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Ringkasan	Eksekutif	

	
Bertepatan	dengan	tiga	tahun	masa	jabatan	Presiden	Joko	Widodo	–	Ma’ruf	Amin	yang	jatuh	
pada	20	Oktober	2022,	Komisi	untuk	Orang	Hilang	dan	Korban	Tindak	Kekerasan	(KontraS)	
sebagai	salah	satu	Organisasi	Masyarakat	Sipil	(OMS)	kembali	menerbitkan	catatan	evaluatif	
atas	kinerja	pemerintahan	dalam	sektor	Hak	Asasi	Manusia	(HAM).	Laporan	ini	secara	umum	
berisi	 sejumlah	catatan	yang	menguji	 sejauh	mana	penyelenggaraan	Negara	 telah	 tunduk	
pada	prinsip	demokrasi,	HAM,	dan	rule	of	 law.	Selama	setahun	terakhir,	kami	 juga	secara	
aktif	melakukan	pemantauan	dan	advokasi	guna		mendorong	perbaikan	situasi	agar	negara	
dapat	 menunaikan	 kewajibannya	 dalam	 menghormati,	 melindungi	 dan	 memenuhi	 hak	
warganya	sebagaimana	yang	dimandatkan	konstitusi	dan	peraturan	perundang-undangan.		
	
Dalam	merumuskan	laporan	ini,	KontraS	mengambil	data	dengan	beberapa	metode	seperti	
pemantauan	 media	 selama	 tahun	 ketiga	 pemerintahan	 Joko	 Widodo	 –	 Ma’ruf	 Amin,	
pendampingan	hukum,	data	jaringan,	serta	catatan	advokasi	kebijakan	yang	dilakukan	oleh	
KontraS	-	yang	kemudian	kami	analisis	menggunakan	standar-standar	HAM	yang	berlaku	
secara	universal.	Tak	lupa,	kami	juga	mengukur	ketercapaian	janji	Presiden	Joko	Widodo	-	
Ma’ruf	Amin	dalam	sektor	HAM.		
	
Selama	setahun	terakhir,	kami	melihat	bahwa	upaya	penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	
diarahkan	 pada	 pemutihan	 tanggung	 jawab	 pelaku,	 di	 sisi	 lain	 mengabaikan	 pemulihan	
terhadap	 korban.	 Pada	 2019	 lalu,	 Jokowi	 saat	 kampanyenya	 berjanji	 untuk	melanjutkan	
penyelesaian	yang	berkeadilan	terhadap	kasus-kasus	pelanggaran	HAM	berat	di	masa	lalu.	
Akan	 tetapi,	 janji	Presiden	untuk	menyelesaikan	kasus	pelanggaran	HAM	berat	masa	 lalu	
secara	 berkeadilan	 hanya	 merupakan	 lip	 service	 lanjutan	 sejak	 periode	 pertama	
kepemimpinannya.	Dalam	setahun	belakangan	begitu	banyak	langkah	kontraproduktif	yang	
ditempuh	 seperti	 halnya	 penyelenggaraan	 sidang	 pengadilan	 HAM	 Paniai	 yang	 berjalan	
buruk.	 Begitupun	 langkah	 lainnya	 seperti	 pengangkatan	 penjahat	 kemanusiaan	 menjadi	
Panglima	 Kodam	 Jaya,	 merupakan	 preseden	 buruk	 bagi	 penghormatan	 HAM,	 reformasi	
sektor	keamanan,	 serta	penegakan	hukum	atas	kasus	pelanggaran	HAM	berat.	Begitupun	
cara-cara	non	yudisial	seperti	Keppres	Tim	PPHAM	yang	telah	bermasalah	sejak	awal	dan	
upaya	memecah	belah	kelompok	korban	lewat	bantuan	materil.		
	
Belakangan	 ini,	 Kepolisian	 juga	menjadi	 sorotan	 utama	 karena	 kinerjanya	menimbulkan	
keresahan	 di	 tengah	 masyarakat.	 Janji	 Presiden	 untuk	 melakukan	 reformasi	 Polri	 demi	
meningkatkan	kepercayaan	publik	kepada	Polri	 kami	anggap	gagal	 total	 terealisasi.	 Jalan	
reformasi	Polri	yang	mendesak	tak	kunjung	ditunaikan	oleh	pemerintahan	Presiden	Jokowi.	
Padahal	tindakan	anggota	Kepolisian	berupa	kekerasan	dan	pelanggaran	telah	berimplikasi	
pada	kerugian	di	masyarakat.	Anggota	di	 lapangan	kerap	melakukan	pelanggaran	seperti	
penggunaan	 senjata	 api	 dan	 salah	 tangkap.	 Sayangnya	 perbaikan	 hanya	menyoroti	 citra	
semata,	bukan	kinerja.	Keresahan	masyarakat	harus	dijawab	lewat	perbaikan	struktural	di	
tubuh	Polri	dalam	kerangka	reformasi	Polri.		



	
Tiga	tahun	ini	kami	juga	menilai	bahwa	eskalasi	menyempitnya	ruang	kebebasan	sipil	terus	
terjadi	ditunjukkan	dengan	penggunaan	UU	ITE	hingga	kriminalisasi	oleh	pejabat	negara.	
Presiden	 semacam	 merestui	 situasi	 yang	 terus	 memburuk.	 Represi	 terus	 menerus	
dilanjutkan	terhadap	mereka	yang	kritis	baik	dalam	ranah	publik	ataupun	digital,	bahkan	
aktornya	tidak	hanya	berasal	dari	aparat.	Begitupun	serangan	dan	kriminalisasi	 terhadap	
Pembela	HAM	 semakin	membuat	mereka	dalam	kerentanan.	 Selain	 kebebasan	 sipil	 yang	
terus	tergerus,	Presiden	Jokowi	berperan	besar	dalam	membuat	demokrasi	ambruk	dengan	
melakukan	pembiaran	terhadap	berkembangnya	wacana	3	periode	dan	perpanjangan	masa	
jabatan	dengan	berlindung	dibalik	dalih	demokrasi.	 Proses	pemilihan	kepala	daerah	pun	
yang	 seharusnya	dijalankan	dengan	demokratis,	 justru	dilangsungkan	dengan	 sewenang-
wenang.	 Adapun	 penyusunan	 regulasi	 yang	 dilanjutkan	 secara	 serampangan	 dengan	
mengabaikan	meaningful	participation.	

Situasi	 di	 Papua	 pun	 kian	 memburuk	 dengan	 pemaksaan	 kepentingan	 Jakarta	 dan	
berlanjutnya	 eskalasi	 kekerasan.	 Presiden	 Jokowi	 tak	 kunjung	 berhasil	 menyelesaikan	
situasi	kemanusiaan	di	Papua	yang	semakin	carut	marut.	Pendekatan	keamanan,	rentetan	
kekerasan,	penyiksaan,	penghilangan	paksa	hingga	pembunuhan	terhadap	OAP	tak	kunjung	
berakhir	 dilangsungkan.	 Rantai	 kekerasan	 yang	 tak	 kunjung	 berakhir	 tersebut	 harus	
dibarengi	 dengan	 pemaksaan	 kepentingan	 Jakarta	 di	 Papua.	 Hal	 tersebut	 terlihat	 dalam	
langkah	 pemerintahan	 Jokowi	 bersama	 DPR	 yang	 secara	 serampangan	 dan	 tergesa-gesa	
mengesahkan	 RUU	 Otsus	 Papua	 dan	 RUU	 DOB.	 Ketika	 mereka	 menolak,	 represi	 justru	
menjadi	jalan	yang	diambil,	alih-alih	membuka	jalan	dialogis.		

Selain	 itu,	 periode	 kedua	 Jokowi	 sejak	 awal	 dimulai	 dengan	 ambisi	 pembangunan	 dan	
pembukaan	keran	investasi.	Sayangnya,	jalan	yang	diambil	ini	tak	jarang	diiringi	pengerahan	
kekuatan	 sehingga	 berimplikasi	 pada	 pelanggaran	 HAM.	 Perlindungan	 masyarakat	 yang	
minim		dibarengi	dengan	pengerahan	kekuatan	secara	berlebihan	oleh	aparat	dengan	dalih	
pengamanan.	 Belum	 lagi	 ambisi	 Presiden	 untuk	menjadikan	 Indonesia	 sebagai	 produsen	
nikel	 terbesar	 di	 Indonesia	 dengan	 mengabaikan	 prinsip	 universalitas	 HAM.	 Politik	
keberpihakan	 terhadap	 pemilik	 modal	 oleh	 Presiden	 justru	 mengabaikan	 hak-hak	
masyarakat	 dan	 semakin	 membuktikan	 bahwa	 rezim	 pemerintahan	 kian	 memfasilitasi	
kepentingan	oligarki.		

Di	 level	 Internasional,	 komitmen	 palsu	 demi	menjaga	 nama	 baik	 terus	 diproduksi.	 Akan	
tetapi,	situasi	di	Indonesia	jauh	panggang	dari	api.	Rekomendasi	UPR	yang	disampaikan	pada	
Indonesia	 sampai	 tahun	 ketiga	 kepemimpinan	 Presiden	 pun	 minim	 dijalankan.	 Dalam	
konteks	 rekomendasi	 terhadap	 Papua	 pun,	 alih-alih	 memperbaiki	 situasi,	 pemerintah	
cenderung	resisten	atas	situasi	kemanusiaan	yang	ada.	Begitupun	sikap	paradoks	Indonesia	
soal	 hukuman	 mati,	 di	 satu	 sisi	 Indonesia	 melanggengkan	 praktik	 hukuman	 mati	 salah	
satunya	lewat	RKUHP.	Akan	tetapi,	tidak	ingin	warga	negaranya	divonis	hukuman	mati	di	
negara	lain.	
	
	
	



I. 	Pengantar	

		
Bertepatan	dengan	tiga	tahun	masa	jabatan	Presiden	Joko	Widodo	–	Ma’ruf	Amin	yang	jatuh	
pada	20	Oktober	2022,	Komisi	untuk	Orang	Hilang	dan	Korban	Tindak	Kekerasan	(KontraS)	
sebagai	salah	satu	Organisasi	Masyarakat	Sipil	(OMS)	kembali	menerbitkan	catatan	evaluatif	
atas	kinerja	pemerintahan	dalam	sektor	Hak	Asasi	Manusia	(HAM).	Laporan	ini	secara	umum	
berisi	 sejumlah	catatan	yang	menguji	 sejauh	mana	penyelenggaraan	Negara	 telah	 tunduk	
pada	prinsip	demokrasi,	HAM,	dan	rule	of	 law.	Selama	setahun	terakhir,	kami	 juga	secara	
aktif	melakukan	pemantauan	dan	advokasi	guna		mendorong	perbaikan	situasi	agar	negara	
dapat	 menunaikan	 kewajibannya	 dalam	 menghormati,	 melindungi	 dan	 memenuhi	 hak	
warganya	sebagaimana	yang	dimandatkan	konstitusi	dan	peraturan	perundang-undangan.		
	
Sebagai	 bagian	 dari	 bentuk	 kritik	 serta	 masukan	 dari	 masyarakat	 sipil,	 KontraS	 selalu	
merespons	situasi	demokrasi	melalui	pemantauan	kebijakan,	perguliran	wacana,	perintah	
presiden,	 dan	 keputusan	dalam	bentuk	 kebijakan	maupun	 arahan	 yang	 dikeluarkan	 oleh	
Presiden	 Joko	 Widodo,	 terkhusus	 pada	 waktu	 pelantikan	 presiden	 yang	 jatuh	 pada	 20	
Oktober.	 Pada	 laporan	 yang	 dirilis	 setahun	 lalu,	 kami	 menyoroti	 demokrasi	 yang	 kian	
memburuk	 bahkan	 perlahan	 mati	 ditinjau	 dari	 beberapa	 indikator.1	 Nyatanya,	 laporan	
tersebut	masih	 relevan	 hingga	 sekarang	 dengan	 dibuktikan	 dari	 sejumlah	 hal	 yang	 kami	
pantau	melalui	keterangan	dan	keputusan	Presiden	yang	kami	analisis	dengan	instrumen	
hak	asasi	manusia	internasional.		
	
Selama	satu	tahun	terakhir,	kami	melihat	indikasi	amburadulnya	pengelolaan	negara	tanpa	
memperhatikan	 prinsip	 demokrasi	 misalnya	 tercermin	 dalam	 masifnya	 wacana	
perpanjangan	 masa	 jabatan	 Presiden,	 situasi	 kebebasan	 sipil,	 ketegasan	 terhadap	
pelanggaran	oleh	alat	negara,	dan	perkembangan	penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat.			
	
Dalam	 tataran	 kebebasan	 sipil,	 situasi	 di	 Indonesia	 kian	 memburuk	 ditandai	 dengan	
masyarakat	yang	semakin	takut	menyampaikan	ekspresinya	baik	di	ruang	publik	maupun	
digital.2	 Dalam	 isu	 pelanggaran	 HAM	 berat,	 upaya	 yang	 ditempuh	 baik	 secara	 yudisial	
maupun	 non	 yudisial	 justru	 begitu	 jauh	 dari	 standar	 yang	 telah	 digariskan	 dunia	
internasional.	Hal	tersebut	dapat	terlihat	dari	buruknya	proses	pengadilan	HAM	kasus	Paniai	
yang	hanya	mendakwa	satu	orang	saja.	Padahal,	dalam	suatu	kejahatan	pelanggaran	HAM	
berat	yang	sifatnya	sistematis	dan	meluas,	mustahil	hanya	dilakukan	oleh	satu	orang.	Di	sisi	

 
1 KontraS	memandang	bahwa	demokrasi	di	 Indonesia	perlahan	dan	berangsur-angsur	menuju	pada	 jurang	
kematian,	 dilihat	 dari	 berbagai	 indikasi	 seperti	 halnya:	 1)	 situasi	 kebebasan	 sipil	 yang	 kian	 hari	 kian	
memburuk;	2)	negara	abai	dalam	perlindungan	Pembela	HAM;	3)	berkaratnya	kasus-kasus	pelanggaran	HAM	
berat	masa	lalu;	4)	macetnya	reformasi	sektor	keamanan;	5)	pendekatan	represif	di	Papua	yang	tidak	dibarengi	
dengan	 koreksi;	 dan	 6)	 Sikap	 buruk	 Jokowi	 terhadap	 Isu	 Internasional.		
Selengkapnya	 https://kontras.org/2021/10/19/catatan-2-tahun-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-
demokrasi-perlahan-mati-di-tangan-jokowi/	 
2	Salah	satu	buktinya	adalah	survei	yang	diselenggarakan	lembaga	Indikator.	Dalam	survei	tersebut,	disebutkan	
bahwa	62,9	persen	masyarakat	semakin	takut	menyampaikan	pendapat.	Dikutip	dari	CNN	Indonesia,	Survei	
Indikator	 Ungkap	 Publik	 Kian	 Takut	 Sampaikan	 Pendapat,	
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220403200217-20-779663/survei-indikator-ungkap-publik-
kian-takut-sampaikan-pendapat		



lain,	 mandeknya	 pengadilan	 HAM	 terhadap	 kasus-kasus	 lainnya	 justru	 disertai	 dengan	
pembentukan	Tim	Penyelesaian	Pelanggaran	HAM	(PPHAM)	lewat	Keppres	No.	17	Tahun	
2022.	Hal	ini	dikhawatirkan	menjadi	legitimasi	‘cuci	tangan’	bagi	para	pelaku	yang	terlibat	
dalam	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu.	Belum	lagi	manuver	yang	dilakukan	oleh	sejumlah	
politisi	yang	ada	di	pemerintahan	Joko	Widodo	untuk	memberikan	bantuan	pada	sejumlah	
korban	sehingga	memecah	belah	perjuangan	para	korban.		
	
Situasi	kian	memburuk	ketika	Kepolisian	Republik	Indonesia	(Polri)	menjadi	sorotan	penuh	
atas	tindakan	sejumlah	anggotanya	bahkan	sampai	dengan	pejabat	tinggi	dalam	melakukan	
kejahatan.	 Pelanggaran	 dan	 kekerasan	 justru	 tak	 kunjung	 berhenti	 dilakukan	 sehingga	
menimbulkan	kerugian	bagi	masyarakat.	Di	sisi	lain,	penegakan	hukum	pun	sangat	tumpul	
pada	 anggota	 di	 lapangan	 yang	 melakukan	 pelanggaran.	 Hal	 tersebut	 kontraproduktif	
terhadap	 semangat	 reformasi	 Polri	 sebagaimana	 juga	 digaungkan	 dalam	 janji	 kampanye	
Presiden	 Jokowi.	 Selama	 satu	 tahun,	 fenomena	 berkaitan	 dengan	 Polri	 seperti	 halnya	
ramainya	tagar	#PercumaLaporPolisi,	kasus	pembunuhan	yang	dilakukan	oleh	Kepala	Divisi	
Profesi	 dan	 Pengamanan	 (Propam),	 Ferdy	 Sambo,	 hingga	 brutalitas	 penembakan	 gas	 air	
mata	 yang	 dilakukan	 aparat	 di	 stadion	Kanjuruhan,	Malang	 hingga	menewaskan	 ratusan	
orang.	Sayangnya,	rangkaian	peristiwa	yang	ada	pun	tak	bisa	dimanfaatkan	oleh	Presiden	
untuk	mendorong	reformasi	dan	perbaikan	pada	institusi	Polri.		
	
Selain	 itu,	 berbagai	 regulasi	 dan	 kebijakan	 dibuat	 untuk	 memberi	 kelonggaran	 investor	
tanpa	 memperhatikan	 dampak	 hak	 asasi	 manusia	 dan	 lingkungan.	 Hal	 tersebut	 dapat	
terlihat	 dari	 mulusnya	 proyek-proyek	 pemerintah	 seperti	 banyaknya	 Proyek	 Strategis	
Nasional	(PSN)	hingga	ambisi	Presiden	untuk	jadi	negara	produsen	nikel	terbesar	di	dunia.		
Tak	 jarang	 proyek	 tersebut	melanggar	HAM	dan	mengorbankan	masyarakat.	 Belum	 lagi,	
permasalahan	konflik	dan	krisis	kemanusiaan	di	Papua	yang	tak	kunjung	selesai	hingga	tiga	
tahun	masa	 kepemimpinan	 Jokowi	 -	Ma’ruf	 Amin.	 Pendekatan	 keamanan	masih	menjadi	
pilihan	 utama	 bagi	 pemerintah	 dalam	 menyelesaikan	 persoalan	 yang	 ada.	 Penambahan	
pasukan	militer	 dan	 aparat	 keamanan	 terus	 saja	 dilakukan,	walaupun	 terbukti	 tak	dapat	
menyelesaikan	 persoalan	 yang	 ada	 di	 Papua.	 Situasi	 kian	 diperparah	 dengan	 pemaksaan	
kehendak	Jakarta	di	Papua,	terlihat	dalam	dilanjutkannya	RUU	Otonomi	Khusus	(Otsus)	dan	
diputuskannya	 Daerah	 Otonomi	 Baru	 (DOB)	 Papua.	 Padahal,	 penolakan	 begitu	 masif	
digaungkan	oleh	Orang	Asli	Papua	(OAP).		
	
Dalam	merumuskan	laporan	ini,	KontraS	mengambil	data	dengan	beberapa	metode	seperti	
pemantauan	 media	 selama	 tahun	 ketiga	 pemerintahan	 Joko	 Widodo	 –	 Ma’ruf	 Amin,	
pendampingan	hukum,	data	jaringan,	serta	catatan	advokasi	kebijakan	yang	dilakukan	oleh	
KontraS	-	yang	kemudian	kami	analisis	menggunakan	standar-standar	HAM	yang	berlaku	
secara	universal.	Tak	lupa,	kami	juga	mengukur	ketercapaian	janji	Presiden	Joko	Widodo	-	
Ma’ruf	Amin	dalam	sektor	HAM.		
	
