dan ekosistem untuk mencapai tujuan suhu Paris Agreement, termasuk melalui hutan dan
ekosistem darat dan laut lainnya yang bertindak sebagai penyerap dan reservoir gas
rumah kaca dan dengan melindungi keanekaragaman hayati, sambil memastikan
perlindungan sosial dan lingkungan. Pakta tersebut juga merupakan perjanjian iklim
pertama yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara. 89
Indonesia sebagai salah satu negara pihak sudah memiliki komitmen untuk
melaksanakan pakta ini. Harus ada keseimbangan antara ketahanan, kemandirian, dan
kedaulatan energi dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Inilah
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Sayangnya, pakta

88
89

Lihat di https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.
Ibid.

47

tersebut akan sulit dilaksanakan dengan baik jika pemerintah tidak mengubah
tindakannya dalam mengatasi perubahan iklim.
Pernyataan Joko Widodo mengklaim bahwa Indonesia telah mengendalikan perubahan
iklim dengan baik, di mana salah satu klaimnya adalah telah mengurangi laju deforestasi.
Banyak data dari berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat yang
menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia semakin meningkat. Dari data yang
diperoleh, terlihat bahwa kebutuhan akan pertambangan lebih besar dibandingkan
dengan jalan dan infrastruktur lainnya.
Pernyataan Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
menyatakan bahwa pembangunan skala besar tidak boleh dihentikan atas nama zerodeforestation karena konstitusi Indonesia telah mengamanatkannya juga merupakan
salah tafsir terhadap konstitusi itu sendiri. Konstitusi Indonesia menghendaki
pembangunan yang berkelanjutan, artinya pembangunan di Indonesia tidak boleh
dilakukan secara masif yang dapat merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Peningkatan deforestasi juga berjalan seiring dengan meningkatnya tingkat kekerasan
terhadap orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Banyak masyarakat
adat yang terlantar saat mempertahankan hutan adat yang mereka lindungi. Banyak
orang diintimidasi secara verbal, fisik, dan psikologis oleh pihak berwenang. Hal ini
bertentangan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa pembangunan di
Indonesia harus berkelanjutan.
Pertambangan batubara juga merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan
tercepat di Indonesia. Batubara merupakan salah satu jenis pertambangan yang memiliki
dampak negatif terhadap iklim. Sayangnya, pertumbuhan batubara yang pesat tidak
diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini juga didorong oleh produk
hukum yang mendukung eksploitasi batubara secara masif. Berbagai kalangan dengan
tegas menolak UU Cipta Kerja dan UU Minerba dari kalangan buruh, nelayan, masyarakat
adat, petani, ekonom, akademisi di berbagai kampus, aktivis HAM dan lingkungan yang
melakukan berbagai gelombang protes yang muncul di hampir seluruh wilayah di
Indonesia.
Demonstrasi tersebut dilakukan karena produk hukum seperti UU Cipta Kerja membuat
ketergantungan terhadap batu bara semakin tinggi dengan diberi perlakuan tertentu
berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen.90 Selain itu, bila melihat UU No. 3 Tahun 2020
tentang Minerba, terdapat juga beberapa permasalahan di dalamnya. Apabila ada
masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan
lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi
bisa melakukan tindakan apapun.91 Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur
oleh pemerintah pusat. Masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan
dalam bentuk apapun bisa dipidana.92

Bab II Pasal 3 UU Cipta Kerja.
Lihat https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlahkewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/.
92 Pasal 162 UU Minerba 2020.
90
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Banyak demonstran yang ditangkap polisi, dituduh sebagai perusuh. Yayasan LBH
Indonesia telah mendokumentasikan kekerasan terhadap demonstran di 18 daerah. Di
kawasan pemukiman yang terkena dampak batu bara, warga juga harus menghadapi
pengadilan karena menolak perluasan pembangkit. Warga menjadi tersangka atas
dugaan kekerasan dan penghinaan simbol negara.93
Joko Widodo perlu menyadari bahwa COP26 merupakan upaya esensial dalam
menentukan keberlanjutan umat manusia. Indonesia harus menunjukkan komitmen
yang serius dan ambisius untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintahan Joko Widodo
perlu membuat realisasi berdasarkan klaim mereka dalam menangani perubahan iklim.