Berangkat	 dari	 beberapa	 catatan	 tersebut,	 KontraS	 melihat	 bahwa	 situasi	 demokrasi	
mundur	 kian	 nyata	 dilihat	 dari	 beberapa	 hal:	 mundurnya	 langkah	 penuntasan	 kasus	
pelanggaran	 HAM	 berat	 masa	 lalu;	 gagalnya	 dalam	 mereformasi	 Kepolisian;	 situasi	
demokrasi	 yang	 kian	 memburuk;	 Abaikan	 suara	 dan	 gagal	 tangani	 konflik	 Papua;	



penggunaan	 kekuatan	 dalam	 eksploitasi	 Sumber	 Daya	 Alam	 (SDA);	 dan	 memproduksi	
kebohongan	di	kancah	internasional.	
	
Ragam	permasalahan	tersebut	sayangnya	tidak	secara	berani	diambil	oleh	Presiden	sebagai	
bagian	dari	tanggung	jawabnya.	Presiden	Jokowi	kerap	lari	dari	permasalahan	dan	seringkali	
melempar	 tanggung	 jawabnya	 kepada	 para	 bawahannya.	 Padahal,	 sebagai	 pemegang	
otoritas	tertinggi,	melekat	kepadanya	tanggung	jawab	negara.	Terlebih,	permasalahan	yang	
ada	tercantum	pada	janji	kampanyenya	pada	2019	lalu.		
	

II. Mundurnya	Penuntasan	Kasus	Pelanggaran	HAM	Berat	Oleh	Presiden	Jokowi	
dalam	Empat	Babak		

	
“Melanjutkan	penyelesaian	yang	berkeadilan	terhadap	kasus-kasus	pelanggaran	HAM	berat	

di	masa	lalu.”	
Janji	Presiden	No	6.4	

		
Kalimat	 janji	 Jokowi	 -	Ma’ruf	Amin	sebagai	kontestan	Pemilihan	Presiden	di	2019	di	atas	
ialah	satu	bentuk	kekeliruan.	Diksi	“melanjutkan”	yang	dipilih	seolah	pada	periode	pertama	
sejak	2014,	Jokowi	yang	merupakan	pihak	petahana	telah	melakukan	penyelesaian	terhadap	
pelanggaran	 HAM	 berat	 di	 Indonesia.	 Padahal	 tentu	 sejarah	 mencatat	 tak	 ada	 bukti	
penyelesaian	 yang	dilakukan.	 Yang	 ada	 justru	berbagai	 catatan	 yang	memuat	 situasi	 dan	
kondisi	penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	semakin	mundur.	
	
Kemunduran	 situasi	 dan	 kondisi	 penyelesaian	 pelanggaran	HAM	 berat	 juga	 diisi	 dengan	
fakta	bahwa	adanya	setidaknya	satu	pelanggaran	HAM	berat	baru	yakni	Peristiwa	Paniai	di	
7	 -	 8	 Desember	 2014.	 Beberapa	 peristiwa	 kriminal	 besar	 yang	melibatkan	 aparat	 yakni	
Kepolisian	dalam	Tragedi	KM	50	yakni	pembunuhan	6	anggota	Laskar	Front	Pembela	Islam	
(FPI)	di	Desember	2020	serta	Pembantaian	Kanjuruhan	yang	juga	melibatkan	anggota	TNI	
yang	 menewaskan	 setidaknya	 132	 orang	 di	 Malang,	 Jawa	 Timur	 pada	 1	 Oktober	 2022	
menjadi	 diskursus	 publik	 untuk	 juga	 bisa	 dilihat	 sebagai	 kejahatan	 kemanusiaan	 dan	
pelanggaran	HAM	berat.	
	
Terhadap	belasan	kasus	yang	disebutkan	sebagai	janji	di	Pilpres	2014	yang	mengantarkan	
Gubernur	DKI	Jakarta	2012	menjadi	Presiden	ini	tentu	tidak	ada	kemajuan	penanganannya.	
Aksi	Kamisan	yang	dilakukan	oleh	para	penyintas,	keluarga	korban	dan	publik	di	seberang	
Istana	 Negara	 masih	 terus	 berlangsung	 dan	 memasuki	 masa	 tahun	 ke-16	 dan	
penyelenggaraan	yang	sudah	 lebih	dari	700	kali.	Gagalnya	pemenuhan	 janji	di	bidang	 ini	
menjadi	bukti	kegagalan	Presiden	Jokowi	di	periode	pertama.	
	
Tahun	 2022	 yang	menjadi	 momen	 pertengahan	 di	 periode	 kedua	 Presiden	 Jokowi	 yang	
menunjukkan	 bahwa	 hitung	 mundur	 pembuktian	 janji	 kedua	 untuk	 menuntaskan	
pelanggaran	 HAM	 berat	 apakah	 terlaksana	 atau	 tidak.	 Ini	 bisa	 jadi	 faktor	 serius	 untuk	
menentukan	 apakah	 Presiden	 Jokowi	 adalah	 presiden	 yang	 berhasil	 atau	 sebaliknya.	 Di	



tengah	jam	pasir	yang	terus	turun	menuju	butir	terakhirnya,	Presiden	Jokowi	dan	jajaran	
terdesak.	Tapi	bukannya	lekas	melaksanakan	penuntasan	yang	sesuai	dengan	pengaturan	
dan	 norma	 hukum	dan	HAM	 yang	 berlaku	 secara	 universal,	 pilihan	 langkah	 yang	 dipilih	
malah	sarat	akan	masalah	dan	tidak	menyelesaikan	persoalan.	
	
Empat	langkah	atau	babak	yang	dipilih	oleh	Presiden	Jokowi	dan	jajaran	selama	setahun	ke	
belakang	adalah:	
	

A. Buruknya	Proses	Pengadilan	HAM	Peristiwa	Paniai	

	
Pengadilan	HAM	yang	bisa	menjadi	pintu	bagi	pemenuhan	hak	para	korban	dan	publik	jadi	
satu	proses	 yang	ditunggu	untuk	berlangsung.	Pengadilan	HAM	merupakan	 tindak	 lanjut	
dari	hasil	penyelidikan	Komnas	HAM	dan	penyidikan	Kejaksaan	Agung.	Pada	3	Desember	
2021,	 Kejaksaan	 Agung	 akhirnya	 mengumumkan	 dimulainya	 satu	 penyidikan	 atas	
pelanggaran	HAM	berat,	yakni	Peristiwa	Paniai	2014.3	Langkah	ini	tentu	publik	dan	KontraS	
apresiasi	dan	respons	dengan	beberapa	catatan.4	Utamanya	adalah	soal	pentingnya	untuk	
setidaknya	memeriksa	Panglima	TNI	saat	peristiwa	terjadi	yakni	Moeldoko	yang	kini	masih	
bercokol	di	pemerintahan	sebagai	Kepala	Kantor	Staf	Presiden.	
	
Pengumuman	penyidikan	jelang	Hari	HAM	Sedunia	di	2021	seolah	menjadi	angin	segar	bagi	
situasi	 penyelesaian	 pelanggaran	 HAM	 berat	 di	 Indonesia.	 Namun	 seiring	 berjalan,	
penyidikan	 ini	 yang	 justru	menjadi	masalah	bagi	buruknya	proses	Pengadilan	HAM	yang	
masih	 berlanjut	 sampai	 hari	 ini.	 Kita	 dihadapkan	 pada	 hasil	 penyidikan	 yang	
mengecewakan.5	 Peristiwa	 Paniai	 yang	 dikonstruksikan	 sebagai	 kejahatan	 kemanusiaan	
dalam	 bentuk	 pembunuhan	 dan	 penganiayaan	 yang	 juga	 dikaitkan	 dengan	 pasal	 rantai	
komando	hanya	menghadirkan	seorang	terdakwa	yakni	Isak	Sattu	seorang	purnawirawan	
TNI	 yang	 bertugas	 sebagai	 Perwira	 Penghubung	 di	 Kodim	 1705/Paniai	 saat	 peristiwa	
terjadi.	
	
Tak	 hanya	 proses	 penyidikan	 yang	 berjalan	 buruk,	 proses	 persiapan	 penyelenggaraan	
Pengadilan	HAM	oleh	Mahkamah	Agung	juga	berlangsung	dengan	tidak	optimal.	Lamanya	
jeda	waktu	antara	Pengadilan	HAM	sebelum	Peristiwa	Paniai	ini	membuat	seolah	kekuasaan	
dan	lembaga	negara	terkait	gagap	untuk	menyelenggarakan	Pengadilan	HAM	atas	Peristiwa	
Paniai.	Tercatat	bahwa	Mahkamah	Agung	baru	melempar	informasi	perekrutan	Hakim	Ad	

 
3 Siaran Pers Kejaksaan Agung mengenai dimulainya proses Penyidikan Peristiwa Paniai 2014 dimuat 
oleh sejumlah media nasional, salah satunya bisa diakses di: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211204100432-12-729768/kejagung-resmi-bentuk-tim-
penyidikan-kasus-ham-berat-paniai  
4 Catatan KontraS akan dimulainya Penyidikan Peristiwa Paniai 2014 dapat diakses di 
https://kontras.org/2021/12/05/usut-tuntas-peristiwa-paniai-2014-jaksa-agung-perlu-memeriksa-
keterlibatan-panglima-tni-dalam-peristiwa-paniai/  
5 Kritik atas kinerja dan hasil Penyidikan Paniai 2014 oleh Kejaksaan Agung dapat diakses di 
https://kontras.org/2022/07/22/hari-bhakti-adhyaksa-ke-62-peristiwa-paniai-hanya-ada-1-terdakwa-dan-
penyidikan-yang-mengecewakan-warga-62/  



Hoc	di	tanggal	20	Juni	2022	sehingga	menyebabkan	prosesnya	menjadi	tergesa-gesa.	Dalam	
proses	asesmen	profil	dan	wawancara	juga	ditemukan	bahwa	mayoritas	pendaftar	berada	
dalam	tingkatan	yang	mengecewakan	dalam	pengetahuan	dan	pengalaman	aktivitas	terkait	
bidang	pelanggaran	HAM	berat6.	
	
Pengadilan	HAM	atas	Peristiwa	Paniai	yang	hingga	laporan	ini	ditulis	masih	dalam	agenda	
pemeriksaan	saksi	dan	ahli	menyimpan	satu	lubang	besar,	yakni	tidak	adanya	pelibatan	para	
penyintas	dan	keluarga	korban	sebagai	saksi	dan	pihak	yang	harus	dipenuhi	pemulihannya.	
Pihak	 penyintas	 dan	 keluarga	 korban	 bersama	 dengan	 sejumlah	 pendamping	 di	 Paniai	
menyampaikan	kekecewaan	mendalam	akan	proses	hukum	yang	berlangsung	yang	justru	
menjadi	 pintu	 ketidakadilan	 berikutnya7.	 Lambannya	 tindak	 lanjut	 proses	 hukum	meski	
warga	sudah	kooperatif,	dipilihnya	lokasi	pengadilan	di	Makassar	meski	ketentuan	hukum	
memungkinkan	 Pengadilan	 HAM	 untuk	 diselenggarakan	 di	 Papua	 serta	 terdakwa	 yang	
hanya	berjumlah	satu	orang	menjadi	faktor	di	balik	pilihan	mereka.	
	
Ketiadaan	 para	 penyintas	 dan	 keluarga	 korban	 sebagai	 saksi	 di	 Pengadilan	 HAM	 atas	
Peristiwa	 Paniai	 menyebabkan	 narasi	 yang	 berkembang	 kembali	 menyudutkan	 korban.	
Berbagai	 penggambaran	 perilaku	 warga	 ditonjolkan	 seolah	 menjadi	 pembenaran	 dari	
tindakan	kekerasan	dan	penanganan	yang	tidak	terukur	dari	aparat	saat	kejadian	meletus.	
Dengan	kondisi	seperti	ini,	Pengadilan	HAM	atas	Peristiwa	Paniai	yang	sebelum	prosesnya	
berlangsung	 sudah	 diklaim	 secara	 sepihak	 apresiasinya8	 berpotensi	 untuk	 berakhir	
antiklimaks	layaknya	tiga	Pengadilan	HAM	sebelumnya	dan	impunitas	tetap	merajalela.9	
	

B. Dulu	Menculik,	Sekarang	Dilantik	

Patut	 diduga	bahwa	kemenangan	 Jokowi-Amin	dalam	Pemilihan	Presiden	 (Pilpres)	 2019	
lalu,	 tak	bisa	dilepaskan	dari	 janji	politik	yang	digulirkan	dalam	visi-misi	 Indonesia	Maju	
yakni	 dengan	 semangat	 utama	 “membuat	 negara	 hadir”	 untuk	 masa	 depan	 penuntasan	
kasus	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu.	Untaian	janji	politik	yang	tertuang	dalam	visi-misi	
kemudian	seakan	diamini	oleh	para	penyintas,	korban	dan	keluarga	korban	untuk	menaruh	
harapan	 akan	 penyelesaian	 kasus	 pelanggaran	 HAM	 berat	 masa	 lalu	 di	 tangan	 rezim	
kepemimpinan	Joko	Widodo.	Terlebih,	rekam	jejak	dirinya	bukan	berasal	dari	latar	belakang	
militer	dan	bersih	dari	dosa	politik	rezim	orde	baru;	yang	tentu	hal	ini	dapat	diyakini	oleh	

 
6 Komentar KontraS terkait proses dan hasil Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM 2022 bisa diakses 
di: https://kontras.org/2022/07/26/hasil-seleksi-hakim-ad-hoc-pengadilan-ham-2022-mahkamah-agung-
harus-persiapkan-hakim-pengadilan-ham-dengan-maksimal/  
7 Keterangan Yones Douw selaku pendamping penyintas dan keluarga korban Peristiwa Paniai dapat 
diakses di https://jubitv.id/kecewa-hanya-satu-pelaku-keluarga-korban-peristiwa-paniai-berdarah-tidak-
hadiri-sidang-di-makassar/  
8 Klaim apresiasi untuk Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai dari kalangan internasional salah satunya 
dapat dibaca di https://www.antaranews.com/berita/2943497/mahfud-md-sebut-komisioner-tinggi-ham-
pbb-apresiasi-penanganan-paniai  
9 Laporan penelitian mengenai tiga Pengadilan HAM di Indonesia oleh International Center for 
Transitional Justice dapat diakses di https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Rights-Court-
2003-English.pdf  



korban	bahwa	dirinya	dapat	dijadikan	 sarana	untuk	mewujudkan	keadilan.	Namun	siapa	
sangka,	 alih-alih	 memainkan	 politik	 keseimbangan,	 dirinya	 justru	 mempertontonkan	
impunitas	 atau	 kekebalan	 hukum	 bagi	 para	 pelanggar	 HAM	 di	 Indonesia	 dengan	
memberikan	karpet	merah	dan	merangkul	pejabat	militer	yang	terlibat	dalam	kejahatan	era	
orde	baru	menjadi	pejabat	di	tubuh	pemerintahannya.	Pilihan	politiknya	ini	tentu	bukanlah	
solusi,	melainkan	justru	menimbulkan	permasalahan	baru	bagi	penegakan	hukum	dan	HAM	
di	Indonesia.		

Dalam	konteks	kasus	penghilangan	paksa	misalnya,	 di	 awal	 tahun	2022	 tepatnya	pada	4	
Januari	 2022	 kita	 telah	 menyaksikan	 betapa	 Presiden	 Jokowi	 mengingkari	 janji	 kepada	
keluarga	 korban	 penghilangan	 paksa	 aktivis	 1997/1998	 yang	 telah	 bertemu	 di	 Istana	
Presiden	2	kali	dan	satu	kali	bertemu	dengan	Moeldoko	selaku	kepala	Kantor	Staf	Presiden	
yang	 telah	 ditunjuk	 Presiden	 untuk	 menuntaskan	 kasus	 penghilangan	 paksa	 aktivis	
1997/1998;	 dengan	 memberikan	 karpet	 merah	 melalui	 promosi	 jabatan	 kepada	 Mayor	
Jenderal	(Mayjen)	Untung	Budiharto	salah	satu	anggota	Tim	Mawar	Kopassus	yang	terbukti	
bersalah	 dalam	 kasus	 Penghilangan	 Paksa	 Aktivis	 1997/1998	menjadi	 Panglima	 Kodam	
(Pangdam)	 Jaya.	 Pengangkatan	Untung	Budiharto	menambah	bukti	 bahwa	Presiden	 Joko	
Widodo	telah	membiarkan	pelaku	pelanggar	HAM	di	Indonesia	menempati	posisi	strategis	
di	tubuh	pemerintahan	sebagai	Panglima	Kodam	Jaya,	yang	notabene	merupakan	pemegang	
komando	utama	pembinaan	dan	operasional	kewilayahan	TNI	AD	yang	meliputi	Provinsi	
Jakarta	Raya,	Kota	Depok,	Kota/Kabupaten	Bekasi,	dan	Kota/Kabupaten	Tangerang.		

Untung	Budiharto	yang	telah	terbukti	di	Pengadilan	secara	sewenang-wenang	menggunakan	
jabatan	 militernya	 untuk	 menculik	 dan	 menyiksa	 masyarakat	 sipil,	 namun	 sekarang	
diberikan	 jabatan	 penting	 dalam	 tubuh	 TNI	 seperti	 Pangdam	 Jaya	 yang	 memimpin	 dan	
mengendalikan	 sejumlah	 besar	 pasukan	 bersenjata	 di	 bawahnya	 tentu	 merupakan	
permasalahan	 serius.	Guidance	Note	 of	 the	UN	 Secretary-General	 terkait	 Pendekatan	 PBB	
untuk	Keadilan	Transisi	menyatakan	bahwa	institusi	publik	yang	membantu	melanggengkan	
konflik	atau	aturan	yang	represif	pada	masa	lalu	harus	ditransformasi	menjadi	institusi	yang	
menopang	perdamaian,	melindungi	HAM,	dan	menumbuhkan	budaya	menghormati	aturan	
hukum.	Adanya	mekanisme	vetting	pada	perekrutan	pelayan	publik,	khususnya	di	 sektor	
keamanan	 dan	 peradilan,	 sangat	 penting	 untuk	 memfasilitasi	 transformasi	 ini,	 dengan	
memecat	 dari	 jabatannya	 atau	 tidak	 merekrut	 pegawai	 publik	 yang	 secara	 pribadi	
bertanggung	 jawab	 atas	 pelanggaran	 berat	HAM10.	 Dengan	 demikian,	 adanya	 proses	 dan	
fakta	 hukum	 bahwa	 Mayjen	 Untung	 Budiharto	 merupakan	 pelaku	 penghilangan	 paksa		
aktivis	 1997	 –	 1998	 semestinya	 dapat	menjadi	 alasan	 bagi	 Presiden	 Jokowi	 untuk	 tidak	
membiarkan	 sosok	 yang	 punya	 rekam	 jejak	melakukan	 kejahatan	 kemanusiaan	menjadi	
petinggi	militer	di	Indonesia.	Pembiaran	ini	tentu	mencederai	perjuangan	keluarga	korban	
dan	pendamping	yang	terus	mencari	keberadaan	korban	yang	masih	hilang.	
	
Keistimewaan	“Penjahat	HAM	menjadi	Pejabat”	tak	hanya	dilanggengkan	dengan	absennya	
penghukuman	bagi	para	pelaku,	melainkan	juga	turut	diperkuat	secara	sistematis	melalui	
sistem	hukum	Indonesia	yang	turut	membuat	TNI	menjadi	unsur	yang	superior	dan	tidak	

 
10  Guidance Note of the Secretary-General United Nations Approach to Transitional Justice (Maret, 
2010), hal 9 



dapat	 tersentuh	 oleh	 hukum.	 Surat	 Keputusan	 Panglima	 TNI	 atas	 Pengangkatan	 Untung	
Budiharto	sebagai	Panglima	Kodam	Jaya	ini	pasalnya	pernah	digugat	oleh	keluarga	korban	
penghilangan	 paksa	 1997/1998	 bersama	 dengan	 koalisi	 masyarakat	 sipil	 ke	 kamar	
Pengadilan	Tata	Usaha	Negara	maupun	Pengadilan	Militer	Tinggi	 II	 pada	1	April	 silam11,	
namun	pada	prosesnya	gugatan	ini	ditolak	dengan	alasan	kekosongan	hukum	sehingga	tak	
dapat	diuji	 dalam	sebuah	proses	hukum	yang	objektif	 dan	 imparsial.	Gagalnya	pengujian	
terhadap	Keputusan	Tata	Usaha	Militer	tersebut	justru	semakin	mempersempit	ruang	akses	
keadilan	bagi	korban	(access	to	justice)	dan	menunjukkan	ketiadaan	kepastian	hukum	bagi	
keluarga	korban	serta	mencoreng	wajah	penegakan	dan	penghormatan	HAM	di	Indonesia12.	
	
Pengangkatan	penjahat	kemanusiaan	menjadi	Panglima	Kodam	Jaya	tentu	menjadi	preseden	
buruk	 bagi	 penghormatan	 HAM,	 reformasi	 personel	 sektor	 keamanan,	 serta	 penegakan	
hukum	atas	kasus	pelanggaran	HAM	berat.	Pejabat	publik	yang	terlibat	pelanggaran	HAM	
telah	menunjukkan	ketiadaan	 integritas	yang	mendasar	dan	merusak	kepercayaan	warga	
negara	yang	seharusnya	mereka	layani.	Dipegangnya	jabatan	Pangdam	Jaya	oleh	pelanggar	
HAM	sendiri	menjadi	“hambatan”	dan	berpotensi	mempersulit	para	penegak	hukum,	karena	
integritas	 dari	 pelanggar	 hukum	 tentu	 dipertanyakan	 untuk	 terbuka	 dalam	 penegakkan	
hukum.	 Terutama	 dengan	 rekam	 jejak	 Untung	 Budiharto	 sebagai	 penjahat	 hak	 asasi	
manusia,	yang	bersangkutan	berpotensi	dapat	mengulangi	kembali	perbuatannya	dengan	
kerusakan	yang	lebih	masif	mengingat	posisi	yang	saat	ini	dijabat	oleh	Untung	Budiharto.	
Dengan	 demikian,	 preseden	 buruk	 ini	 bukan	 hanya	 merugikan	 penyintas,	 korban,	 dan	
keluarga	 korban	penghilangan	paksa	1997	–	 1998	melainkan	 juga	 seluruh	warga	negara	
Indonesia	 dan	 masa	 depan	 bangsa	 karena	 telah	 memberikan	 ruang	 bagi	 penjahat	
kemanusiaan	untuk	menjalankan	pemerintahan.		
	
Meskipun	demikian,	nama	Untung	Budiharto	bukanlah	 satu-satunya	nama	penjahat	HAM	
yang	eksis	di	tubuh	pemerintahan	Jokowi.	Presiden	Joko	Widodo	juga	mengangkat	mantan	
anggota	 Tim	 Mawar	 lainnya	 seperti	 Brigjen	 TNI	 Yulius	 Selvanus	 sebagai	 Kepala	 Badan	
Instalasi	Strategis	dan	Brigjen	TNI	Dadang	Hendra	Yudha	sebagai	Direktur	Jenderal	Potensi	
Pertahanan	di	Kementerian	Pertahanan.	Padahal	pada	Februari	1999,	Yulius	Selvanus	dan	
Dadang	Hendra	Yudha	yang	berpangkat	Kapten	disidang	oleh	Mahkamah	Militer	Tinggi	II	
Jakarta	 dengan	 hukuman	 penjara	 20	 bulan	 dan	 dipecat	 dari	 ABRI	 sedangkan	 Dadang	
dihukum	 16	 bulan	 penjara	 tanpa	 pemecatan.	 Namun	 dalam	 putusan	 tingkat	 banding,	
pemecatan	terhadap	Yulius	dianulir	oleh	hakim,	sehingga	keduanya	masih	menjabat	aktif	
sebagai	anggota	militer.	Bersama	dengan	Untung	Budiharto,	keduanya	merupakan	anggota	
Tim	 Mawar	 Grup	 IV	 Komando	 Pasukan	 Khusus	 TNI	 Angkatan	 Darat	 dibawah	 komando	
Prabowo	 Subianto	 dan	 diduga	 menjadi	 dalang	 dalam	 operasi	 penculikan	 aktivis	 jelang	
Pemilihan	Umum	pada	1997	dan	Sidang	Umum	MPR	pada	1998.		
	
Tanpa	ragu,	pilihan	pendekatan	kolegial	ini	juga	dilakukan	oleh	Presiden	Joko	Widodo	untuk	
merangkul	 sejumlah	 nama	 petinggi	 militer	 era	 orde	 baru	 yang	 diduga	 terlibat	 dalam	

 
11 Lihat rilis KontraS dapat diakses pada https://kontras.org/2022/04/01/penjahat-ham-tak-dicopot-
masyarakat-gugatpanglima/  
12 Lihat rilis KontraS dapat diakses pada https://kontras.org/2022/04/20/ptun-dan-peradilan-militer-
menolak-gugatan-atas-pengangkatan-penculik-jadi-pangdam-jaya-bukti-tni-kebal-hukum/  



kejahatan	penghilangan	paksa	di	Indonesia	menjadi	pejabat,	seperti	Wiranto13	dan	Prabowo	
Subianto14.	 Wiranto	 diberikan	 promosi	 jabatan	 sebagai	 Ketua	 Wantimpres	 sejak	 2019	
hingga	 sekarang.	 Padahal	 nama	 Wiranto	 sungguh	 tidak	 asing	 dalam	 beberapa	 tindak	
kejahatan	 HAM.	 Perintah	 penangkapan	 dan	 dakwaan	 atas	 keterlibatan	 Wiranto	 dalam	
pelanggaran	HAM	berat	Timor	Timur	dikeluarkan	oleh	Pengadilan	Distrik	Dili.	Namun,	nama	
Wiranto	 tidak	 pernah	 terseret	 ke	 Pengadilan.	 Semakin	 tidak	 dapat	 dipungkiri	 bahwa	
pemerintahan	Joko	Widodo	beserta	jajarannya	gagal	dalam	menghormati,	melindungi,	dan	
memenuhi	 hak	 asasi	manusia	 khususnya	 hak	 korban	 yang	 telah	 lama	menanti	 keadilan.	
Seharusnya,	yang	dilakukan	pemerintah	adalah	mencari	orang-orang	hilang	dan	ratifikasi	
Konvensi	 Internasional	 Anti	 Penghilangan	 Orang	 Secara	 Paksa	 (ICPPED),	 bukan	 dengan	
memberikan	ruang	aman	bagi	para	terduga	pelaku	pelanggaran	HAM	berat	
	
Pemberian	 karpet	 merah	 bagi	 terduga	 pelaku	 penjahat	 HAM	 di	 era	 Pemerintahan	 Joko	
Widodo	tentu	akan	menyulitkan	agenda	penuntasan	kasus	pelanggaran	HAM	dan	tata	kelola	
pemerintahan	 yang	 berbasis	 HAM.	 Sebagaimana	 telah	 kita	 saksikan,	 bahwa	 tidak	
diselesaikannya	kasus	masa	 lalu	 terbukti	 akan	menjadi	preseden	buruk	bagi	penegakkan	
hukum	atas	kekerasan	yang	dilakukan	oleh	aparat	Negara	dimasa	yang	akan	datang,	dimana	
militer/pejabat	Negara	yang	melakukan	berbagai	kekerasan	terhadap	masyarakat	sipil	tidak	
diproses	dan	diadili	secara	hukum	sesuai	standar	HAM	internasional.		Pelaku	pelanggar	HAM	
berat	yang	dapat	melenggang	bebas	tanpa	pertanggungjawaban	hukum	menjadi	cerminan	
akutnya	kultur	impunitas	dan	mangkraknya	agenda	penuntasan	pelanggaran	HAM	berat	di	
era	Pemerintahan	Joko	Widodo.	Hal	ini	justru	kontraproduktif	dengan	agenda	reformasi	dan	
cita-cita	hukum,	karena	barometer	supremasi	hukum	dan	HAM	dapat	terbukti	jika	Negara	
memiliki	 nyali	 untuk	 menggelar	 pengadilan	 HAM	 dan	 bertanggungjawab	 atas	 praktik	
kekerasan	 dan	 kejahatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 Negara.	 Pejabat	 dan	 pegawai	 publik	 yang	
bertanggung	jawab	atas	pelanggaran	berat	HAM,	khususnya	yang	terlibat	di	bidang	militer,	
keamanan,	 polisi,	 intelijen,	 dan	 peradilan,	 tidak	 boleh	 terus	 bertugas	 di	 lembaga	 negara,	
sebagaimana	hal	ini	dinyatakan	oleh	sejumlah	instrumen	hukum	HAM	internasional.		
	

C. Keppres	Tim	PPHAM	(Penyelesaian	Pelanggaran	HAM)	sebagai	Agenda	Cuci	
Tangan	

	

 
13 Hasil	penyelidikan	Komnas	HAM	RI	tahun	1999	juga	sempat	menyimpulkan	bahwa	Wiranto	merupakan	
salah	satu	orang	yang	harus	diselidiki	dalam	kasus	Timor	Timur	dan	dalam	laporannya	Komnas	HAM	juga	
menjelaskan	keterlibatan	Wiranto	saat	menjabat	sebagai	Panglima	Abri	(sekarang	Panglima	TNI)	diduga	
terlibat	aktif	dalam	Peristiwa	Penghilangan	Paksa	1997-1998,	Peristiwa	13-15	Mei	1998,	dan	Penembakan	
Mahasiswa	Trisakti,	Semanggi	I-II	1998-1999;	yang	seharusnya	turut	dimintai	pertanggungjawabannya. 
14 Prabowo	Subianto	yang	juga	diangkat	sebagai	Menteri	Pertahanan	dalam	kabinet	Indonesia	Maju	Jokowi-
Amin	hingga	saat	ini.	Prabowo	sebelumnya	pernah	menjabat	sebagai	Danjen	Kopassus	pada	tahun	1995-
1998.	Namanya	tidak	asing	dalam	Laporan	CAVR	2005	yang	menyebutkan	keterlibatan	Prabowo	dalam	
kejahatan	di	Timor	Timur.	Penyelidikan	Komnas	HAM	juga	menjelaskan	dan	Wiranto	sendiri	menyebut	
alasan	pemecatan	Prabowo	karena	terbukti	terlibat	dalam	kasus	penghilangan	paksa	1997-1998.	Namun,	
pengadilan	untuk	kasusnya	hingga	saat	ini	tidak	pernah	ada. 



“Penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu,	juga	terus	menjadi	perhatian	serius	
Pemerintah.	RUU	Komisi	Kebenaran	dan	Rekonsiliasi	sedang	dalam	proses	pembahasan.	
Tindak	lanjut	atas	temuan	Komnas	HAM	masih	terus	berjalan.	Keppres	Pembentukan	Tim	
Penyelesaian	Non-Yudisial	Pelanggaran	HAM	Berat	Masa	Lalu	telah	saya	tanda	tangani.”	

***	
Petikan	Pidato	Kenegaraan	Presiden	Joko	Widodo	di	DPR	RI	pada	16	Agustus	2022		

	
Bukan	 kali	 pertama	 bagi	 Presiden	 Joko	 Widodo	 menggaungkan	 wacana	 penyelesaian	
pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu.	Di	luar	janji	politik	yang	terkandung	dalam	visi-misinya,	
dalam	beberapa	kesempatan	Presiden	Jokowi	memang	kerap	mengumbar	janji	untuk	segera	
menyelesaikan	kasus	pelanggaran	HAM	berat	masa	 lalu	tanpa	dibarengi	dengan	tindakan	
tegas	penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu	secara	berkeadilan.	Lagi-lagi,	alternatif	
penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu	ini	akan	ditempuh	melalui	jalur	non-yudisial	
yakni	dengan	membentuk	Tim	PPHAM	sebagai	tim	teknis	penyelesaian	pelanggaran	HAM	
berat	masa	lalu	secara	non-yudisial	yang	dibentuk	berdasarkan	Keputusan	Presiden	Nomor	
17	Tahun	2022	yang	 telah	ditandatangani	oleh	Sekretariat	Negara	 tertanggal	26	Agustus	
2022.		
	
Sejak	awal,	wacana	pembentukan	Tim	PPHAM	memang	sudah	menuai	polemik:	mulai	dari	
ketergesaan	dalam	menuliskan	materi	hingga	ketidakterbukaan	terhadap	publik	yang	justru	
menghadirkan	 tanda	 tanya	 perihal	 motif	 dan	 latar	 belakang	 pembentukan	 Keppres	 ini.	
Istilah	penyelesaian	non-yudisial	marak	digulirkan	sejak	awal	kepemimpinan	Presiden	Joko	
Widodo.	 Kecenderungannya	 untuk	 menggunakan	 upaya	 penyelesaian	 pelanggaran	 HAM	
berat	 secara	 non-yudisial	 justru	menunjukan	 kondisi	 lemahnya	 Negara	 untuk	menindak	
para	pelaku	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu	di	Indonesia	melalui	Pengadilan.	Selain	itu,	
keberadaan	 Keppres	 tersebut	 tentu	 melahirkan	 problematika	 baru	 yang	 membuat	
konstruksi	penanganan	kasus	pelanggaran	HAM	Berat	terasa	sumir	karena	pertama,	skema	
yang	 ada	pada	Keppres	 ini	menggambarkan	bahwa	penanganan	kasus	pelanggaran	HAM	
berat	 yang	 telah	 mendapatkan	 kesimpulan	 hasil	 penyelidikan	 Komnas	 HAM	 dapat	
diselesaikan	 secara	 non	 yudisial	 atau	 di	 luar	 proses	 hukum.	 Kedua,	 secara	 konseptual,	
rujukan	regulasi	atau	standar	norma	pengaturan	yang	dipilih	oleh	Presiden	dan	jajarannya	
dalam	menyusun	regulasi	 ini	 juga	masih	rancu.	Tim	PPHAM	diberikan	beban	kerja	untuk	
menyelesaikan	kasus	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu	melalui	jalur	non-yudisial,	padahal	
dua	 regulasi	 utama	 soal	 penanganan	pelanggaran	HAM	berat	 yakni	UU	39/1999	 tentang	
HAM	 dan	 UU	 26/2000	 tentang	 Pengadilan	 HAM	 tidak	 ada	 pasal	 yang	 secara	 khusus	
mengatur	mengenai	mekanisme	penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	secara	non-yudisial,	
bahkan	tidak	ada	juga	dikotomi	terminologi	yudisial	dan	non-yudisial	di	dalamnya.			
	
Hadirnya	 Keppres	 Tim	 PPHAM	 dikhawatirkan	 dapat	 menutup	 peluang	 penanganan	
Pelanggaran	HAM	Berat	masa	lalu	melalui	mekanisme	yudisial	serta	menambah	impunitas	
pelaku	 Pelanggaran	 HAM	 Berat	 masa	 lalu.	 Hal	 ini	 nampak	 jelas	 terlihat	 dari	 adanya	
pemilihan	 dasar	 hukum	 dibuatnya	 Keppres	 Tim	 PPHAM	 yang	 hanya	 berdasar	 pada	 UU	
39/1999	tentang	HAM.	Padahal	Undang-Undang	26/2000	tentang	Pengadilan	HAM	masih	
berlaku	 hingga	 saat	 ini;	 sebagai	 aturan	 yang	 mengatur	 mekanisme	 penanganan	 kasus	
Pelanggaran	HAM	Berat	 secara	yudisial	melalui	pengadilan	HAM.	Meskipun	dalam	badan	
Keppres	 dalam	 pasal	 per	 pasal	 tidak	 menyebutkan	 bahwa	 Tim	 PPHAM	 akan	



menyampingkan	Pengadilan,	bahkan	hal	ini	juga	disampaikan	oleh	anggota	tim	secara	lisan	
dalam	berbagai	kesempatan;	namun	pada	bagian	Menimbang	Keppres	menyebutkan	bahwa	
tim	 ini	 dibentuk	 dengan	 mempertimbangkan	 diperlukannya	 sebuah	 upaya	 alternatif	
(pengganti)	 selain	mekanisme	yudisial	dalam	penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	masa	
lalu.15	 Dengan	 demikian,	 Keppres	 Tim	 PPHAM	 secara	 tegas	 memperlihatkan	 bahwa	
Pemerintah	mengutamakan	mekanisme	non-yudisial	dalam	penanganan	pelanggaran	HAM	
berat	 masa	 lalu	 dan	 menjadikan	 penyelesaian	 secara	 non-yudisial	 sebagai	 alternatif	
penyelesaian	atau	jalan	pintas	untuk	seolah	dianggap	sudah	menuntaskan	pelanggaran	HAM	
berat.	Padahal,	ini	hanya	cara	yang	dipilih	Pemerintah	melayani	para	pelanggar	HAM	berat	
masa	lalu	agar	terhindar	dari	mekanisme	yudisial.		
	
Kami	menyangsikan	tugas	dan	wewenang	tim	PPHAM	yang	memberikan	masa	kerja	hanya	
4	 (empat)	bulan	sejak	ditetapkan	 tanggal	26	Agustus	sampai	dengan	31	Desember	2022.	
Tentu	 sangatlah	mustahil	 pengungkapan	 kasus	 Pelanggaran	 HAM	 Berat	 dapat	 dilakukan	
dalam	tenggat	waktu	4	bulan,	meskipun	pada	pasal	selanjutnya	mengatur	 tentang	 jangka	
waktu	yang	dapat	diperpanjang.	Namun	selain	daripada	 itu,	Keppres	 ini	 juga	bermasalah	
dalam	segi	kewenangan,	dalam	Pasal	3	butir	a	misalnya,16	menyebutkan	tugas	Tim	PPHAM	
untuk	melakukan	pengungkapan	tanpa	diikuti	dengan	“pengungkapan	kebenaran.”17	Tidak	
dimunculkannya	frasa	“pengungkapan	kebenaran”	sebagai	satu	kesatuan	kalimat	yang	utuh	
akan	mengaburkan	unsur	tanggung	jawab	pelaku.	Padahal,	pengungkapan	kebenaran	dan	
identifikasi	pelaku	merupakan	hal	yang	inheren	dan	penting	untuk	dilakukan.	Sebab	selain	
memberikan	 efek	 jera	 bagi	 pelaku,	 juga	 untuk	 membuktikan	 keseriusan	 negara	 dalam	
melindungi	warga	negara	dari	ancaman/potensi	terjadinya	peristiwa	serupa.	Sehingga,	jika	
Pemerintah	serius	hendak	memenuhi	hak	atas	kebenaran	dalam	kasus	kejahatan	HAM	masa	
lalu,	maka	kelemahan	yang	ada	dalam	UU	KKR	sebelumnya	seharusnya	segera	dibenahi	dan	
dijadikan	skala	prioritas	untuk	segera	mengesahkan	RUU	KKR	sebagai	pengganti	UU	yang	
sudah	dibatalkan	oleh	MK,	bukan	dengan	menyederhanakannya	lewat	Tim	PPHAM.	