Selain itu, aparat harus menghentikan kekerasan yang dilakukan aparat atas nama
pembangunan terhadap masyarakat yang menjaga hutan dan lingkungan sekitarnya.
Lingkungan yang layak adalah hak semua warga negara menurut UUD 1945.
Jika Joko Widodo dan presiden selanjutnya gagal dalam merubah keadaan sekarang,
Dapat dikhawatirkan di masa mendatang akan semakin banyak perampasan tanah-tanah
adat, deforestasi secara besar-besaran, konflik agraria dan sebagainya dengan dalih
pembangunan dan investasi. Selain itu, kami melihat akan semakin banyak masyarakat
yang diserang hanya karena memperjuangkan hak atas tanahnya dan hak atas
lingkungannya saat menolak aktivitas yang merusak lingkungan. Jika hal ini terus terjadi,
Tujuan dari Pakta Glasgow tidak akan tercapai dan hal ini tentu akan memperparah
penanganan perubahan iklim dunia.
6.3 Resistensi Indonesia dalam Forum Internasional
Bertahun-tahun berlalu, Indonesia masih mengalami banyak kasus pelanggaran HAM.
Ironisnya, Indonesia sudah menandatangani beberapa konvensi internasional yang
berkaitan dengan anti-diskriminasi atau rasisme, kekerasan terhadap sipil yang
berpengaruh ke kebebasan pendapat dan berserikat, hukuman mati, dan lain sebagainya.
Akan tetapi, absensi dari beberapa konvensi internasional yang belum diratifikasi
menciptakan snowball effect sehingga isu yang berkaitan dengan konvensi tersebut
belum terselesaikan. Salah satu isu yang dimaksud adalah kasus-kasus pelanggaran HAM
yang berada di Papua.
Papua dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan banyak
kecaman, ancaman, dan kekerasan dari aparat keamanan Indonesia. Berdasarkan catatan
yang dikumpulkan dan diolah oleh KontraS, sebanyak 152 tindak kekerasan telah
dilakukan sepanjang 2021, 108 di antaranya merupakan penangkapan Warga Papua, 30
memiliki luka akibat kekerasan yang dilakukan, dan 14 meninggal akibat per bentrokan
dengan aparat keamanan. Padahal, Indonesia sudah menandatangani konvensi CAT-OP,
yakni konvensi yang menghimbau kepada para negara anggotanya untuk menghilangkan
tindakan penyiksaan, tindakan yang tidak manusiawi, serta perlakuan yang kemudian
merendahkan martabat manusia. Tidak diratifikasinya konvensi internasional ini
kemudian menjadi contoh konkret bahwa pemerintah Indonesia tidak mau
menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.
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Salah satu contoh kasus dari kekerasan ini adalah saat Aktivis Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) yakni Victor Yeimo, mendekam di penjara tanpa perawatan medis. Padahal,
Yeimo sedang mengidap penyakit TBC dimana penyakit ini harus mendapatkan
perawatan medis secara rutin agar tidak semakin merugikan korban bahkan sampai pada
titik memengaruhi lingkungan sekitarnya. Contoh kasus lainnya yang berhubungan
dengan kekerasan terhadap warga Papua adalah insiden TNI AU Papua yang menginjak
dua kepala warga Merauke pada April 2021. Kemudian dilanjut pula kasus penembakan
Pendeta Yeremia Zanambani yang memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan
Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
Berdasarkan insiden-insiden yang telah terjadi, belum ada solusi atau kebijakan konkret
yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu HAM di Papua.
Bahkan, sampai saat ini, CAT-OP belum diratifikasi sebagai langkah awal untuk
merancang dan mengimplementasikan Undang-Undang yang berhubungan dengan aksi
kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di Indonesia, khususnya Papua. Tidak ada diskusi
yang terlihat pula dari pemerintah dan agen-agen terkaitnya untuk menyelesaikan isu.