Di	samping	itu,	Keppres	ini	juga	memiliki	permasalahan	secara	substansial	terkait	dengan	
keterbatasannya	dalam	pemberian	akses	pemulihan,	dimana	upaya	pemulihan	yang	hendak	
diberikan	hanyalah	pemulihan	yang	berbentuk	material	bukan	pemulihan	yang	menyeluruh	
dan	mencakup	aspek	immaterial	berupa	rehabilitasi	fisik,	bantuan	sosial,	jaminan	kesehatan,	
beasiswa.	Padahal,	seringkali	pelanggaran	HAM	berat	turut	menciptakan	kondisi	korban	dan	
keluarganya	 yang	 traumatik,	 hilangnya	 kewarganegaraan,	 rusaknya	 nama	 baik	 sebagai	
tahanan	tanpa	pernah	diproses	peradilan,	mengalami	stigmatisasi	oleh	masyarakat	sehingga	
mereka	 terasing	 (terkucilkan)	 di	 komunitas	 sekitarnya.	 Pemulihan	 yang	 diartikan	 secara	

 
15 Lihat	poin	c	bagian	Menimbang	Keppres	No.	17/2022	:	“bahwa	untuk	menyelesaikan	pelanggaran	HAM	
yang	berat	masa	lalu	secara	independen,	objektif,	cermat,	adil	dan	tuntas,	diperlukan	upaya	alternatif	selain	
mekanisme	yudisial	dengan	mengungkapkan	pelanggaran	yang	terjadi…”	
16	Pasal	3	butir	a	Keppres	17/2022	menyebutkan	bahwa	Tim	PPHAM	memiliki	tugas	untuk	melakukan	
pengungkapan	dan	upaya	penyelesaian	non-yudisial	pelanggaran	hak	asasi	manusia	yang	berat	masa	lalu	
berdasarkan	data	dan	rekomendasi	yang	ditetapkan	Komisi	Nasional	Hak	Asasi	Manusia	sampai	dengan	
tahun	2020	
17 Dalam	proses	pengungkapan	kebenaran,	sejatinya	sudah	diakomodir	dalam	TAP	MPR	No.V/MPR/2000	
yang	turut	memandatkan	perlunya	pengungkapan	kebenaran	melalui	Komisi	Kebenaran	dan	Rekonsiliasi	
serta	mandat	Undang-Undang	Nomor	26	Tahun	2000	tentang	Pengadilan	HAM.	 



sempit	dan	terbatas	dalam	Keppres	Tim	PPHAM	tentu	akan	mengaburkan	prinsip	dari	upaya	
pemulihan	 itu	 sendiri.	 Setidaknya,	 bentuk	 pemulihan	 kepada	 korban	 haruslah	 selengkap	
mungkin	dan	mencakup	berbagai	dimensi	penting	yang	meliputi	rehabilitasi,	kompensasi,	
restitusi,	 hak	 atas	 kepuasan	 korban	 (satisfaction),	 dan	 jaminan	 ketidak-berulangan	
(guarantee	 non-repetition)	 yang	 harus	 diwujudkan	 dalam	 penanganan	 Pelanggaran	HAM	
Berat	 Masa	 Lalu.	 Kemudian	 aspek	 pemulihan	 menyeluruh	 harus	 dilakukan	 setelah	
pengungkapan	 kebenaran	 dilakukan,	 karena	 jika	 pemulihan	 dijalankan	 sendiri	 tanpa	
pengungkapan	kebenaran,	pemulihan	cenderung	 tidak	menyeluruh	dan	dapat	kehilangan	
satu	 prinsip	 dasarnya	 yaitu	 pengakuan	 terhadap	 adanya	 pelanggaran	 berat	 HAM	 yang	
sebelumnya	tidak	diakui	dan	pengakuan	terhadap	harkat	korban	dan	keluarganya.	

Secara	tegas,	Keppres	Tim	PPHAM	juga	menyalahi	prinsip	dan	standar	HAM	internasional	
yang	mengatur	mengenai	pemenuhan	hak	atas	korban	pelanggaran	HAM	berat.	Pemulihan	
yang	terbatas	juga	menyalahi	pemenuhan	hak	atas	pemulihan	bagi	korban	yang	seharusnya	
menjadi	tanggung	jawab	negara	sebagaimana	dijelaskan	dalam	Bagian	IX	Pasal	15	United	
Nations	 Basic	 Principles	 and	 Guidelines	 Basic	 Principles	 and	 Guidelines	 on	 the	 Right	 to	 a	
Remedy	and	Reparation	for	Victims	of	Gross	Violations	of	International	Human	Rights	Law	and	
Serious	 Violations	 of	 International	 Humanitarian	 Law	menjelaskan	mengenai	 hak	 korban	
untuk	 mendapatkan	 pemulihan	 atau	 reparasi.	 Negara	 juga	 harus	 memberikan	 bentuk	
pemulihan	yang	efektif	(right	to	an	effective	remedy)	dapat	diakses	bagi	korban	pelanggaran	
HAM,	 terutama	 lagi	 bila	 pelanggaran	 yang	 dimaksud	 dikategorikan	 sebagai	 Pelanggaran	
HAM	yang	berat	atau	kejahatan	serius,	yang	secara	paralel	merupakan	kewajiban	negara,	
utamanya	 berupa	 kewajiban	 untuk	 menuntut	 pelaku	 kejahatan	 yang	 mengakibatkan	
tercabutnya	hak-hak	asasi	korban.	Begitu	pula	mengenai	proses	pengungkapan	yang	diatur	
dalam	Keppres	Tim	PPHAM,	alih-alih	memprioritaskan	lahirnya	UU	KKR	yang	baru,	Keppres	
Tim	PPHAM	 ini	 justru	menimbulkan	problematika	baru	dalam	penyelesaian	pelanggaran	
HAM	 Berat	 Masa	 lalu,	 karena	 terkesan	 hendak	menyederhanakan	 proses	 pengungkapan	
kebenaran	 sebagai	 salah	 satu	 elemen	 yang	 harus	 ditempuh	 dalam	 penyelesaian	 kasus	
pelanggaran	 HAM	 berat	masa	 lalu.	 Komisi	 Kebenaran	 yang	 ideal	 tentu	 haruslah	 bersifat	
komplementer	 atau	 melengkapi	 adanya	 proses	 pengadilan,	 serta	 tidak	 menegasikan	
keberadaan	pengadilan	itu	sendiri.	Komisi	HAM	PBB	telah	mengeluarkan	Set	of	Principles	for	
The	 Protection	 and	 Promotion	 of	 Human	 Rights	 through	 Action	 to	 Combat	 Impunity	 atau	
sebagai	 “Prinsip-Prinsip	 Menentang	 Impunitas”	 pada	 tahun	 1997,	 dengan	 salah	 satu	
substansi	utamanya	menegaskan	bahwa	Komisi	Kebenaran	 tak	dapat	diposisikan	sebagai	
substitusi	proses	peradilan.	

Permasalahan	lainnya,	bisa	dilihat	melalui	 jaminan	ketidak-berulangan	yang	kami	artikan	
hanya	 sebatas	 retorika	 semata,	 sebab	 di	 dalamnya	 tidak	 menjangkau	 pemberian	
rekomendasi	 komprehensif	 terkait	 pencegahan	 atau	 jaminan	 ketidak	 berulangan	
menyangkut	 reformasi	 kebijakan	 dan	 kelembagaan	 negara,	 pengarusutamaan	
(mainstreaming)	 HAM,	 mekanisme	 vetting,	 supremasi	 hukum,	 pendidikan	 HAM	 bagi	
aparatur	negara,	 termasuk	 juga	reformasi	sektor	keamanan	(Security	Sector	Reform).	Tim	
PPHAM	 diberikan	 juga	 tugas	 “mengusulkan	 rekomendasi”	 pemulihan	 bagi	 korban	 atau	
keluarganya	dan	“mengusulkan	rekomendasi”	untuk	mencegah	agar	pelanggaran	HAM	yang	
serupa	tidak	terulang	lagi	di	masa	yang	akan	datang.	Rekomendasi	bukanlah	hal	yang	rigid	
dan	mempunyai	kekuatan	hukum.	Bentuk	rekomendasi	yang	lemah	secara	hukum	ini	akan	



menimbulkan	 celah	 yang	 dapat	 digunakan	 oleh	 Negara	 untuk	 tidak	 melaksanakan	
kewajibannya	dan	dapat	dengan	mudah	juga	diabaikan	oleh	lembaga	negara	terkait.	Hal	ini	
tentu	akan	melahirkan	konsekuensi	buruk	bagi	pemenuhan	hak	para	korban,	 yang	mana	
pemberian	hak	tersebut	bisa	saja	tidak	bisa	dilakukan	dan	tidak	diberikan	kepada	korban.	
Selain	 itu,	pemberian	pemulihan	yang	bersifat	material	kepada	korban	sebenarnya	sudah	
mulai	terlaksana	oleh	mekanisme	yang	terdapat	pada	LPSK,	bahkan	jauh	sebelum	Tim	ini	
dibentuk.	Kewenangan	yang	tumpang	tindih	ini	menunjukan	ketidakefektifan	penggunaan	
anggaran	 Negara	 dan	 egosentris	 institusi	 dalam	 tubuh	 Pemerintahan.	 Kewenangan	
pemulihan	material	yang	ada	pada	LPSK	seharusnya	diperkuat	baik	secara	finansial	maupun	
dukungan	 hukum	 dan	 politik	 dari	 instrumen	 hukum	 maupun	 dukungan	 politik	 dari	
Pemerintah	Pusat	dan	institusi	pemerintahan	lainnya.	

Komposisi	 Tim	 Pelaksana	 dalam	 Keppres	 juga	 diisi	 oleh	 sejumlah	 nama	 yang	 memiliki	
catatan	hitam	dari	segi	rekam	jejak,	 integritas	dan	 independensinya	di	bidang	penegakan	
hukum	 dan	 hak	 asasi	 manusia.	 Setidaknya,	 kami	 mencatat	 ada	 dua	 nama	 diantaranya,	
pertama	adalah	Kiki	Syahnakri.	Namanya	tercantum	pada	daftar	Serious	Crimes	Unit	(SCU)	
yang	berperan	sebagai	Jaksa	Penuntut	di	pengadilan	Hibrid	Timor	Timur	PBB	atas	kejahatan	
kemanusiaan	terhadap	warga	Timor	Timur	dan	sebagai	Komandan	Resor	Militer	(Danrem)	
164,	ia	turut	bertanggung	jawab	dalam	pembunuhan	6	warga	Liquica	yang	dilakukan	oleh	
anggota	Komando	Resor	Militer	(Korem).	Kiki	Syahnakri	juga	merupakan	figur	yang	sangat	
menolak	 penyelesaian	 kasus	 Pelanggaran	 HAM	 Berat	 Peristiwa	 1965-1966	melalui	 jalur	
yudisial,	sebagaimana	ia	menyatakan	bahwa	Pengadilan	HAM	hanya	akan	“membuka	luka	
lama	 dan	 bahkan	 berpotensi	 menimbulkan	 pertumpahan	 darah	 baru”.	 Selain	 itu,	 nama	
kedua	ditempati	oleh	As’ad	Said	Ali	sebagai	anggota	Tim.	Nama	As’ad	muncul	dalam	Tim	
Pencari	Fakta	(TPF)	Kasus	Pembunuhan	Aktivis	HAM	Munir	Said	Thalib	sebagai	orang	yang	
diduga	 kuat	 terlibat	 dalam	 pembunuhan	 Munir.	 Dalam	 Persidangan	 Indra	 Setiawan	
(Direktur	PT.	Garuda	Indonesia	pada	saat	kasus	Pembunuhan	Munir)	ia	menjelaskan	bahwa	
ia	“membuatkan	surat	penugasan	itu	karena	Pollycarpus	mendatanginya	pada	Juni	atau	Juli	
2004	di	Restoran	Bengawan	Solo,	Hotel	Sahid,	Jakarta.	Dalam	pertemuan	itu	menurutnya,	
Pollycarpus	menunjukkan	surat	perintah	dari	BIN	yang	diteken	oleh	Wakil	Kepala	BIN	saat	
itu	As’ad	Said	Ali.	Isi	surat	itu	menyatakan	meminta	Pollycarpus	ditugaskan	sebagai	petugas	
keamanan	 dengan	 alasan	 PT	 Garuda	 Indonesia	 adalah	 perusahaan	 vital	 dan	 strategis	
sehingga	 keamanannya	 perlu	 ditingkatkan.”	 Dipilihnya	 pelaku	 pelanggaran	 HAM	 berat	
menjadi	anggota	Tim	Pelaksana	sebagai	salah	satu	bentuk	“kompromi	dengan	para	pelaku”	
menegaskan	kembali	tebalnya	dinding	impunitas	yang	dibangun	oleh	negara	dengan	tidak	
memperhatikan	standar	dan	mekanisme	HAM.		

Penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	masa	 lalu	 sejatinya	 haruslah	 berfokus	 pada	proses	
pengembalian	harkat	dan	martabat	korban	yang	telah	terampas	akibat	adanya	kekerasan	
yang	 bersifat	 sistematis	 serta	 memotong	 budaya	 impunitas	 dengan	 menuntut	
pertanggungjawaban	 pelaku	 melalui	 pengungkapan	 kebenaran	 dan	 permintaan	 maaf	
sehingga	ada	jaminan	tidak	terulangnya	kejadian	serupa	di	masa	yang	akan	datang.	Di	tengah	
upaya	yudisial	atas	Pengadilan	Paniai	yang	tidak	maksimal,	keberadaan	Keppres	ini	tentu	
tidaklah	 relevan	 karena	 makin	 mengaburkan	 upaya	 korban	 dan	 keluarga	 korban	
menemukan	 keadilan	 dalam	 bentuk	 pengungkapan	 kebenaran	 dan	 jaminan	 atas	 ketidak	
berulangan.	Keberadaan	Keppres	Tim	PPHAM	ini	cenderung	terlihat	hendak	mempolitisasi	



penanganan	pelanggaran	HAM	Berat	masa	lalu	sebagai	sarana	cuci	tangan	Pemerintah	dalam	
konteks	janji	penyelesaian	kasus	pelanggaran	HAM	berat	masa	lalu.	Sikap	yang	seharusnya	
ditempuh	oleh	Presiden	Joko	Widodo	beserta	jajarannya	tak	lain	tak	bukan	adalah	dengan	
memerintahkan	 Jaksa	 Agung	 untuk	 segera	 menindaklanjuti	 hasil	 penyelidikan	 kasus	
pelanggaran	 HAM	 masa	 lalu	 dari	 Komisi	 Nasional	 Hak	 Asasi	 Manusia	 (HAM)	 dengan	
melakukan	 penyidikan	 secara	 transparan	 dan	 bertanggungjawab	 terhadap	 peristiwa	
Pelanggaran	HAM	Berat	masa	lalu,	serta	membentuk	Pengadilan	HAM	Ad-hoc	atas	Peristiwa	
Pelanggaran	 HAM	 Berat	 masa	 lalu	 yang	 telah	 direkomendasikan	 oleh	 DPR,	 maupun	
mengajak	Pemerintah	dan	DPR	RI	membahas	RUU	Komisi	Kebenaran	dan	membuka	seluas-
luasnya	partisipasi	publik	secara	bermakna	(meaningful	participation)	khususnya	penyintas	
dan	 keluarga	 korban	Pelanggaran	HAM	Berat	 sesuai	 dengan	mandat	 Putusan	Mahkamah	
Konstitusi	 dalam	 Perkara	 No.006/PUU-IV/2006;	 dibandingkan	 membentuk	 Tim	 PPHAM	
yang	jauh	dari	semangat	penuntasan	kasus	pelanggaran	HAM	berat	yang	berkeadilan.	

D. “Sumbangan”	Jadi	Pemecah	Belah	Perjuangan	Korban	

	
Setidaknya,	 sudah	 dua	 kali	 pemerintahan	 Joko	 Widodo	 membentuk	 tim	 “penyelesaian”	
pelanggaran	 HAM	 berat	 lewat	 jalur	 non-yudisial.	 Yang	 pertama	 adalah	 Tim	 Terpadu	
Kementerian	 Koordinator	 Politik,	 Hukum,	 dan	 HAM	 (Kemenkopolhukam)	 yang	 dibentuk	
pada	tahun	2019	yang	menyasar	korban	pelanggaran	HAM	Talangsari	Lampung	1989	dan	
korban	pelanggaran	HAM	Aceh.	Yang	Kedua	adalah	pembentukan	Tim	PPHAM.	Sebelumnya	
juga	 sempat	 mencuat	 rencana	 pemerintah	 yang	 hendak	 membuat	 Rancangan	 Peraturan	
Presiden	 Republik	 Indonesia	 Tentang	 Unit	 Kerja	 Presiden	 Untuk	 Penanganan	 Peristiwa	
Pelanggaran	 Hak	 Asasi	 Manusia	 Yang	 Berat	 Melalui	 Mekanisme	 Non-Yudisial	 (RPerpres	
UKP-PPHB)	pada	tahun	202118	yang	akhirnya	dibatalkan	atas	desakan	kuat	dari	kelompok	
korban	dan	masyarakat	sipil.	
	
Pada	Tim	Terpadu	Kementerian	Kemenkopolhukam,	assesment	yang	dilakukan	di	Talangsari	
Lampung	menghasilkan	 pembangunan	masjid,	 jalan,	 perencanaan	 keberangkatan	 Umroh	
bagi	 korban	 tertentu	 yang	 pada	 akhirnya	 ditolak	 mentah-mentah	 oleh	 korban,	 bantuan	
sosial,	dan	pengembalian	dana	gaji	satu	orang	pensiunan	PNS	korban	Talangsari.		
	
Salah	kaprah	upaya	pemulihan	ini	mencederai	prinsip-prinsip	kemanusiaan	dan	pemulihan	
pada	 korban.	 Misalnya	 saja,	 pembangunan	 masjid	 dan	 jalan	 adalah	 pembangunan	
infrastruktur	 yang	 wajib	 dipenuhi	 negara	 sebagai	 bagian	 dari	 timbal	 balik	 pembayaran	
pajak.	Tanpa	harus	menjadi	korban	HAM	pun,	warga	berhak	mendapatkannya.	Selain	 itu,	
menempatkan	 korban	 sebagai	 penerima	 bantuan	 sosial	 sama	 saja	 melangkahi	 martabat	
korban	 karena	 menempatkan	 mereka	 sebagai	 orang	 miskin,	 bukan	 korban	 pelanggaran	
HAM.	
	

 
18 Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan 
Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Mekanisme Nonyudisial (RPerpres UKP-
PPHB) 2021 https://kontras.org/2021/04/09/komisi-untuk-orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan-
rancangan-peraturan-presiden-republik-indonesia-tentang-unit-kerja-presiden-untuk-penanganan-
peristiwa-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-berat-me/  



Pemerintahan	 Joko	 Widodo	 selama	 3	 tahun	 ini	 gagal	 paham	 bahwa	 hak	 korban	 atas	
pemulihan	menjadi	hal	yang	 fundamental	dan	terintegral	di	sisi	korban.	Keadilan	transisi	
baik	dalam	proses	yudisial	dan	proses	non-yudisial	yang	merupakan	langkah	bermartabat	
untuk	memberikan	 keadilan	 untuk	 korban	diabaikan	begitu	 saja	 sekalipun	negara	 sudah	
sering	menerima	masukan	dari	masyarakat	 sipil.	Negara	 lupa	bahwa	penyelesaian	 kasus	
pelanggaran	ham	berat	masa	lalu	tidak	boleh	bertolak	belakang	pada	hak	atas	kebenaran,	
hak	atas	keadilan,	hak	atas	reparasi,	dan	jaminan	ketidak-berulangan	kekerasan.		
	
Korban	pelanggaran	HAM	ditempatkan	oleh	pemerintah	hanya	sebagai	objek	pasif	penerima	
bantuan	sosial	tanpa	dapat	bernegosiasi	tentang	haknya	atas	kebenaran,	hak	kompensasi,	
restitusi,	dan	rehabilitasi	yang	layak.	Kelompok	paling	rentan	dari	praktek	ini	adalah	para	
perempuan	 dan	 anak	 yang	 mendapatkan	 imbas	 berupa	 kehilangan	 pencari	 nafkah	 saat	
peristiwa	pelanggaran	HAM	itu	terjadi.		
	