Bahkan, banyak pendapat dari entitas internasional untuk mendorong pemerintah agar
segera menuntaskan isu pelanggaran HAM di Papua.
Vanuatu merupakan salah satu negara yang menyuarakan pendapatnya untuk
mendorong Indonesia dalam memberikan perhatian lebih ke Papua ialah Vanuatu.
Negara Pasifik ini pernah mengkritik bagaimana pemerintah Indonesia tidak bisa
menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2020. Bahkan, isu tersebut
sudah dilontarkan oleh perwakilan Vanuatu dalam forum internasional sejak 2016. Kritik
ini kembali dilontarkan pada tahun berikutnya di forum internasional Sidang Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Menurut representasi negara kecil tersebut, Papua
memiliki hak untuk diberikan kebebasan dalam menentukan nasib mereka.
Sayangnya, sejak tahun 2016 hingga 2021, Vanuatu bukan mendapatkan pujian atau
diterima kritiknya oleh Indonesia sebagai entitas yang dikritisi, melainkan diserang balik
dan mengecam bahwa Vanuatu pro-separatisme dari apa yang terjadi di Papua. Seperti
pada tahun 2016, Vanuatu mendapatkan kritik dari delegasi Indonesia saat itu di forum
internasional bahwa adanya motif politik dari Vanuatu sehingga negara lain tergiring
opininya dari masalah domestik dari Vanuatu. Di tahun berikutnya pun juga demikian,
saat Vanuatu kembali dikecam oleh delegasi Indonesia saat dikritisi mengenai isu HAM
di Papua. Menurut delegasi Indonesia saat itu, Ainan Nuran, Vanuatu merupakan salah
satu entitas yang mendukung gerakan separatisme Papua dan sudah menyebarkan hoaks
atau dugaan keliru terhadap isu tersebut.
Tahun berikutnya hingga 2021 pun tidak jauh berbeda. Di saat Perdana Menteri Vanuatu
Charlot Salwai Tabimasmas meminta PBB untuk ikut serta merangkai solusi dan turun
lapangan untuk melihat pelanggaran HAM nyata yang sudah terjadi di Papua, jawaban
yang diberikan oleh perwakilan Indonesia lagi-lagi menduga kritik dan saran tersebut
untuk mendukung gerakan separatisme Papua.
Alur ini terus berputar dan tidak hanya Vanuatu yang merasakannya, namun juga negara
atau entitas lain yang peduli terhadap isu pelanggaran HAM di Papua. Entitas lain yang
mengkhawatirkan isu ini yakni CIVICUS dan UNHRC dimana dua entitas internasional ini
mendapatkan banyak laporan mengenai jumlah kematian warga oleh kekerasan aparat
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keamanan. Sayangnya, refleksi dari rasa khawatir kedua entitas yang dituangkan melalui
laporan dan penyebaran dokumen di website-nya ini bahkan tidak dilirik oleh
pemerintah Indonesia sebagai pertanda bahwa Papua sudah ada di ujung tanduk isu
HAM.
Negara Pasifik lainnya seperti Kepulauan Solomon dan Fiji juga memberikan
dukungannya untuk pemerintah Indonesia agar melirik kembali tiap pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh para aparat keamanan dan sudah menjadi tugas bagi pemerintah
Indonesia untuk menyelesaikannya. Aksi ini dapat dilihat langsung dari Pacific Islands
Forum (PIF) untuk menuliskan permintaan untuk mengirimkan pasukan misi ke Papua
untuk memantau kondisi HAM di daerah tersebut dan melindungi serta menegakkan
HAM untuk mencari akar penyebab dari berlanjutnya konflik tersebut. Menurut
Sekretaris PIF, tanpa adanya akses dari media independen seperti masyarakat sipil atau
kelompok HAM di Papua, akan sulit untuk memverifikasi laporan dari kelompok lawan.
Permintaan ini dilontarkan pada 2020. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada akses yang
diberikan dari pemerintah Indonesia untuk mengiyakan pemantauan tersebut.
Tak hanya negara-negara di Pasifik yang diwakilkan oleh PIF, aliansi dari negara-negara
Afrika dan Karibia juga mendorong PBB untuk menuruti permintaan tersebut.
Permintaan ini kembali diluncurkan pada September 2021. Namun, sama seperti tahun
sebelumnya, belum ada checklist yang disetujui oleh PBB dan akses yang diberikan oleh
pemerintah Indonesia untuk memberlakukan pemantauan tersebut. Isu ini pun kembali
menjadi puzzle yang tidak bisa dipecahkan dan bahkan tidak berikan pasangan puzzle
lainnya untuk diselesaikan.
Secara forum internasional, sudah banyak negara dan entitas yang mempublikasikan apa
saja yang telah terjadi di Papua dan bahkan meminta beberapa narasumber asal Papua
untuk ikut serta menambah data dari insiden yang terjadi selama pelanggaran HAM
terjadi di Papua. Selain kritik yang disampaikan dalam sidang internasional seperti yang
telah dilakukan oleh Vanuatu, upaya lain yang dilakukan seperti permintaan untuk
mengirimkan pasukan keamanan PBB ke Papua serta Indonesia yang mengizinkan akses
tersebut tidak ada yang berhasil dijalankan atau bahkan dimulai.
Hal yang menjanggal adalah sikap Indonesia yang denial terhadap kasus pelanggaran
HAM di Papua. Berbagai entitas domestik seperti KontraS, Komnas HAM, YLBHI, dan lain
sebagainya sudah memberikan data yang konkret apa saja kasus yang dapat dibuktikan
sebagai pelanggaran HAM di Papua. Beberapa upaya juga dilakukan sebagai pengadaan
webinar untuk membuka mata masyarakat dan entitas terkait isu, akan tetapi,
pemerintah Indonesia selalu menganggap rendah. Menurutnya, isu pelanggaran HAM di
Papua hanyalah hoaks dan apabila ada yang berusaha untuk mengulik isu-isunya, maka
akan dicap sebagai pihak yang pro-separatisme. Bahaya dari tindakan ini adalah efek
yang diciptakan kepada entitas lain seperti negara-negara besar yang tidak mengambil
posisi terhadap isu.
Selain sikap yang denial atau menganggap bahwa isu tersebut hanyalah kebohongan
belaka, pemerintah Indonesia juga tidak memiliki pendirian atau rangkaian solusi untuk
membuktikan kepada para pihak yang mengkritiknya bahwa isu HAM di Papua tidak
memiliki masalah atau pelanggaran HAM yang fatal. Justru, yang dilakukan oleh para
pihak yang berkaitan dengan pemerintah adalah membiarkan kasus-kasus tersebut
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terjadi dan tutup mata terhadap berbagai konvensi internasional yang mengarah ke
kekerasan terhadap penduduk.
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Proyeksi Situasi dan Kondisi HAM di 2022
Berdasarkan seluruh catatan di atas, KontraS juga membuat gambaran spekulasi
mengenai situasi dan kondisi HAM tahun 2021. Berkaca pada situasi tahun 2021, kondisi
pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM tidak kunjung mengalami perbaikan yang
signifikan. Dengan pola pelanggaran HAM yang terus terjadi, kami justru
memproyeksikan situasi justru makin parah. Lebih rinci terkait gambaran kondisi HAM
secara sektoral, kami memproyeksikan sebagai berikut:
Sektor Hak Sipol
Pertama, berkenaan dengan kebebasan sipil (civic space), kami memprediksi bahwa
pola-pola represi masih akan dilanjutkan. Demonstrasi dan menyatakan pendapat di
muka umum masih akan dihadap-hadapkan dengan represi yang dilakukan oleh aparat
keamanan. Masyarakat sipil yang aktif mengemukakan suara kritis sebagai upaya untuk
mengoreksi kinerja pemerintah pun akan dikikis perlahan ruangnya. Pemerintah akan
menciptakan suatu kondisi pemberangusan seakan-akan menjadi suatu hal yang legal.