Nasib	perempuan	pasca	 konflik	 juga	 sering	 terpinggirkan	oleh	masyarakat	 setempat	dan	
kesulitan	 menemukan	 identitas	 mereka	 di	 masyarakat.	 Partisipasi	 perempuan	 sebagai	
korban	langsung	maupun	penyintas	mestinya	dianggap	sebagai	bagian	dari	proses	reparasi	
dan	 menjadi	 bagian	 yang	 penting	 dalam	 proses	 penguatan	 dan	 pemberdayaan	 korban.	
Berbagai	konsep	pemulihan	yang	ditawarkan	oleh	negara	juga	belum	memberikan	kejelasan	
status	pada	perempuan	yang	suaminya	menjadi	korban	penghilangan	paksa	yang	tidak	jelas	
statusnya	sebagai	janda	atau	masih	bersuami,	yatim	atau	masih	memiliki	ayah.	
	
Dalam	pelanggaran	HAM	berat	di	Papua,	suara	perempuan	korban	nyaris	tidak	terdengar	
sehingga	proses	pencarian	keadilan	yang	konon	sedang	diusahakan	oleh	pemerintah	telah	
meniadakan	 komunitas	 adat	 mereka.	 Sarana	 kelangsungan	 hidup	 dan	 pembangunan	
ekonomi	 korban	 yang	 digerus	 terus	 menerus	 sejak	 terjadinya	 peristiwa	 hingga	 proses	
yudisial	telah	menimbulkan	ketidakpercayaan,	isolasi,	dan	stigmatisasi	sebagai	masyarakat	
adat.19	 Tindakan	 pemerintah	 pusat	 dengan	 membuat	 DOB20	 telah	 memecah	 belah	
masyarakat	dan	menurunkan	tingkat	kepercayaan	masyarakat	tentang	langkah	apapun	yang	
ditempuh	 pemerintah	 dalam	 proses	 pemulihan.	 Tidak	 heran	 jika	 ada	 kasus	 pelanggaran	
HAM	berat	di	Papua	yang	naik	ke	tingkat	yudisial,	partisipasi	korban	jadi	sangat	minim.	
	
Hal	yang	sering	KontraS	soroti	dalam	tiga	tahun	terakhir	ini,	apabila	korban	terlihat	sudah	
bisa	berdaya	secara	ekonomi	maupun	pengetahuan	politik,	mereka	memiliki	kecenderungan	
untuk	 dipinggirkan	 oleh	 negara	 karena	 dianggap	 “tidak	 memenuhi	 persyaratan	 sebagai	
korban	(not	a	perfect	victims)”	karena	bukan	orang	miskin	dan	diberi	stempel	sebagai	orang	
yang	“tidak	merepresentasikan	korban”21	sehingga	aspirasinya	soal	cara	penyelesaian	kasus	

 
19 Jennifer L. Burrell, Maya After War: Conflict, Power, and Politics in Guatemala. University of Texas 
Press, 2013,hlm  47. 
20 Pengesahan UU DOB: Pemaksaan Kepentingan Jakarta di Papua 
https://kontras.org/2022/07/01/pengesahan-uu-dob-pemaksaan-kepentingan-jakarta-di-papua/  
21 Lia Kent, “Local Memory Practices in East Timor: Disrupting TransitionalJustice Narratives”,The 
International Journal of Transitional Justice 5 (2011): 451 



diabaikan	 sekalipun	 sudah	melakukan	 segara	 cara	 agar	 suaranya	didengar.22	Pendekatan	
penyelesaian	 kasus	 pelanggaran	 HAM	 berat	 juga	 membuat	 korban	 tidak	 dilihat	 sebagai	
subyek	 unik	 yang	 memiliki	 pengalaman	 berbeda,	 memerlukan	 identifikasi	 dan	 tuntutan	
yang	 berbeda.	 Korban	 disamaratakan	 sebagai	 kelompok	 yang	 “butuh	 diselamatkan”	 dan	
“dikasihani”	 karena	 pemulihan	 dianggap	 sebagai	 urusan	 “kemanusiaan”	 semata	 berupa	
pemenuhan	 hak	 dasar	 korban	 dalam	 bentuk	 kesehatan,	 pemberian	 beasiswa,	 modal	
wirausaha,	dan	sebagainya.23	Alih-alih	melakukan	pemulihan	dan	pengungkapan	yang	lebih	
bermartabat,	pemerintah	mendahulukan	praktek	bagi-bagi	bantuan	sosial	di	kalangan	para	
korban	menjadi	sebuah	langkah	yang	dilakukan	secara	oleh	negara.	
	
Betul	bahwa	pada	prakteknya	tidak	semua	korban	menolak	pembagian	sembako,	pemberian	
modal	usaha,	pemberian	rumah,24	maupun	bantuan	kesehatan	dari	pemerintah.	Namun	yang	
perlu	 dipahami	 adalah	 korban	 pelanggaran	 berat	 HAM	masa	 lalu	 sudah	 bertahun-tahun	
dibuat	 tidak	 berdaya	 secara	 ekonomi,	 sosial,	 dan	 psikologis	 sehingga	menerima	 bantuan	
sosial	 dari	 pemerintah	 adalah	 salah	 satu	 cara	 untuk	 menyambung	 hidup.	 Perlu	 digaris	
bawahi	 juga	 bahwa	 pemberian	 bantuan	 sosial	 dari	 negara	 ini	 diberikan	 tanpa	 proses	
transparansi	 anggaran,	 nomenklatur,	 dan	 minimnya	 partisipasi	 korban	 sehingga	
pemberiannya	 rawan	ditunggangi	 kepentingan	politik.25	KontraS	 selalu	mendesak	bahwa	
apapun	 langkah	 yang	 ditempuh	 oleh	 negara	 dalam	 proses	 pemulihan,	 pengungkapan	
kebenaran,	dan	pencarian	keadilan,	langkah	yang	ditempuh	adalah	pelibatan	korban	secara	
aktif,	 bukan	 menjadi	 sasaran	 sosialisasi	 dan	 obyek	 penerima	 bantuan	 semata.	 Rencana	
pemerintah	dalam	pembentukan	kembali	rancangan	undang-undang	Komisi	Kebenaran	dan	
Rekonsiliasi	termasuk	di	dalamnya.26	
	
Fatalnya,	pemberian	bantuan	sosial	yang	selama	ini	terjadi	hanya	menjadi	“short	escape”	dan	
berpotensi	 memecah	 belah	 solidaritas	 di	 kalangan	 korban,	 pendamping	 korban,	 dan	
masyarakat	sipil	pada	umumnya.	Saat	pemberian	bantuan	sosial	diberikan	pada	sebagian	
korban,	 kami	melihat	 tidak	 adanya	 transparansi	 dan	 akuntabilitas	 dalam	merencanakan	
sekaligus	 merealisasikan	 hal	 tersebut	 yang	 terlihat	 dari	 tidak	 diketahuinya	 perhitungan	
pemberian	 bantuan,	 tidak	meratanya	 pembagian,	 dan	 dalam	 beberapa	 kasus	 pemberian	
bantuan	tersebut	tidak	diberikan	secara	terbuka.	
	

 
22 Bentuk Tim Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat, Sumarsih : Pemerintah Ingkar Lindungi Hak Asasi 
Manusia https://www.suara.com/news/2022/08/17/172722/bentuk-tim-non-yudisial-pelanggaran-ham-
berat-sumarsih-pemerintah-ingkar-lindungi-hak-asasi-manusia  
23 Jokowi siapkan unit kerja penanganan kasus HAM sebagai 'penyelesaian secara kemanusiaan', 
namun dikritik justru 'melindungi pelaku pelanggaran HAM berat' 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56677731  
24 24 Tahun Tragedi Trisakti: Isu HAM Kembali Jadi Jualan Tahun Politik? 
https://kontras.org/2022/05/12/24-tahun-tragedi-trisakti-isu-ham-kembali-jadi-jualan-tahun-politik/  
25 KontraS Desak Tragedi Trisakti Tak Dijadikan "Jualan" Politik, Tuntut Penyelesaian 
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/07592181/kontras-desak-tragedi-trisakti-tak-dijadikan-
jualan-politik-tuntut  
26 Korban Bukan Objek Sosialisasi: Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (RUU KKR) Harus Melibatkan Korban Secara Aktif https://kontras.org/2022/09/06/korban-
bukan-objek-sosialisasi-pembentukan-rancangan-undang-undang-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-ruu-
kkr-harus-melibatkan-korban-secara-aktif/  



Selama	tiga	tahun	pemerintahan	Joko	Widodo	periode	kedua	berjalan,	belum	terlihat	bahwa	
pemerintah	memprioritaskan	 tuntutan	korban	dan	masyarakat	 sipil	untuk	melaksanakan	
proses	 pemulihan	 yang	 bermartabat.27	 Pemerintah	 harus	 memahami	 prinsip	 bahwa	
pemulihan	harus	selalu	ditempatkan		sejalan	dengan	pengungkapan	kebenaran.		
	
	

III. Gagal	Total	Reformasi	Kepolisian	
		

“Melanjutkan	reformasi	Polri	demi	meningkatkan	kepercayaan	publik	kepada	Polri.”	
Janji	Presiden	No.	7.3		

	
Reformasi	Kepolisian	merupakan	agenda	yang	tak	kunjung	ditunaikan	oleh	pemerintahan	
Presiden	 Jokowi.	 Ragam	masalah	 yang	muncul	 pun	 tidak	 disikapi	 secara	 serius.	 Padahal	
tindakan	 anggota	 Kepolisian	 berupa	 kekerasan	 dan	 pelanggaran	 telah	 berimplikasi	 pada	
kerugian	di	masyarakat.	Dalam	setahun	 terakhir,	 secara	bertubi-tubi,	 institusi	Polri	 terus	
menerus	ditimpa	masalah	yang	berakar	dari	kelakuan	anggota	Polri	sendiri.	Sebagai	contoh,	
pada	 Oktober	 2021	 lalu,	 media	 sosial	 diramaikan	 dengan	 tagar	 #PercumaLaporPolisi	
sebagai	bentuk	ketidakpercayaan	masyarakat	terhadap	kinerja	Polri.	Hal	itu	dipantik	oleh	
kasus	pencabulan	tiga	orang	anak	oleh	ayahnya	sendiri,	di	Luwu	Timur,	Sulawesi	Selatan.	
Kasus	 tersebut	 awalnya	diangkat	oleh	Project	Multatuli	dalam	artikel	 yang	berjudul	Tiga	
Anak	Saya	Diperkosa,	Saya	Lapor	ke	Polisi.	Polisi	Menghentikan	Penyidikan.28	Desakan	untuk	
reformasi	 Kepolisian	 pun	 bermunculan	 kepada	 Presiden	 Jokowi.	 Sayangnya,	 momentum	
tersebut	 tidak	 disikapi	 dengan	 sungguh-sungguh	 sehingga	 kasus-kasus	 pelanggaran	 dan	
kekerasan	 yang	 dilakukan	 oleh	 Kepolisian	 terus	 berlanjut.		
	
Terlihat	bahwa	dalam	kasus	 ini,	 Presiden	 Jokowi	 terkesan	 lepas	 tanggung	 jawab	dan	 tak	
segera	mengevaluasi	kinerja	Kepolisian.	Padahal	terdapat	berbagai	alasan	mendesak	untuk	
mengevaluasi	 secara	 menyeluruh	 tubuh	 kepolisian	 agar	 kejadian	 serupa	 tidak	 terjadi	
kembali.	 Tagar	 #PercumaLaporPolisi	 seharusnya	 dimaknai	 sebagai	 ruang	 koreksi	 bagi	
institusi	 Polri.	 Pasalnya,	 sejumlah	 permasalahan	 tak	 kunjung	 terselesaikan	 sehingga		
memantik	 keresahan	 publik.	 Belum	 lagi	 praktik	 kesewenang-wenangan	 lainnya,,	 seperti	
langkah	 reaktif	 terhadap	 sejumlah	 aksi,	 perburuan	 terhadap	 masyarakat,	 penangkapan	
secara	 sewenang-wenang,	 serta	 tindakan	 manipulatif	 dalam	 proses	
penyelidikan/penyidikan.	
	
Selama	tiga	tahun	belakangan,	kami	mencatat	bahwa	penembakan	atau	penggunaan	senjata	
api	masih	menjadi	 permasalahan	 paling	 serius	 di	 institusi	 Kepolisian.	 Tindakan	 ini	 telah	
berimplikasi	 langsung	 pada	 terancamnya	 jiwa	masyarakat	 sebab	 digunakan	 secara	 tidak	
terukur.	Anggota	Kepolisian	sejatinya	memang	diberikan	otoritas	untuk	mempergunakan	

 
27 Kebenaran yang Memulihkan : Ringkasan Kajian KontraS Mengenai Komisi Kebenaran dan Reparasi 
https://kontras.org/2022/02/09/kebenaran-yang-memulihkan-ringkasan-kajian-kontras-mengenai-komisi-
kebenaran-dan-reparasi/  
28 Artikel tersebut selengkapnya dapat dibaca pada tautan berikut https://projectmultatuli.org/kasus-
pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerkosa-dan-menghentikan-penyelidikan/  



kekuatan	berupa	senjata	api	sebagaimana	tertuang	dalam	Peraturan	Kapolri	(Perkap)	No.	1	
Tahun	2009	 tentang	Penggunaan	Kekuatan.	Akan	 tetapi,	 terkadang	kewenangan	 tersebut	
disalahgunakan	 sehingga	 acapkali	 menimbulkan	 tindakan	 pelanggaran	 seperti	 halnya	
penyiksaan	(torture)	dan	pembunuhan	di	luar	hukum	(extra-judicial	killing).		
	
Kesewenang-wenangan	 dalam	 penggunaan	 senjata	 api	 di	 tubuh	 Kepolisian	 misalnya	
tercermin	dalam	kasus	pembunuhan	terhadap	Brigadir	Yosua	yang	dilakukan	oleh	Mantan	
Kepala	Divisi	Profesi	dan	Pengamanan,	Ferdy	Sambo.	Kasus	yang	terjadi	pada	8	Juli	2022	lalu	
tersebut	sempat	menarik	perhatian	publik	selama	berbulan-bulan.	 Ironisnya,	kejadian	 ini	
terjadi	tak	berselang	lama	setelah	Kapolri	berpidato	dalam	perayaan	HUT	Bhayangkara	di	
hadapan	Presiden	soal	komitmen	membenahi	internal	Polri	pada	5	Juli	2022.29	Penembakan	
justru	 dilakukan	 oleh	 Kadiv	 Propam	 yang	 seharusnya	 bertugas	 untuk	 menegakkan	 etik	
anggota	Kepolisian.		
	
Selain	 penggunaan	 kekuatan	 yang	 menjadi	 PR	 utama,	 Presiden	 juga	 harus	 menaruh	
perhatian	 pada	 tabiat	 buruk	 Kepolisian	 dalam	 melakukan	 salah	 tangkap,	 rekayasa	
kronologis	 dan	 kecenderungan	 menghilangkan	 bukti	 apabila	 tindak	 pidana	 dilakukan	
dan/atau	melibatkan	aparat	kepolisian.	Pola	semacam	ini	sangat	berbahaya	apabila	 terus	
dijalankan,	sebab	akan	berimplikasi	pada	runtuhnya	kredibilitas	kepolisian	sebagai	aparat	
penegak	hukum.	 Selain	kasus	 Sambo	yang	penuh	dengan	 rekayasa	kronologis	dan	upaya	
penghilangan	bukti,	sebelumnya	pola	ini	juga	pernah	terjadi	pada	kasus	unlawful	killing	6	
laksar	 Front	 Pembela	 Islam	 (FPI).	 Di	 sidang	 peradilan	 terbukti	 bahwa	 sejumlah	 warga	
sekitar	diduga	mengalami	intimidasi	oleh	aparat	untuk	tidak	merekam	peristiwa	dan	bahkan	
diminta	untuk	menghapus	 file	 rekaman	 atas	 peristiwa	penangkapan	 yang	 terjadi.	Hal	 ini	
sebagaimana	 diungkapkan	 oleh	 Komnas	 HAM	 ketika	 memberikan	 keterangan	 di	
persidangan.	 Tindakan	 demikian	 merupakan	 upaya	 untuk	 mengaburkan	 atau	
menghilangkan	jejak	atas	upaya	paksa	yang	diduga	berlebihan	terhadap	sejumlah	anggota	
Laskar	FPI.30	
	
Dalam	konteks	rekayasa	kasus,	KontraS	juga	melakukan	pendampingan	terhadap	kasus	M	
Fikry	dkk	yang	dituduh	melakukan	begal	di	Bekasi.	Kasus	ini	bermula	dari	ditangkapnya	4	
orang	terdakwa	bersama	dengan	5	orang	lainnya	di	dekat	Rumah	terdakwa	M.	Fikry	pada	28	
Juli	 2021	 yang	 dilakukan	 secara	 sewenang-wenang.	 Para	 saksi	 menjelaskan	 dimuka	
persidangan	 bahwa	 keempat	 terdakwa	 mengalami	 penyiksaan	 dan	 diminta	 mengakui	
perbuatan	 yang	 tidak	 mereka	 lakukan,	 bahkan	 menurut	 para	 saksi	 ada	 polisi	 yang	
menembak	pistol	 sembari	 berkata	kepada	 salah	 satu	orang	 terdakwa	 “silahkan	mengaku	
saja,	 teman	 kamu	 udah	 mati.”	 Penyiksaan	 dan	 intimidasi	 semacam	 ini	 juga	 seringkali	
digunakan	untuk	memaksa	korban	mau	untuk	mengakui	suatu	perbuatan	untuk	dijadikan	
sebagai	alat	bukti	di	pengadilan.		
	

 
29 Putera Negara, Upacara HUT Bhayangkara, Kapolri Janji Terus Benahi Internal Polri, 
https://nasional.sindonews.com/read/817621/14/upacara-hut-bhayangkara-kapolri-janji-terus-benahi-
internal-polri-1656994061  
30 KontraS, Temuan dan Keganjilan Atas Proses Hukum Kasus Unlawful Killing Anggota Laskar FPI, 
https://kontras.org/2022/03/20/temuan-dan-keganjilan-atas-proses-hukum-kasus-unlawful-killing-anggota-
laskar-fpi/  



Rekayasa	kasus	yang	dilakukan	oleh	Kepolisian	masuk	ke	dalam	bentuk	pembuktian	yang	
sesat	(wrongful	convictions)	karena	orang	yang	dihukum	secara	faktual	tidak	bersalah	atas	
tuduhan	tersebut	dan	terjadi	kesalahan	prosedur	yang	melanggar	hak	tersangka/terpidana.	
Lebih	 jauh,	 berbagai	 kasus	 salah	 tangkap	 akan	 berimplikasi	 pada	 bentuk	 kegagalan	
mencapai	keadilan	 (miscarriage	of	 justice).	Alat	bukti	 yang	 salah	 tersebut	akan	berakibat	
pada	 kesalahan	 pembuktian	 di	 pengadilan	 yang	 selanjutnya	 membuat	 orang	 yang	 tidak	
bersalah	 dihukum.	 Hal	 demikian	 tentu	 saja	 harus	 segera	 dihentikan	 dengan	mendorong	
upaya	perbaikan	signifikan	di	tubuh	penegak	hukum.	Hal	tersebut	padahal	sudah	tercantum	
dalam	 Visi	 Misi	 Presiden	 -	Wakil	 Presiden	 No.	 	 6.2	 	 yang	 menyebutkan	 secara	 eksplisit	
reformasi	 hukum	 harus	 mencakup	 reformasi	 sistem	 dan	 reformasi	 internal	 di	 institusi	
penegak	hukum	untuk	menghasilkan	pelayanan	dan	penegakan	hukum	yang	profesional.	
Sayangnya	hal	tersebut	tak	pernah	dijalankan	sama	sekali.		
	