Berbagai metode akan dilakukan untuk melemahkan pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat sipil. Belum lagi serangan digital kepada mereka yang sedang
menyeimbangkan diskursus negara akan terus berlangsung. Sebab, sampai hari ini tidak
ada satupun dalang penyerangan yang diungkap kepada publik. Di tahun 2022, beberapa
Kepala Daerah akan menyelesaikan masa tugasnya, sementara Kementerian Dalam
Negeri membuka kesempatan agar Kepala Daerah berasal dari kalangan TNI/Polri. Hal
tersebut tentu akan berbahaya, sebab berbagai persoalan akan dihadapi dengan cara
sekuritisasi/militerisasi.
Kedua, berkenaan dengan hak fundamental, praktik pelanggaran terhadap hak
kebebasan berkeyakinan dan beragama terhadap kelompok minoritas akan terus
dibiarkan oleh negara. Sebab, tidak ada komitmen serius untuk melindungi dan mengakui
hak mereka. Praktik kekerasan seperti persekusi, pembubaran, dan pengrusakan tempat
ibadah juga masih akan ditemui di tahun 2022, apabila tidak ada upaya berani dari aparat
setempat untuk menindak para pelanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya seperti praktik extrajudicial killing, penjatuhan hukuman mati, dan penyiksaan dipastikan akan berlanjut,
sebab tidak ada mekanisme koreksi yang layak selama ini di masing-masing instansi.
Sebagai contoh, Kepolisian sangat jarang melakukan penindakan tegas terhadap aparat
yang melakukan pelanggaran di lapangan. Belum lagi beberapa regulasi yang existing
saat ini juga masih memungkinkan ruang pelanggaran HAM tersebut.
Sektor Hak Ekosob
Pertama, berkenaan dengan poin bisnis dan ham yang berfokus pada regulasi
bermasalah yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup, kami memprediksi bahwa
pola-pola ketidak berpihakan swasta di tahun 2022 akan semakin tinggi, terkait
bagaimana negara dan perusahaan akan terus melanggengkan upaya pelanggaran HAM
meskipun sejatinya telah terdapat aturan secara hukum internasional yang menyebutkan
bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan HAM. Pola-pola ketidak
berpihakan swasta dan negara dalam mengedepankan HAM pada setiap langkah bisnis
juga didukung dengan kemauan Presiden untuk tetap menjalankan UU Cipta Kerja yang
mana dengan adanya dukungan Presiden untuk terus menjalankan UU tersebut semakin
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menunjukkan bahwa adanya keberpihakan kepada investor bukan kepada rakyat yang
secara jelas UU tersebut memberikan ancaman yang besar pada lingkungan hidup. Selain
hal tersebut, KontraS menilai, sikap pemerintah yang terus berupaya untuk
mengesampingkan HAM menunjukkan bahwa belum ada tanggung jawab secara moral
dari pemerintah untuk memberikan kehidupan dan lingkungan yang layak bagi
masyarakatnya.
Kedua, berkenaan dengan keberadaan pembela HAM di sektor SDA, maraknya represi
terhadapnya membuat keberadaan pembela HAM akan semakin rentan di tahun 2022.
Belum adanya peraturan yang secara komprehensif melindungi pembela HAM baik
secara umum maupun khusus di sektor SDA, keberpihakan pemerintah terhadap
korporasi atas dasar kepentingan investasi, ditambah peraturan perundang-undangan
bermasalah akan membuat pembela HAM di sektor SDA semakin terancam. Kami
memprediksi upaya kriminalisasi dan kekerasan akan banyak ditujukan kepada mereka
yang berusaha untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Belum lagi, komitmen
pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi dan pernyataan pejabat
publik yang mengesampingkan lingkungan akan memicu laju deforestasi yang
berimplikasi pada banyaknya konflik dengan masyarakat yang menggantungkan
hidupnya pada hutan. Prediksi ini kian dipertegas dengan arahan Presiden Jokowi untuk
mencopot seluruh Kapolda dan Kapolres yang tidak dapat mengawal investasi.
Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua
Bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua juga sepertinya masih akan berlanjut
di tahun 2022 jika negara tak segera mengubah cara pandang resolusi konflik.
Pendekatan menurunkan aparat dengan skala besar sebagai opsi utama masih akan
diteruskan. Panglima TNI memang sudah berkomitmen untuk mengganti pendekatan
menjadi lebih humanis. Akan tetapi komitmen tersebut harus ditunggu keseriusannya,
yakni dengan menurunkan eskalasi kekerasan, mengganti cara stigmatisasi, dan menarik
aparat keamanan. Pendekatan serupa jika masih dilanjutkan, tak akan menghadirkan
perbaikan situasi HAM di Papua. Sebab, keberadaan TNI selama ini, terbukti memberikan
rasa takut dan menghilangkan rasa aman warga Papua. Langkah pertama yang harus
dilakukan adalah menarik/mengurangi pasukan dan terbuka atas penanganan Papua
selama ini. Langkah tersebut penting untuk dilakukan guna menunjukkan keseriusan
dalam mencari jalan lain menyelesaikan permasalahan di Papua, terutama dalam konteks
keamanan. Selanjutnya, dorong tiap kasus pidana yang terjadi paling tidak dari satu
tahun terakhir terhadap anggota TNI utk diusut melalui peradilan umum. Selain itu,
negara juga harus melakukan audit terhadap keberadaan TNI pada bisnis-bisnis militer
yang ada di Papua. Dengan begitu eskalasi konflik dapat diturunkan.
Kami melihat apabila militerisme di Papua terus menguat tentu akan mengakibatkan
jumlah pengungsi internal yang kian naik jumlahnya. Jumlah kekerasan seperti
penembakan akan terus bertambah apabila pemerintah tidak menarik balik pasukan
militer di Papua. Kami juga meyakini bahwa beberapa perusahaan besar baru akan
masuk ke Papua dalam rangka investasi dan pembangunan. Pemberlakuan Otsus yang
terkesan dipaksakan dan sempat ditolak masyarakat Papua juga tak akan menyelesaikan
problematika sistemik yang ada. Kehadiran aparat yang jumlahnya begitu besar juga
akan menciptakan closing civic space bagi masyarakat Papua. Negara masih akan alergi
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terhadap narasi berbeda dan hanya menabrakan diskursus tersebut dengan NKRI harga
mati.
Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Pertama, Negara akan semakin gencar memunculkan jalan penyelesaian pelanggaran
HAM berat yang tak sesuai dengan ketentuan. Pengalaman membuktikan bahwa
pembentukan regulasi, tim, dan juga kebijakan telah memunggungi rasa keadilan dan
kepentingan publik serta hak para korban. Selain bersikukuh dengan pilihan yang
menyesatkan, minimnya pelibatan korban menjadi satu catatan yang memprihatinkan.
Kedua, pilihan rencana penyidikan umum oleh Jaksa Agung yang berlandaskan dikotomi
waktu berlangsungnya peristiwa pelanggaran HAM berat harus dikawal ketat.
Pengawalan ini dilandasi potensi terjadinya keberulangan gagalnya proses pengadilan
seperti di setidaknya tiga Pengadilan HAM ad-hoc yang pernah berlangsung sebelumnya.
Komposisi sosial politik dan peta aktor pemerintahan yang minim sensitivitas Presiden
Jokowi menyebabkan bahaya ini sangat perlu diantisipasi.
Komitmen HAM di Level Internasional
Sikap Indonesia di level Internasional juga tak akan banyak berubah dari tahun 2021,
misalnya tebang pilih terhadap isu Responsibility to Protect. Di beberapa isu yang politis
dan menguntungkan, Indonesia akan sangat keras bersuara. Tetapi di isu lainnya,
Indonesia menetapkan standar ganda. Forum-forum Internasional juga hanya akan
dijadikan ajang melempar komitmen-komitmen kosong tanpa dibarengi perbaikan
konkret di dalam negeri. Sikap-sikap buruk Indonesia yang resisten terhadap kritik dunia
internasional pun akan berlanjut, khususnya dalam menyikapi masalah Papua. Upaya
negara lain untuk memberikan masukan konstruktif terhadap penyelesaian konflik di
Papua tentu hanya akan dibantah dan diabaikan.