Perbaikan	 tidak	boleh	hanya	pada	 tataran	citra	 semata,	melainkan	 juga	pada	kinerja	dan	
akuntabilitas	 publik.	 Keresahan	masyarakat	 harus	 dijawab	 lewat	 perbaikan	 struktural	 di	
tubuh	 Polri.	 Terlebih	 reformasi	 Kepolisian	 harus	 dijalankan	 secara	 serius	 dengan	
menghapus	 kultur	 kekerasan	 pada	 institusi	 Kepolisian.	 Begitupun	 dalam	 konteks	
pengawasan,	 mekanisme	 efektif	 harus	 dibangun	 guna	 mengontrol	 secara	 ketat	 tindak	
tanduk	 dari	 anggota	 Kepolisian	 yang	 bertugas	 di	 lapangan.	 Lebih	 lanjut,	 Polisi	 yang	
melakukan	pelanggaran,	kekerasan,	kesewenang-wenangan,	arogansi,	tindakan	berlebihan	
hingga	 tak	 manusiawi	 harus	 ditindak	 tegas	 dan	 diadili	 lewat	 mekanisme	 hukum	 yang	
transparan.	Jika	terjadi	pelanggaran,	investigasi	harus	dilakukan	secara	cepat,	menyeluruh	
dan	tidak	memihak	guna	memastikan	keadilan	bagi	korban.31	Hal	tersebut	mutlak	dilakukan	
agar	penjatuhan	hukuman	dapat	menjerakan	para	pelaku.		
	
Reformasi	 Kepolisian	 pun	 harus	 menyasar	 pada	 anggaran	 yang	 selama	 ini	 digunakan.	
Kontrol	yang	ketat	harus	dilakukan	guna	mencegah	penyalahgunaan	alokasi	dana.	 Jangan	
sampai	 uang	 pajak	 rakyat	 untuk	 membiayai	 operasional	 institusi	 Kepolisian	 justru	
berimplikasi	 terhadap	 pengerahan	 kekuatan	 berlebihan	 oleh	 aparat.	 Hal	 ini	 misalnya	
tergambar	 dari	 besarnya	 anggaran	 Kepolisian	 dalam	 pengadaan	 gas	 air	 mata.32	 Padahal	
instrumen	 tersebut	 telah	 banyak	 merugikan	 masyarakat.	 Maka,	 penting	 otoritas	 politik	
dalam	 konteks	 ini	 Presiden,	 memastikan	 adanya	 tanggung	 jawab	 keuangan	 (financial	
responsibility)	yang	transparan	dan	berbasis	pada	akuntabilitas	publik.33	
	

 
31 United Nations High Commissioner for Human Rights Center for Human Rights, International Human 
Rights Standards for Law Enforcement, A Pocket Book on Human Rights for the Police, Police Violations 
of Human Rights, hlm  18.  
32 Tempo.co, Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata, 
https://nasional.tempo.co/read/1641767/tahun-2022-polri-anggarkan-rp-1598-miliar-untuk-pengadaan-
gas-air-mata  
33 Article 11 Code of Conduct for Armed Forces and Security Services of ECOWAS, 2006 



IV. Pembiaran	atas	Ambruknya	Demokrasi		

A. Kebebasan	Sipil	Tergerus	Terus	Menerus	
	

“Meningkatkan	jaminan	hak-hak	politik	dan	kebebasan	sipil.”	
Janji	Presiden	No.	8.1	

	
Janji	 Presiden	 untuk	 meningkatkan	 kebebasan	 sipil	 selama	 bertahun-tahun	 tak	 kunjung	
terealisasi.	Fenomena	penyempitan	ruang	kebebasan	sipil	berlanjut	di	era	kepemimpinan	
Jokowi	 -	 Ma’ruf	 Amin.	 Tiga	 tahun	 berkuasa,	 tiga	 tahun	 pula	 Presiden	 Jokowi	 beserta	
jajarannya	gagal	untuk	menghadirkan	ruang	aman	bagi	masyarakat	untuk	menyampaikan	
ekspresi	 sahnya.	 Di	 periode	 keduanya	 ini,	 represi	 terus	 menerus	 dilanjutkan	 terhadap	
mereka	yang	kritis	baik	dalam	ranah	publik	ataupun	digital,	bahkan	aktornya	tidak	hanya	
berasal	 dari	 aparat.	 Ditambah	 lagi	 dengan	 pemberlakuan	 UU	 ITE	 yang	 makin	 masif	
menghantui	siapapun	yang	aktif	menyuarakan	pendapatnya.	Pembahasan	Rancangan	Kitab	
Undang-Undang	 Hukum	 Pidana	 (R-KUHP)	 pun	 terus	 dilanjutkan	 dalam	 beberapa	 waktu	
terakhir	setelah	gagal	disahkan	pada	2019	lalu.	Sayangnya,	pasal-pasal	kolonial	yang	ditolak	
masyarakat	karena	mengancam	kebebasan	masyarakat	tetap	exist	di	draf	terbaru.	Artinya,	
akan	 semakin	 banyak	 legitimasi	 bagi	 pemerintah	 untuk	 mengkerdilkan	 ruang	 sipil	
masyarakat.	
	
Selain	 itu,	 salah	 satu	 bentuk	 represi	 di	 ruang	 publik	 yang	 terus	 dilakukan	 oleh	 aparat	
keamanan	adalah	demonstrasi	yang	disikapi	secara	represif.	Pemberangusan	suara	warga	
yang	 menyampaikan	 pendapat	 utamanya	 didominasi	 oleh	 Kepolisian	 sebagai	 aktor	
dominan.	 Watak	 opresif	 dan	 anti	 kritik	 negara	 tercermin	 begitu	 kental	 dalam	 tindakan	
brutalitas	 kepolisian	 (police	 brutality)	 di	 lapangan.	 Berbagai	 aksi	 protes	 yang	 dilakukan	
masyarakat	untuk	memprotes	kebijakan	pemerintah	harus	berakhir	tragis	yakni	timbulnya	
korban	 jiwa	 baik	 luka-luka	 hingga	 kematian.	 Padahal	 kebebasan	 sipil	 dalam	 bentuk	
berserikat,	berkumpul,	berekspresi	secara	lisan	dan	tulisan	dijamin	secara	eksplisit	oleh	ayat	
konstitusi	sebagai	landasan	hukum	tertinggi.34	Sayangnya,	serangan	dan	ancaman	terhadap	
mereka	yang	menjalankan	hak-haknya	tersebut	terus	terjadi.		
	
Selama	pemerintahan	Jokowi	di	periode	kedua,	 terdapat	demonstrasi	besar-besaran	yang	
disikapi	 secara	 berlebihan	 oleh	 aparat	 keamanan.	 Fenomena	 aksi	 #ReformasiDikorupsi	
sebagaimana	 terjadi	 di	 tahun	 2019	 yang	 disikapi	 secara	 brutal	 lewat	 beberapa	 tindakan	
seperti	 pembubaran	 paksa,	 kekerasan	 terhadap	 massa	 aksi,	 penangkapan	 sewenang-
wenang,	hingga	kriminalisasi,	nyatanya	Presiden	 Jokowi	 tak	kunjung	mengevaluasi.	Pola-
pola	 represi	 secara	 brutal	 yang	 dilakukan	 oleh	 aparat	 kembali	 terjadi	 di	 beberapa	
momentum	demonstrasi	dengan	skala	besar	seperti	halnya	aksi	menolak	Omnibus	Law	Cipta	
Kerja	 di	 2020,	 aksi	 penolakan	 perpanjangan	 masa	 jabatan	 Presiden	 hingga	 penolakan	
terhadap	kenaikan	BBM.		
	

 
34 Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 



Lebih	 jauh,	kasus-kasus	serampangan	dalam	menyikapi	ekspresi	di	ruang	publik	tersebut	
tidak	 pernah	mendapatkan	 penyelesaian	 hukum	 secara	 berkeadilan.	 Tak	 pernah	 adanya	
upaya	serius	hingga	 tuntas	untuk	mengidentifikasi	persoalan	yang	ada	sehingga	kejadian	
terus	menerus	berulang.	Pada	2020	 lalu	misalnya,	 ribuan	mahasiswa	yang	 tercatat	yakni	
sebanyak	5.198	ditangkap	secara	sewenang-wenang	tanpa	alasan	yang	jelas	dan	87	orang	
diantaranya	harus	mendekam	di	penjara.35	Terbaru,	kekerasan	secara	masif	juga	terjadi	di	
aksi	 penolakan	 kenaikan	 BBM	 di	 sejumlah	 daerah	 di	 tanah	 air	 seperti	 di	 Bengkulu,36	
Sumatera	Utara,37	 Jawa	Barat,38	 Gorontalo39	 dan	 Jawa	Timur.40	 Selain	merupakan	bentuk	
pelanggaran	 terhadap	 berbagai	 instrumen	 perundang-undangan,	 penanganan	 secara	
berlebihan	 yang	 dilakukan	 oleh	 aparat	 melanggar	 ketentuan	 internalnya	 sendiri	
sebagaimana	tercantum	dalam	Perkap	No.	7	Tahun	2012	yang	menghendaki	agar	dijalankan	
cara-cara	persuasif	terlebih	dulu.	Jikapun	ada	tindakan	yang	melawan	hukum,	penanganan	
yang	dilakukan	bukanlah	lewat	kekerasan,	melainkan	dibubarkan.41	Berlanjutnya	arogansi	
dan	represifnya	aparat	dalam	penanganan	aksi	juga	tak	lepas	dari	tak	pernah	dievaluasinya	
standar	penanganan	aksi	massa	selama	 ini.	Selain	 itu,	diskresi	yang	diambil	oleh	anggota	
Kepolisian	 juga	 terlalu	 besar.	 Padahal	 kultur	 kekerasan	 sendiri	 masih	 begitu	 kental	 dan	
cenderung	dijadikan	sebagai	jalan	utama	dalam	menyelesaikan	persoalan.	

Terenggutnya	Ruang	Digital	
	
Selain	ragam	represi	yang	diterima	masyarakat	dalam	ranah	publik,	ancaman	dan	serangan	
juga	menyasar	pada	mereka	yang	aktif	menyatakan	pendapat	di	ruang	digital.	Dengan	UU	
ITE	 yang	 tak	 kunjung	 direvisi	 oleh	 pemerintah	 masyarakat	 kian	 enggan	 karena	 takut	
dikriminalisasi.	 Belum	 lagi	 penggunaan	 instrumen	 hukum	 tersebut	 dinilai	 sangat	
diskriminatif,	 sebab	 hanya	 akan	menjerat	mereka	 yang	 dikategorisasikan	 sebagai	 bukan	
simpatisan	pemerintah.		
	
Adapun	 bentuk	 pelanggaran	 terhadap	 kebebasan	 digital	 sekaligus	 hak	 atas	 privasi	 terus	
dilakukan	 dalam	 berbagai	 cara	 seperti	 doxxing,	 peretasan	 dan	 berbagai	 serangan	 digital	
lainnya.	 Tak	 jarang	 bentuk	 serangan	 digital	 pun	 bersifat	masif	 dan	 sistematis.	 Kami	 pun	
menduga	bentuk	serangan	digital	seperti	halnya	peretasan	juga	melibatkan	alat-alat	canggih	

 
35 CNN Indonesia, Polisi Tangkap 5.918 Massa Demo Omnibus Law, 87 Orang Dibui, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201010133935-12-556845/polisi-tangkap-5918-massa-demo-
omnibus-law-87-orang-dibui.  
36 Lihat https://www.suara.com/news/2022/09/07/145948/mahasiswi-demo-tolak-kenaikan-bbm-berdarah-
darah-kapolri-didesak-evaluasi-tindakan-represif-polisi-di-bengkulu  
37 https://sumut.idntimes.com/news/sumut/prayugo-utomo-1/massa-tolak-bbm-naik-diduga-dipukuli-
kontras-polisi-harusnya-malu  
38 https://bogor.suara.com/read/2022/09/18/225041/anggotanya-diduga-dipukul-oknum-polisi-saat-demo-
tolak-kenaikan-bbm-di-istana-bogor-pmii-lapor-ke-propam  
39 https://www.liputan6.com/regional/read/5063172/buntut-demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-di-gorontalo-
puluhan-mahasiswa-luka-luka  
40 https://jatim.tribunnews.com/2022/09/07/diduga-terjadi-kekerasan-saat-demo-tolak-kenaikan-harga-
bbm-di-mojokerto-begini-jawaban-kapolres  
41 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, 
dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 20.  



sebagaimana	kerja	intelijen.	Melihat	dari	polanya	pun,	tidak	ada	satupun	aktor	yang	berhasil	
dibongkar	atau	diungkap	ke	publik.	Serangan	digital	tersebut	juga	terkesan	dibiarkan	dan	
tidak	pernah	diusut	secara	transparan	oleh	Kepolisian.		
	
Sebagai	 contoh,	 pada	 September	 2022	 lalu,	 awak	 dan	 kru	 media	 Narasi	 mendapatkan	
serangan	 digital	 dengan	 begitu	 masif.	 Serangan	 yang	 dilakukan	 berupa	 upaya	
pengambilalihan	akun	Whatsapp,	Facebook,	Telegram,	Instagram,	bahkan	hingga	platform	
komunikasi	internal.42	Diduga	bahwa	serangan	tersebut	berkaitan	erat	dengan	pemberitaan	
yang	dilakukan	Narasi.	Sampai	saat	inipun	para	pelaku	tak	diketahui	identitasnya	hingga	kru	
Narasi	resmi	melaporkan	tindakan	tersebut	ke	Bareskrim	Mabes	Polri	pada	30	September	
2022.43		
	
Sebelumnya,	 peretasan	 dengan	 pola	 yang	 sama	 juga	 pernah	 dilakukan	 kepada	 para	
demonstran	 yang	 ingin	 melangsungkan	 aksi	 nasional	 penolakan	 terhadap	 wacana	
perpanjangan	 masa	 jabatan	 Presiden	 atau	 3	 periode.44	 Bentuk	 serangan	 terhadap	
demonstran	 ini	bukan	kali	pertama.	Di	periode	kedua	 Jokowi,	serangan	digital	 juga	masif	
terjadi	pada,	 aksi	penolakan	Omnibus	Law	Cipta	Kerja	pada	2020,	dan	aksi	menolak	Tes	
Wawasan	 Kebangsaan	 (TWK)	 KPK	 pada	 2021.	 Dari	 sini,	 ditemukan	 bahwa	 peretasan	
menyasar	 mereka	 yang	 sedang	 mengkritisi	 pemerintah	 atau	 sedang	 menyeimbangkan	
narasi	negara.		
	
Cara-cara	ini	tentu	saja	sungguh	berbahaya,	utamanya	terhadap	situasi	kebebasan	sipil	dan	
perlindungan	 data	 pribadi	 di	 Indonesia.	 Kami	 menduga	 bahwa	 peretasan	 semacam	 ini	
merupakan	 metode	 melawan	 hukum	 untuk	 mendapatkan	 akses	 informasi.	 Selain	 itu,	
serangan	 digital	 juga	 ditujukan	 untuk	 penggembosan	 gerakan	 rakyat	 atau	 mahasiswa.	
Sehingga	iklim	ketakutan	pun	terbentuk	di	tengah-tengah	demonstran.		
	
Presiden	Jokowi	pun	tampaknya	tak	pernah	menaruh	perhatian	sedikitpun	terhadap	ragam	
isu	serangan	digital	yang	terjadi.	Dalam	kasus	Narasi	misalnya,	respon	hanya	disampaikan	
oleh	 Kantor	 Staf	 Presiden.	 Jawabannya	 pun	 normatif	 dan	 itupun	 baru	 direspon	 setelah	
koalisi	 masyarakat	 sipil	 menyerahkan	 petisi	 berisi	 16	 ribu	 lebih	 dukungan	 publik	 yang	
meminta	kasus	peretasan	terhadap	Narasi	diusut	tuntas.	Terlihat	bahwa	pembiaran	terus	
dilakukan	 oleh	 Pemerintahan	 sehingga	 kontradiktif	 dengan	 janji	 Presiden	 yang	
menyebutkan	bahwa	negara	hadir	melindungi	dan	memberi	rasa	aman	bagi	seluruh	warga	
negara.		
	

 
42 Liputan6.com, 24 Kru Narasi Jadi Korban Peretasan, Berikut Ini Kronologinya, 
https://www.liputan6.com/news/read/5080873/24-kru-narasi-jadi-korban-peretasan-berikut-ini-
kronologinya  
43 Kompas.com, Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim, 
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/21362891/media-narasi-laporkan-dugaan-peretasan-ke-
bareskrim  
44 Agung Sandy Lesmana, Demo Tolak Jokowi 3 Periode di Ring 1 Istana, Nomor WhatsApp 6 
Mahasiswa Diretas, https://www.suara.com/news/2022/04/01/180228/demo-tolak-jokowi-3-periode-di-
ring-1-istana-nomor-whatsapp-6-mahasiswa-diretas  



Pembiaran	 yang	 dilakukan	 pemerintah	 tentu	 bentuk	 indikasi	 pelanggaran	 HAM	 dalam	
konsepsi	 by	 omission.	 Padahal	 dalam	 standar	 internasional,	 seharusnya	 tidak	 ada	 alasan	
untuk	membedakan	antara	pelanggaran	dengan	tindakan	dan	pembiaran.	Terlebih	Negara	
dianggap	mengetahui	atau	sepantasnya	mengetahui.45	Secara	normatif	pun	serangan	digital	
juga	merupakan	bentuk	pelanggaran	serius	terhadap	hak	atas	privasi	sebagaimana	diatur	
dalam	Pasal	28G	konstitusi	dan	article	12	Deklarasi	Universal	HAM.46	Perlindungan	hak	atas	
privasi	–	yang	artinya	bebas	dari	berbagai	serangan	digital	pun	ditegaskan	dalam	article	17	
Kovenan	Hak	Sipil	dan	Politik	yang	menjamin	bahwa	setiap	orang	berhak	atas	perlindungan	
hukum	terhadap	campur	tangan	dan	serangan.	Selain	dalam	konteks	HAM,	bentuk-bentuk	
serangan	 digital	 juga	 dapat	 dikriminalisasi	 menggunakan	 UU	 ITE.	 Dalam	 Pasal	 30	 UU	
tersebut,	 setiap	 orang	 dilarang	 untuk	 mengakses	 Komputer	 dan/atau	 Sistem	 Elektronik	
milik	Orang	lain	dengan	cara	apa	pun.	Begitupun	untuk	motif	mendapatkan	informasi	atau	
dengan	 cara	 menjebol	 sistem	 keamanan.	 Sayangnya,	 belum	 ada	 satupun	 serangan	 yang	
dapat	diungkap	dan	menyeret	para	pelaku	untuk	bertanggungjawab	di	ruang	persidangan.		
	

Kriminalisasi	terhadap	Pembela	HAM	

	
“Sebagai	negara	hukum,	penyelenggaraan	kekuasaan	pemerintahan	harus	berdasarkan	atas	
hukum	serta	Negara	harus	hadir	memberikan	penghormatan,	perlindungan,	dan	pemenuhan	

hak-hak	warga	negara	dan	HAM,	termasuk	rasa	aman	kepada	seluruh	warga	negara.”	
Janji	Presiden	No.	6	

	
Janji	 Presiden	 untuk	 menghadirkan	 rasa	 aman	 bagi	 seluruh	 warga	 negara	 mungkin	 tak	
berlaku	bagi	 Pembela	HAM	 (human	 rights	 defender).	 Posisi	mereka	di	 era	periode	kedua	
Presiden	 Jokowi	 pun	 dapat	 dikatakan	 semakin	 rentan.	 Mereka	 yang	 bertarung	 dan	
mempromosikan	 nilai	 hak	 asasi	 manusia	 seringkali	 harus	 dihadap-hadapkan	 dengan	
berbagai	aktor,	bukan	hanya	negara,	melainkan	korporasi.	Di	berbagai	daerah	di	Indonesia,	
para	Pembela	HAM	harus	menuai	tindakan	sewenang-wenang,	kekerasan,	intimidasi	bahkan	
hingga	kriminalisasi	pasca	melangsungkan	aktivitas	perjuangannya.		
	