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Kesimpulan
Dalam satu tahun terakhir, kami melihat Indonesia semakin jauh dari semangat
pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Berbagai pola-pola
pelanggaran HAM terus terulang dan juga muncul pola-pola kekerasan baru seiring
berjalannya waktu. Konsistensi pemerintah dalam mengabaikan hak asasi manusia saat
mengambil kebijakan menyebabkan semakin Indonesia juga makin jauh dari nilai
demokrasi, HAM dan rule of law. Regresivitas ini membuat kondisi hak asasi manusia kian
terkikis habis dan tergantikan oleh misi pemerintahan yang memprioritaskan stabilitas
politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Indonesia berjalan semakin jauh ke
dalam bayang-bayang otoritarianisme orde baru dengan pemerintahannya yang aktif
melanggar nilai hak asasi manusia, baik dalam bentuk tindakan langsung (by commision)
maupun pembiaran (by omission).
Pertama, dalam sektor hak-hak sipil politik, kami menyoroti pengekangan kebebasan
sipil (civic liberties) semakin masif dilakukan. Hal tersebut ditandai dengan maraknya
represi yang ditujukan kepada ekspresi masyarakat khususnya yang sedang
menyeimbangkan diskursus negara seperti isu Papua dan lingkungan hidup. Begitupun
represi terhadap penyampaian pendapat baik dalam ranah publik ataupun digital juga
terus berlanjut. Selain itu, praktik pembungkaman dalam bentuk kriminalisasi juga masih
berlangsung selama tahun 2021. Bahkan, masyarakat juga dihadapkan pola-pola
pembungkaman baru seperti halnya somasi yang dilayangkan pejabat publik. Sementara
itu, dalam konteks serangan siber, negara hanya diam tanpa pernah mengusut secara
tuntas dan serius. Seluruh bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat ini tentu harus
diselesaikan secara transparan dan akuntabel oleh aparat yang berwenang, guna
mencegah terjadinya keberulangan di kemudian hari.
Dalam hal hak-hak fundamental, seperti halnya pelanggaran terhadap hak kebebasan
beragama dan berkeyakinan, praktiknya terus saja mendapatkan pembiaran. Di
beberapa lokasi, Kepolisian tidak berani memberikan tindakan tegas pada pelaku
pembubaran. Hal ini menunjukan sikap diam pemerintah terhadap praktik diskriminatif
yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, praktik pelanggaran HAM lainnya seperti
extra-judicial killing dan penyiksaan sebagai bentuk tindakan aparat hukum yang
represif sejauh ini tak menunjukan angka perbaikan. Pelaku pelanggaran bebas
menikmati impunitas tanpa diadili lewat proses hukum yang memadai. Adapun dalam
konteks hukuman mati, sikap Indonesia tak menunjukan progresivitas di tengah trend
global yang sudah mulai meninggalkan metode penghukuman nir-manusiawi ini.