Selama	 ini	kerja-kerja	pembelaan	HAM	seringkali	ditabrakan	dengan	kepentingan	negara	
sehingga	 tak	 jarang	 Pembela	 HAM	 dianggap	 sebagai	 musuh	 negara.	 Oleh	 karenanya,	
pembungkaman	 terus	 menerus	 dilakukan	 dengan	 berbagai	 cara	 oleh	 perangkat	 negara.	
Dilihat	dari	sejarahnya,	situasi	yang	tak	aman	bagi	pembela	HAM	terus	dilanggengkan	oleh	
negara.	Di	sisi	lain,	ketika	Pembela	HAM	meminta	keadilan	atas	peristiwa	yang	menimpanya,	
saluran-saluran	tersebut	dalam	rangka	akuntabilitas	pun	tertutup.		
	

 
45 Marcia Baron Soto, An approach to the state responsibility by an omission in the inter–american court of 
human rights jurisprudence*, Revista CES Derecho Volumen 6 No.1 Enero-Junio / 2015, hlm. 7 
46 Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan 
surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas 
kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan 
atau pelanggaran seperti ini.  



Pola	 tersebut	 tercermin	 di	 Wawonii,	 Sulawesi	 Tenggara,	 ketika	 aparat	 Kepolisian	
menangkap	3	orang	warga	pada	24	Januari	2022	lalu.	Ketiga	warga	Wawonii	yang	ditangkap	
merupakan	 bagian	 dari	 barisan	 warga	 penolak	 tambang	 di	 pulau	 Wawonii.	 Selama	 ini,	
masyarakat	 yang	 sebagian	 besar	 menggantungkan	 perekonomian	 pada	 sektor	
pertanian/perkebunan	 dan	 laut,	 menentang	 rencana	 penambangan	 nikel	 oleh	 PT	 Gema	
Kreasi	 Perdana	 (GKP),	 anak	 perusahaan	 Harita	 Group.47	 Sebab,	 operasi	 dan	 aktivitas	
tambang	tentu	akan	berimplikasi	pada	terganggunya	ruang	hidup	yang	selama	ini	menjadi	
andalan	mereka.		
	
Begitupun	 pada	 kasus	 Polres	 Seluma	 yang	 melakukan	 pemanggilan	 terhadap	 Direktur	
Eksekutif	Wahana	Lingkungan	Hidup	(WALHI)	Bengkulu	pada	tanggal	27	Januari	2022	lalu.	
Pemanggilan	tersebut	dilakukan	terkait	aksi	tolak	tambang	pasir	besi	yang	dilakukan	WALHI	
Bengkulu	bersama	warga	Seluma	di	lokasi	pertambangan	PT	Faminglevto	Bakti	Abadi	(PT	
FLBA).	Sebelumnya	aksi	penolakan	warga	Seluma	terhadap	tambang	pasir	besi	di	Seluma	
dilakukan	pada	tanggal	23	Desember	2021,	warga	Seluma	menginap	di	lokasi	tambang	pasir	
besi	hingga	dibubarkan	paksa	oleh	aparat	kepolisian	pada	tanggal	27	Desember	2021	yang	
mengakibatkan	 sejumlah	 warga	 menjadi	 korban	 tindak	 kekerasan	 oleh	 aparat.	 Bahkan	
setidaknya	 terdapat	9	orang	yang	ditangkap	oleh	pihak	Kepolisian	dan	dibawa	ke	Polres	
Seluma.	 Adapun	 pemanggilan	 terhadap	 Direktur	 Walhi	 Bengkulu	 tersebut	 merupakan	
respon	aparat	terhadap	Walhi	yang	membantu	penolakan	Tambang	oleh	warga	Seluma.48	
	
Beberapa	langkah	kriminalisasi	tersebut	merupakan	pelanggaran	terhadap	ketentuan	Pasal	
66	UU	No.	32	Tahun	2009	tentang	Perlindungan	dan	Pengelolaan	Lingkungan	Hidup	(PPLH).	
Norma	ini	menjamin	bahwa	setiap	orang	yang	memperjuangkan	hak	atas	lingkungan	hidup	
yang	 baik	 dan	 sehat	 tidak	 dapat	 dituntut	 secara	 pidana	maupun	 digugat	 secara	 perdata.	
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.	 Sayangnya	 implementasi	 pasal	 tersebut	 kian	
suram	dengan	maraknya	kriminalisasi	yang	ada	belakangan	terhadap	pejuang	lingkungan	
hidup.		
	
Upaya	serius	untuk	melindungi	kerja	Pembela	HAM	pun	tak	kunjung	dilakukan	oleh	Negara.	
Saat	ini,	UU	No.	39	Tahun	1999	tentang	HAM	hanya	mengatur	sebatas	tentang	partisipasi	
masyarakat,	 tetapi	 tak	secara	eksplisit	mengakui	dan	menjamin	kedudukan	dari	Pembela	
HAM.49	Instrumen	ini	tentu	saja	tidak	cukup	sehingga	revisi	terhadap	UU	HAM	yang	berisi	
substansi	pengakuan	dan	perlindungan	kerja-kerja	Pembela	HAM	harus	segera	dilakukan.	
Begitupun	dalam	konteks	Komnas	HAM,	 lembaga	ini	memang	sudah	memiliki	Perkomnas	

 
47 Tiga Warga Penolak Tambang di Wawonii Ditangkap Polisi, https://kontras.org/2022/01/24/tiga-warga-
penolak-tambang-di-wawonii-ditangkap-polisi/  
48CNN Indonesia, Bantu Warga Tolak Tambang, Direktur Walhi Bengkulu Dipanggil Polisi, 
https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220131063328-12-
753142/bantu-warga-tolak-tambang-direktur-walhi-bengkulu-dipanggil-polisi  
49 Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Setiap orang, kelompok, organisasi politik, 
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak 
berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 



No.	 5	 Tahun	 2015	 tentang	 Prosedur	 Perlindungan	 terhadap	 Pembela	 HAM	 dan	 Standar	
Norma	dan	Pengaturan	(SNP)	No.	6	tentang	Pembela	HAM.	Sayangnya,	kedua	instrumen	ini	
tak	 efektif,	 sebab	 bukan	 merupakan	 peraturan	 formal	 sehingga	 tidak	 memiliki	 bargain	
hukum	yang	kuat	dan	mengikat.			
	
Maraknya	 tindakan	 sewenang-wenang	 yang	 dilakukan	 oleh	 aktor	 negara	 dalam	
mengkriminalisasi	pembela	HAM	menunjukkan	minimnya	perhatian	pemerintah	dan	aparat	
penegak	 hukum	dalam	melindungi	 peran	 pembela	HAM.	 Keberpihakan	 jelas	 bukan	 pada	
masyarakat,	melainkan	pada	investor	atau	perusahaan.	Berbagai	serangan	yang	menyasar	
Pembela	HAM,	khususnya	dalam	sektor	lingkungan	semakin	masif	tak	lepas	dari	pengaruh	
politik	kebijakan	Presiden	Jokowi	yang	mengarusutamakan	agenda	investasi.	Di	awal	pidato	
kemenangan,	 Presiden	 Jokowi	 memang	 berkomitmen	 untuk	 mengejar	 dan	 menghajar	
siapapun	 yang	 menghalangi	 investasi.50	 Watak	 developmentalis	 ini	 terbukti	 telah	
mengorbankan	banyak	masyarakat	sehingga	mengganggu	hak	atas	rasa	aman	warga	negara.		

B. Pembiaran	terhadap	Wacana	3	Periode	dan	Perpanjangan	Masa	Jabatan	
Presiden		

	
Di	tahun	ketiga	Presiden	Jokowi,	sempat	masif	bermunculan	rencana/wacana	perpanjangan	
masa	jabatan	Presiden-Wakil	Presiden	yang	disampaikan	oleh	sejumlah	elite	partai	politik.	
Pernyataan	 tersebut	 di	 tahun	 2022	 awalnya	 disampaikan	 oleh	 Menteri	 Investasi,	 Bahlil	
Lahadalia	 yang	meminta	 agar	 Pemilu	 diundur	 hingga	 tahun	 2027	 karena	 keinginan	 dari	
dunia	usaha	menuai	protes	dari	beberapa	kelompok.51	Ditambah	lagi	pernyataan	tersebut	
disambut	oleh	sejumlah	tokoh	politik	seperti	Airlangga	Hartanto	(Partai	Golkar),	Muhaimin	
Iskandar	(PKB),	Zulkifli	Hasan	(PAN),	serta	Luhut	Binsar	Pandjaitan	(Menteri	Koordinator	
Maritim	dan	Investasi)	yang	menggembar-gemborkan	wacana	Bahlil	dengan	dalih	big	data.52	
Wacana	yang	diaktifkan	ini	sempat	menimbulkan	kisruh	di	tengah	masyarakat.		
	
Sayangnya,	tanggapan	yang	dilontarkan	Presiden	Jokowi	dalam	menjawab	permasalahan	ini	
tidak	klir	dan	menenangkan	masyarakat.	Presiden	hanya	menyatakan	bahwa	ia	akan	tunduk	
pada	 konstitusi.	 Akan	 tetapi,	 Presiden	 wacana	 yang	 digaungkan	 oleh	 pemerintah	 pusat	
khususnya	 perpanjangan	 masa	 jabatan	 Presiden	 merupakan	 salah	 satu	 bagian	 dari	
demokrasi.53	Hal	 ini	merupakan	bentuk	ketidaktegasan	 terhadap	 setiap	upaya	yang	 coba	
dilakukan	 untuk	 merusak	 demokrasi.	 Presiden	 seharusnya	 dapat	 menertibkan	
pendukungnya	 agar	 tak	 terus	 menerus	 memproduksi	 dan	 mengembangkan	 wacana	
pembangkangan	terhadap	konstitusi	tersebut.	

 
50 Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190714210826-32-412032/jokowi-soal-penghambat-
investasi-saya-akan-kejar-dan-hajar  
51 Agustinus, Michael. 2022. Bahlil: Dunia Usaha Minta Pemilu Diundur, Jokowi Sampai 2027. Diakses 
pada 15 Oktober 2022, dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/bahlil-dunia-usaha-minta-pemilu-
diundur-jokowi-sampai2027-1xHRjI3jj7a 
52 Lihat https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/04/Final_Kertas-Posisi-Penundaan-Pemilu.pdf  
53 Rahmawati, Fiqih. 2022. Polemik Pernyataan Jokowi ‘Taat Konstitusi’ Dinilai Tidak Tegas dan Terkesan 
Malu-Malu Tapi Mau. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari https://www.kompas.tv/article/268623/polemik-
pernyataan-jokowi-taat-konstitusi-dinilaitidak-tegas-dan-terkesan-malu-malu-tapi-mau  



	
Ambisi	 3	 periode	 dan	 wacana	 perpanjangan	 masa	 Presiden	 juga	 secara	 tidak	 langsung	
mengindikasikan	 bahwa	 Indonesia	 berada	 dalam	 tren	 autocratic	 legalism.54	 Meskipun	
Presiden	 dipilih	 melalui	 mekanisme	 demokratis	 seperti	 halnya	 Pemilu,	 tetapi	 selama	
periode	kepemimpinannya	 ia	akan	berusaha	melakukan	berbagai	strategi	untuk	merusak	
konstitusi	 demokrasi	 secara	 strategis.55	 Beberapa	 opini	 publik	 menduga	 bahwa	 wacana	
perpanjangan	 masa	 jabatan	 Presiden	 akan	 dikonsolidasikan	 untuk	 diambil	 yakni	
amandemen	 konstitusi	 untuk	 memperkenankan	 masa	 jabatan	 Presiden	 lebih	 dari	 dua	
periode.	 Bila	 peristiwa	 tersebut	 memang	 benar	 akan	 terjadi,	 Indonesia	 dapat	 dianggap	
bukan	lagi	menganut	sistem	negara	hukum	(rechtsstaat)	melainkan	menganut	sistem	negara	
kekuasaan	(machtstaat).	
	
Selain	itu,	ajaran	demokrasi	menghendaki	konsep	government	or	rule	by	the	people.	Suatu	
kekuasaan	negara	harus	bersandarkan	pada	kehendak	rakyat	terbanyak,	sebab	rakyatnya	
yang	 menetapkan	 anggota-anggota	 pemerintahan	 dan	 kepada	 mereka	 ini	 dipercayakan	
penyelenggaraan	kepentingan-kepentingan	rakyat.	Rakyatlah	yang	memiliki	otoritas	untuk	
membatasi,	mengubah	ataupun	mencabut	mandat	kekuasaan.	Wacana	penundaan	pemilu	
tidak	 hanya	menyalahi	 konstitusi,	 namun	hal	 ini	 juga	 jelas	melanggar	 hak	 konstitusional	
warga	negara	untuk	memilih	dan	dipilih.	
		
Undang-Undang	Nomor	30/1999	 tentang	Hak	Asasi	Manusia	 (HAM)	mengatur	mengenai	
hak	 memilih	 seperti	 yang	 tercantum	 dalam	 Pasal	 43.	 Mendorong	 penundaan	 pemilu	
sejatinya	menggiring	ketidakpatuhan	pada	konstitusi	(constitutional	disobedience)	terhadap	
ketentuan	yang	ada	di	dalam	konstitusi	itu	sendiri	serta	menjurus	mengubah	pada	bentuk	
negara	 monarki	 di	 mana	 pemimpin	 negara	 yang	 berkuasa	 tidak	 memiliki	 batas	 waktu	
tertentu.	 Selain	 itu,	 kenyataan	 atau	 wujud	 pemerintahan	 yang	 absolut	 tercermin	 dari	
beberapa	pola	yang	terjadi	belakangan	ini.	Alih-alih	mematuhi	ketentuan	konstitusi	sebagai	
aturan	 main	 jalannya	 pemerintahan,	 wacana	 amandemen	 pun	 justru	 dimainkan.	 Hal	 ini	
kembali	menegaskan	bentuk	dari	autocratic	legalism.	
	
Respon	 Presiden	 selama	 ini	 bisa	 dikesankan	 bahwa	 Presiden	 Jokowi	 menikmati	
berkembangnya	 wacana	 ini.	 Pernyataan	 yang	 diucapkan	 tidak	 menjadi	 solusi	 atas	
permasalahan	tersebut	dan	tidak	meredam	amarah	masyarakat.	Hal	tersebut	membuktikan	
bahwa		sejak	awal	memang	tidak	menunjukkan	ketidakseriusan	untuk	menjaga	semangat	
reformasi.		
	

C. Pembiaran	atas	Kesewenang-wenangan	dalam	Pemilihan	Kepala	Daerah	
	

 
54 Tren ini bertujuan untuk memperbesar kekuasaan modal dan kekuasaan politik untuk kelompoknya yang 
mana tren autocratic legalism lebih berbahaya dibandingkan otoritarianisme saat masa orde baru karena 
yang terjadi saat ini dianggap baik-baik saja. 
55 Todo, Christian; dkk. 2020. Autocrat Legalism: Indonesia Kini Apa Kabar?. Diakses pada 15 Oktober 
2022, dari https://constitutionallawsoc.medium.com/autocrat-legalism-indonesia-kini-apa-kabar-
9266ff2a82a7   



Faktor	 keambrukan	 demokrasi	 di	 Indonesia	 selama	 tiga	 tahun	 kepemimpinan	 Jokowi	 -	
Ma’ruf	Amin	juga	dapat	dilihat	dari	praktik	monopoli	dalam	pemilihan	kepala	daerah.	Proses	
penentuan	dan	pemilihan	kepala	daerah	saat	ini	terasa	tidak	akuntabel	dan	tidak	demokratis	
sehingga	semakin	jauh	dari	implementasi	tata	kelola	pemerintahan	yang	menjunjung	Asas-
Asas	Umum	Pemerintahan	yang	Baik	(AUPB).56	Ditambah	lagi	dengan	adanya	faktor	konflik	
kepentingan	di	balik	pemilihan	kepala	daerah	juga	memperkeruh	implementasi	demokrasi	
di	Indonesia.	
	
Pada	tahun	2022	-	2024,	terdapat	101	daerah	(7	provinsi,	76	kabupaten,	dan	18	kota)	yang	
akan	ditentukan	Penjabat	 (Pj)	 ataupun	Plt	dari	Kemendagri	kepada	Presiden.	 Sayangnya,	
proses	 pemilihannya	 diwarnai	 dengan	 kontroversi.	 Salah	 satunya,	 tidak	 ada	 vetting	
mechanism	yang	dilakukan	secara	ketat	sebelum	ditunjuknya	Pj	Kepala	Daerah.	Prosedur	
yang	ideal	pada	dasarnya	menghendaki	adanya	pemeriksaan	latar	belakang	atau	rekam	jejak	
siapapun	yang	hendak	menduduki	jabatan	publik.	Vetting	mechanism	sangat	penting	untuk	
dilakukan	dengan	tujuan	untuk	menghindari	adanya	kepentingan	politik	partisan	segelintir	
orang,	 mencegah	 adanya	 kesewenang-wenangan,	 melindungi	 hak	 asasi	 manusia,	 dan	
menghindari	disfungsional	lembaga.57	Terlebih	hal	itu	sejalan	dengan	semangat	reformasi	
birokrasi	yang	menginginkan	adanya	penguatan	kelembagaan	guna	meningkatkan	efisiensi	
dan	 efektivitas	 organisasi	 sehingga	 bisa	 mendapatkan	 kepercayaan	 publik.	 Sayangnya	
proses-proses	 ideal	 tersebut	 tidak	 diindahkan	 oleh	 Mendagri	 dalam	 pemilihan	 penjabat	
kepala	daerah.	
	
Meski	tidak	melalui	proses	pemilihan	umum,	setidaknya	pemilihan	penjabat	kepala	daerah	
dapat	 dilakukan	 secara	 partisipatif	 dengan	 mendengarkan	 suara	 dari	 rakyat.	 Namun	
sayangnya	proses	pemilihan	ini	dilakukan	tanpa	pelibatan	publik	yang	maksimal.	Dimulai	
dari	 proses	 pengajuan	 calon	 yang	 tidak	 diketahui	 sama	 sekali	 oleh	 masyarakat	 hingga	
kemudian	 tiba-tiba	 dilantik	 tanpa	 proses	 terbuka	 dan	 demokratis.	 Tentu	 ini	 sangat	
bertentangan	 dengan	 merrit	 system	 yang	 menghendaki	 posisi	 yang	 semestinya	 diisi	
berdasarkan	kompetisi,	kualifikasi,	dan	kinerja.	Tiadanya	pelibatan	partisipasi	masyarakat	
hanya	akan	membentuk	pemerintahan	yang	otoriter	dan	korup.	Negara	kerap	mengambil	
jalan	 pintas	 untuk	 menentukan	 nasib	 rakyat	 tanpa	 proses	 pendengaran	 pendapat	 dan	
pertimbangan	masukan.	
	
Bentuk	praktik	kesewenang-wenangan	pemilihan	kepala	daerah	juga	nampaknya	dibiarkan	
begitu	saja	oleh	Presiden	Jokowi.58	Langkah	penting	dan	signifikan	seharusnya	dapat	diambil	
oleh	pemerintah	untuk	menentukan	ukuran	dan	proses		pemilihan	Pj	Kepala	Daerah.	Proses	
krusial	 seperti	 ini	 tidak	 dapat	 dilakukan	 dengan	 serampangan,	 sebab	 akan	 berpengaruh	
pada	 kebijakan	 yang	 diambil	 di	 suatu	 daerah	 selama	 berbulan-bulan.	 Selain	 itu,	 bentuk-

 
56 Lihat https://kontras.org/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-
pemilihan-penjabat-kepala-daerah/  
57 United Nations. 2006. Rule of Law Tools for Post Conflict States: Vetting: an Operational Framework. 
New York and Geneva, hlm. 3. 
58 Mantalean, Vitorio. 2022. Jokowi Diminta Tak Biarkan Penunjukan Ratusan PJ Kepala Daerah Tanpa 
Aturan. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari 
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/12/05460081/jokowi-diminta-tak-biarkan-penunjukan-ratusan-
pj-kepala-daerah-tanpa-aturan  



bentuk	 pembangkangan	 terhadap	 hukum	 juga	 harus	 segera	 dikoreksi	 seperti	 halnya	
penunjukan	TNI	aktif	menduduki	jabatan	Pj	Kepala	Daerah.		
	