Kedua, dalam sektor ekonomi dan sosial budaya, kami menyoroti tanggung jawab negara
dan perusahaan untuk mengedepankan HAM dalam pembangunan yang berjalan selama
satu tahun kebelakang. Kami melihat bahwa dalam rentan waktu satu tahun kebelakang,
negara melalui pemerintah dan juga perusahaan kerap kali mengesampingkan HAM
dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan - yang sejatinya dalam Guiding Principles
on Business and Human Rights (UNGPs) telah dijelaskan secara rinci bagaimana peran
negara, perusahaan, dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Hal tersebut
didukung oleh data temuan KontraS yang mencatat setidaknya terdapat 228 kasus
kekerasan Sumber Daya Alam yang semakin menunjukkan bahwa tingginya angka
kekerasan yang terjadi dalam lingkup SDA bisa menunjukkan negara mengabaikan
tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan). Abainya
negara dan perusahaan untuk melindungi HAM terlihat dari kasus terkait kriminalisasi
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terhadap petani yang memperjuangkan hak hidup, adanya pencemaran lingkungan yang
dilakukan swasta sehingga menyebabkan tercemarnya sumber air bersih bagi
masyarakat dan beberapa macam kasus lainnya. Kami juga menyoroti represi yang terus
terjadi terhadap pembela HAM di sektor SDA. Belum adanya peraturan yang secara
komprehensif melindungi pembela HAM baik secara umum maupun khusus di sektor
SDA, keberpihakan pemerintah terhadap korporasi atas dasar kepentingan investasi,
ditambah peraturan perundang-undangan bermasalah akan membuat pembela HAM di
sektor SDA semakin terancam.
Ketiga, eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua semakin masif seiring dengan
pendekatan keamanan yang terus dipertahankan pemerintah pusat. Penerjunan aparat
secara berlebihan dengan kondisi aparat di lapangan yang seringkali tidak
memperhatikan standar proporsionalitas, necesitas, dan masuk akal dalam penggunaan
kekuatan telah menggerus hak atas rasa aman yang dimiliki warga Papua. Selain itu,
pelabelan KKB sebagai kelompok teroris kian melanggengkan stigma yang ada dan terus
memicu konflik Akibatnya, ribuan warga Papua terpaksa mengungsi dengan kondisi
haknya yang tidak terpenuhi dan keadaannya yang seringkali menerima kekerasan dari
aparat TNI/Polri. Pemerintah harus segera melaksanakan mekanisme korektif terhadap
pendekatan keamanan yang selama ini digunakan dalam isu Papua. Kemudian,
pemenuhan hak pengungsi internal juga perlu menjadi prioritas sebab Negara
bertanggung jawab atas hak atas standar penghidupan yang layak yang dimiliki oleh
pengungsi tersebut.
Keempat, penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menjadi agenda yang
tidak dilakukan dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM.
Rencana Peraturan Presiden UKP-PPHB dan upaya penuntasan hanya dengan jalur nonyudisial semakin mempertegas bahwa Negara berniat menyelenggarakan penuntasan
dan pemulihan yang berpijak terhadap versi yang tak sesuai dan malah berpihak
terhadap kepentingan para pelanggar HAM. Presiden Jokowi masih memproduksi
kontroversi yang tak sensitif akan kepentingan korban dan publik. Yang bertambah
seiring waktu berjalan hanya retorika, wacana dan janji yang tidak berwujud nyata serta
bisa dirasakan oleh publik utamanya para korban.
Kelima, hingga kini pemerintah Indonesia masih terus menutup mata terhadap berbagai
konvensi internasional yang bersifat progresif terhadap penegakkan hak asasi manusia.
Padahal, Indonesia memiliki daftar panjang pelanggaran HAM, utamanya yang terjadi di
Papua. Ketidakseriusan pemerintah ini tercermin dari ditolaknya prinsip R2P yang dapat
mencegah kejahatan kekejaman massal. Negara seharusnya melaksanakan tanggung
jawabnya dengan bekerja secara kolektif melalui saluran multilateral dengan masyarakat
internasional dan bekerja dengan Lembaga nasional, organisasi sipil, dan pemangku
kepentingan lainnya sehingga perdamaian dan stabilitas akan terjaga. Di sisi lain,
Indonesia juga belum menangani permasalahan iklim dengan serius. Pakta The Glasgow
Climate Pact yang tidak diimplementasikan secara serius membuat laju deforestasi terus
bergerak cepat dan semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap orang-orang yang
menggantungkan hidupnya pada hutan. Pemerintah harus segera berperan aktif dalam
menegakkan HAM dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional guna
menghentikan snowball effect yang menyebabkan isu yang berkaitan dengan konvensi
tersebut belum terselesaikan, termasuk dalam hal ini isu pelanggaran HAM yang terus
terjadi di tanah Papua.
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