D. Pengabaian	Partisipasi	dalam	Penyusunan	Regulasi	
	
“Mendorong	partisipasi	publik	dalam	proses	pengambilan	kebijakan	publik	dan	pengelolaan	

Badan	Publik	yang	baik.”	
Janji	Presiden	No.	8.1		

	
Semacam	 pola	 yang	 sudah	 dinormalisasi,	 bahwa	 penyusunan	 peraturan	 perundang-
undangan	diperkenankan	tanpa	proses	meaningful	participation.	Selain	itu,	jika	rakyat	tak	
setuju	atas	rumusan	regulasi	yang	problematik,	pemerintah	begitu	gampangnya	meminta	
agar	dapat	menguji	produk	hukum	tersebut	ke	MK.	Dalam	proses	regulasi	UU	Cipta	Kerja	
pada	2020	lalu,	penolakan	dilakukan	dengan	skala	yang	sangat	besar.	Sayangnya,	Presiden	
Jokowi	hanya	mempersilahkan	untuk	bawa	perkara	menuju	MK.59	Hal	 ini	 bukan	 saja	 tak	
sesuai	 janji	 kampanye	 lalu,	 pola	 ini	 juga	 ugal-ugalan	 dan	 menempatkan	 MK	 sebagai	
keranjang	sampah.	
	
Selama	3	 tahun	berkuasa,	 kami	menilai	 bahwa	penyusunan	 regulasi	makin	mengabaikan	
prinsip-prinsip	 dasar	 seperti	 halnya	 partisipasi,	 transparansi	 dan	 akuntabilitas	 publik..	
Adapun	sejumlah	pembahasan	produk	hukum	yang	dilakukan	secara	serampangan	oleh	DPR	
bersama	pemerintah	seperti	pembahasan	RUU	Cipta	Kerja,	pembahasan	revisi	UU	Mineral	
dan	Batubara,	RUU	revisi	UU	Mahkamah	Konstitusi,	pengesahan	Perppu	terkait	Penanganan	
COVID-19,	pengesahan	RUU	Otsus,	pengesahan	DOB	Papua	dan	pembahasan	UU	Ibu	Kota	
Negara	(IKN).	
	
Sejumlah	 regulasi	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 lembaga	 DPR	 juga	 dinilai	 bermasalah,	 sebagai	
contohnya	UU	Cipta	Kerja.	UU	Cipta	Kerja	yang	tiba-tiba	disahkan	pada	5	Oktober	2020	perlu	
diketahui	 begitu	 banyak	 mendapatkan	 penolakan	 dari	 masyarakat.	 Melalui	 Putusan	
Mahkamah	 Konstitusi	 Nomor	 91/PUU-XVII/2020,	 UU	 Cipta	 Kerja	 dinyatakan	
inkonstitusional	bersyarat	yang	mana	UU	 ini	dinyatakan	cacat	 formil	karena	penyusunan	
yang	tidak	didasarkan	pada	cara	dan	metode	yang	pasti,	baku,	dan	standar	sesuai	dengan	
sistematika	pembentukan	undang-undang	sebagaimana	mestinya.60	
	
Seakan	tidak	belajar	pada	penyusunan	UU	Cipta	Kerja,	proses	pembuatan	UU	mengenai	IKN	
pun	 juga	hampir	 serupa	dimana	publik	 tidak	diberikan	kesempatan	untuk	mengeluarkan	
opininya	dalam	pembahasan	posibilitas	terburuk	dari	pindahnya	Ibu	Kota	Negara.	DPR	dan	
pemerintah	 juga	 tampaknya	 sibuk	 sendiri	 tanpa	 membangun	 diskursus	 secara	 masif	 di	
tengah	masyarakat.	Oleh	karena	itu,	masyarakat	pun	kebingungan	karena	tidak	mengetahui	
media	 seperti	 apa	 yang	 paling	 efektif	 untuk	 ditempuh	 apabila	 ingin	 memberi	 masukan	

 
59 Nur Aini, Jokowi: Silakan Uji Materi UU Ciptaker ke MK, 
https://www.republika.co.id/berita/qhxm1s382/jokowi-silakan-uji-materi-uu-ciptaker-ke-mk  
60 Lihat https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&amp;id=17816  



kepada	pemerintah	karena	hak	berbicaranya	 tidak	pernah	ada.	Padahal,	pemindahan	 Ibu	
Kota	 Negara	 menjadi	 proyek	 mercusuar	 yang	 melibatkan	 banyak	 pihak	 karena	 akan	
berdampak	pada	berbagai	sektor	seperti	sektor	ekonomi,	politik,	sosial,	dan	sektor	lainnya.	
Sangat	mustahil	jika	dasar	hukum	dari	proyek	mercusuar	ini	hanya	dibahas	selama	kurang	
dari	dua	bulan	saja.61	
	
Dan	 salah	 satu	 bentuk	 pengabaian	 partisipasi	 publik	 dalam	 penyusunan	 regulasi	 oleh	
pemerintah	ialah	keserampangan	dalam	perevisian	UU	Otsus	dan	RUU	DOB	Papua.	Pada	15	
Juli	2021	lalu	dalam	Rapat	Paripurna	DPR	RI	Ke-23	Masa	Persidangan	V	Tahun	Sidang	2020	
-	2021,	DPR	mengesahkan	Rancangan	Undang-Undang	tentang	Perubahan	Kedua	atas	UU	
Nomor	21	Tahun	2001	Tentang	Otonomi	Khusus	Bagi	Provinsi	Papua	(RUU	Otsus	Papua).62	
Proses	pengesahan	 ini	 lagi-lagi	dinilai	problematis	sebab	pemerintah	khususnya	 lembaga	
DPR	 tidak	mengindahkan	 penolakan	 dari	 Orang	 Asli	 Papua	 (OAP)	 di	 berbagai	 daerah	 di	
Indonesia.	 Bukan	 hanya	 itu	 saja,	 pengesahan	 RUU	 Otsus	 Papua	 juga	 merupakan	 bentuk	
pemaksaan	 kehendak	 pemerintah	 pusat	 terhadap	 kebijakan	 di	 Papua	 sehingga	 akan	
mempertebal	 luka	bagi	OAP.	Hal	 ini	ditandai	dari	salah	satu	pasal	yang	ada	di	RUU	Otsus	
Papua	yakni	Pasal	76	Ayat	(2).63	Pasal	76	Ayat	(2)	tersebut	secara	tersirat	mempermudah	
pemerintah	pusat	untuk	membentuk	Daerah	Otonomi	Baru	(DOB)	di	Papua.	Dan	benar	saja,	
14	hari	kemudian	yakni	29	Juli	2022,	sejumlah	UU	tentang	pembentukan	provinsi	baru	di	
Papua	disahkan.64	Sama	seperti	permasalahan	sebelumnya,	pengesahan	RUU	DOB	Papua	ini	
juga	tidak	melibatkan	partisipatif	dan	mendengarkan	masukan	dari	OAP	secara	maksimal	
sehingga	lagi-lagi	mendapatkan	penolakan	dari	OAP.	
	
Ketua	Majelis	Rakyat	Papua	(MRP),	Timotius	Murib,	menyebutkan	bahwa	salah	satu	alasan	
dari	 penolakan	 rakyat	 Papua	 terhadap	 RUU	 DOB	 Papua	 ialah	 Provinsi	 Papua	 tidak	
memenuhi	 persyaratan	 kepadatan	 penduduk	 untuk	 dimekarkan.65	 Bahkan,	 ia	 kemudian	
membandingkan	 jumlah	 penduduk	 Papua	 dengan	 provinsi	 lain	 yang	 memiliki	 jumlah	
penduduk	yang	banyak.	Oleh	karena	itu,	sangat	mengherankan	bagi	mereka	jika	pemerintah	
sangat	berambisi	dalam	melakukan	pemekaran	di	Papua.	
	
Prosesi	semacam	ini	yang	minim	partisipasi	harus	segera	dihentikan.	Partisipasi	merupakan	
pilar	penting	dari	pembangunan	demokrasi.	Pengambilan	kebijakan	publik	harus	dilakukan	
secara	 terbuka	 sesuai	 dengan	 mandat	 UU	 No.	 12	 Tahun	 2011.66	 Artinya,	 mulai	 dari	

 
61 Lihat https://kontras.org/2022/03/04/pelanggaran-ham-di-balik-pemindahan-ibu-kota-baru/  
62 Lihat https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33826/t/DPR+Sahkan+RUU+Otsus+Papua+Menjadi+UU  
63 Pasal 76 Ayat (2) RUU Otsus Papua berbunyi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat 
pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta 
mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, 
hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan 
ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua. 
64 Beberapa UU tersebut antara lain UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua 
Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. 
65 Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322211505-32-774888/mrp-pemekaran-papua-
untuk-kepentingan-siapa  
66 Pasal 6 huruf G.  



perencanaan,	 penyusunan,	 pembahasan,	 pengesahan	 atau	 penetapan,	 dan	 pengundangan	
bersifat	transparan	dan	terbuka.	Dengan	demikian,	seluruh	lapisan	masyarakat	mempunyai	
kesempatan	 yang	 seluas-luasnya	 untuk	 memberikan	 masukan	 dalam	 pembentukan	
peraturan	perundang-undangan.	

V. Abaikan	Suara	OAP	dan	Gagal	Tangani	Konflik	Papua	

	
Berkuasanya	Jokowi	sebagai	Presiden	untuk	kali	kedua	tak	ubahnya	membuat	situasi	Papua	
menjadi	wilayah	damai	dengan	memanusiakan	orang	asli	papua	(OAP).	Yang	terjadi	yakni	
justru	berbagai	rentetan	kekerasan,	penyiksaan,	penghilangan	paksa	hingga	pembunuhan	
terhadap	OAP	tak	kunjung	berakhir.	Bukan	tanpa	sebab,	situasi	demikian	diakibatkan	rezim	
Jokowi	kerap	memilih	pendekatan	yang	militeristik	melalui	penerjunan	sejumlah	pasukan	
keamanan	 dalam	 menanggulangi	 konflik	 di	 Papua.	 Pendekatan	 tersebut	 terbukti	 hanya	
memperpanjang	konflik	dan	tidak	sama	sekali	kemudian	membuatnya	selesai.		
	
Merujuk	 pada	 riset	 “Papua	 Road	 Map:	 Negotiating	 the	 Past,	 Improving	 the	 Present	 and	
Securing	 the	 Future”	 yang	 dilakukan	 oleh	 Lembaga	 Ilmu	 Pengetahuan	 Indonesia	 (LIPI)	
mencatat	 setidaknya	 terdapat	 empat	 akar	 persoalan	 yakni	 kegagalan	 pembangunan,	
marjinalisasi	dan	diskriminasi	orang	asli	Papua,	pelanggaran	HAM,	serta	sejarah	dan	status	
politik	 wilayah	 Papua.	 Sayangnya,	 identifikasi	 empat	 akar	 masalah	 tersebut	 tidak	
ditindaklanjuti	 dengan	 mengupayakan	 cara	 -	 cara	 damai	 berupa	 pendekatan	 dialog.	
Pendekatan	militeristik	 yang	dipilih	 Jokowi	pada	akhirnya	 tidak	menjawab	akar	masalah	
Papua.	
	
Teranyar,	 pemerintahan	 Jokowi	 bersama	 DPR	 secara	 serampangan	 dan	 tergesa-gesa	
mengesahkan	 RUU	 Otsus	 Papua	 dan	 RUU	 DOB	 pada	 Juli	 2022.	 Pengesahan	 dua	 produk	
undang-undangan	 tersebut	 mengakselerasi	 pemekaran	 wilayah	 papua	 melalui	 sejumlah	
RUU	pembentukan	provinsi	baru.	Padahal,	menurut	ketua	MRP	tidak	ada	kegentingan	dan	
kebutuhan	 mendesak	 untuk	 memecah	 provinsi	 di	 Papua	 jika	 dikaitkan	 dengan	 syarat	
kepadatan	 penduduk.	 Permasalahan	 mendasar	 atas	 substansi	 kebijakan	 tersebut	
diperparah	 dengan	 tidak	 adanya	 partisipasi	 OAP,	 suatu	 hak	mendasar	 bagi	 setiap	warga	
negara	 untuk	merumuskan	 instrumen	 hukum	 sebagaimana	 yang	 telah	 ditegaskan	 dalam	
konstitusi	UUD	1945.	
	
Akibatnya,	menjadi	konsekuensi	 logis	OAP	melakukan	demonstrasi	damai	untuk	menolak	
kebijakan	tersebut.	Alih-alih	direspon	dengan	cara-cara	pendekatan	dialog,	negara	melalui	
institusi	 keamanan	 membalas	 secara	 represif	 menggunakan	 kekuatan	 berlebih	 hingga	
menimbulkan	 korban.	 Hal	 itu	 dibuktikan	 dengan	 peristiwa	 penembakan	 oleh	 anggota	
kepolisian	yang	terjadi	pada	15	Maret	2022	di	Distrik	Dekai,	Yahukimo	Papua.	Berdasarkan	
informasi	 yang	 diperoleh	 KontraS,	 sesaat	 massa	 aksi	 sedang	 berjalan	 dari	 titik	 kumpul	
sambil	meneriakan	yel-yel	“menolak	Daerah	Otonomi	Baru	wilayah	Papua	dan	Papua	Barat”,	
aparat	 kepolisian	 melakukan	 penghadangan	 sembari	 merampas	 alat	 peraga	 aksi	 yang	
dibawa.	Setelahnya,	polisi	menembakan	gas	air	mata	dan	melembabkan	sejumlah	batu	yang	
diarahkan	 langsung	 ke	 massa	 aksi.	 Kondisi	 semakin	 memanas	 setelah	 polisi	 menembak	
menggunakan	peluru	tajam	sehingga	menyebabkan	dua	massa	aksi	bernama	Esron	Weipsa	



dan	 Yakok	Meklok	meninggal	 dunia.	 Selain	 itu,	 terdapat	 korban	mengalami	 luka	 tembak	
peluru	tajam	pada	kaki	kiri	yang	menyebabkan	harus	dilakukan	tindakan	amputasi.	
	
Upaya	menekan	laju	hak	demonstrasi	penolakan	kebijakan	RUU	Otsus	dan	DOB	juga	dibalas	
represif	dengan	menangkap	sejumlah	aktivis	yang	vokal	menyuarakan	isu	ini	pada	10	Mei	
2022.	 Anggota	 kepolisian	 yang	mengaku	 bertugas	 di	 Polres	 Jayapura	mendatangi	 kantor	
KontraS	 Papua	 dan	 langsung	 menangkap	 secara	 sewenang-wenang	 Jefry	 Wenda,	 Ones	
Suhuniap,	Omikzon	Bingga,	Max	Mangga,	Esther	Haluk	(staf	Kontras	Papua),	Iman	Kogoya,	
Abbi	 Douw.	 Tidak	 hanya	 itu,	 polisi	 juga	melakukan	 penyitaan	 yang	menyalahi	 prosedur	
KUHAP	terhadap	barang	berupa	buku,	printer,	perangkat	komputer	hingga	beberapa	berkas.		
	
Rangkaian	 tindakan	 represifitas	 yang	 dilakukan	 sejumlah	 aparat	 kepolisian	 tersebut	
ditengarai	 dilakukan	 secara	 sistematis.	 Berdasarkan	 informasi	 yang	 diperoleh	 KontraS,	
terdapat	 instruksi	 Kapolda	 Papua	 sebagaimana	 tertuang	 dalam	 surat	 telegram	
ST/373/V/PAM.2/2022	yang	ditandatangani	Wakapolda	Papua	Brigjen	Eko	Rudi	Sudarto.	
Dalam	 surat	 telegram	 tersebut	 terdapat	 beberapa	 daerah	 yang	 dikategorikan	 sebagai	
wilayah	 siaga	 satu	 dengan	 potensi	 ancaman	 gangguan	 kamtibmas.	 Wilayah	 tersebut	
diantaranya	 Jayapura,	 Kabupaten	 Jayawijaya,	 Kabupaten	 Biak	 Numfor,	 Kabupaten	
Yahukimo,	 dan	 Kabupaten	 Deiyai.	 Cara-cara	 eksesif	 negara	 melalui	 kepolisian	 untuk	
menyikapi	rentetan	demonstrasi	OAP	menolak	kebijakan	bermasalah	tentunya	merupakan	
bentuk	pelanggaran	hak	atas	kebebasan	berkumpul	dan	berpendapat.		
	
Tak	hanya	di	Papua,	upaya	membendung	penolakan	DOB	juga	terjadi	di	Jakarta.	Misalnya	
pada	 11	Maret	 2022,	 Aliansi	Mahasiswa	 Papua	 (AMP)	 Jabodetabek	menggelar	 aksi	 yang	
hendak	 dilakukan	 di	 depan	 gedung	 Kemendagri	 di	 jalan	 Medan	 Merdeka	 Utara,	 Jakarta	
Pusat.	Namun,	sebelum	sampai	di	titik	aksi,	mahasiswa	AMP	dihadang	oleh	aparat	gabungan	
dari	TNI/Polri.	Massa	aksi	yang	mencoba	terus	berjalan	menuju	depan	gedung	Kemendagri	
justru	didorong,	ditarik	serta	diseret,	pelecehan	seksual,	hingga	dipukul	menggunakan	baton	
stick	 milik	 anggota	 kepolisian.	 Salah	 satu	 korban	 pemukulan	 bernama	 Alpius	 Wenda	
mengalami	 luka	 memar	 dan	 benjol	 pada	 bagian	 dahi.	 Pasca	 peristiwa	 bentrok	 tersebut,	
seluruh	mahasiswa	AMP	kemudian	ditangkap	dan	dimasukan	ke	dalam	mobil	tahanan	serta	
langsung	dibawa	ke	Polda	Metro	Jaya.		
	
Berdasarkan	pemantauan	KontraS,	situasi	kekerasan	yang	menimpa	OAP	juga	terjadi	tidak	
hanya	 dalam	 konteks	 penolakan	 kebijakan	 Otsus	 maupun	 DOB	 saja,	 melainkan	 dalam	
konteks	 kehidupan	 sehari-hari	 yang	 melibatkan	 institusi	 keamanan.	 Misalnya	 pada	 22	
Februari	 2022	 anggota	 TNI	 yang	 bertugas	 di	 Pos	 PT.	Modern,	 Bandara	 Tapulunik	 Sinak,	
Kabupaten	 Puncak,	 Papua	 melakukan	 penganiayaan	 dan	 penyiksaan	 terhadap	 7	 (tujuh)	
orang	 anak	 yang	 sebagian	 besar	masih	mengenyam	pendidikan	 sekolah	 dasar.	 Kasusnya	
bermula	ketika	ke	tujuh	orang	anak	tersebut	dituduh	telah	mencuri	senjata	api	milik	anggota	
TNI	yang	berjaga.	Tuduhan	yang	 tidak	mendasar	 tersebut	kemudian	membuat	para	anak	
menjadi	korban	brutalitas	aparat	TNI,	bahkan	satu	orang	diantaranya	meninggal	dunia.		
	
Catatan	kelam	kekerasan	terhadap	anak	kembali	terulang.	Pada	22	Agustus	2022,	seorang	
anak	 bernama	 Atis	 alias	 Jenius	 Tini	 (17)	 menjadi	 korban	 pembunuhan	 dan	 mutilasi	 di	
Mimika,	Papua.	Pelakunya	yakni	6	anggota	aktif	dari	kesatuan	Detasemen	Markas	Brigade	



Infanteri	20/Ima	Jaya	Keramo	Kostrad.		Dari	perwira	berpangkat	Mayor	dan	Kapten	serta	
tamtama	 bersama	 4	 warga	 sipil	 melakukan	 pembunuhan	 keji	 terhadap	 OAP	 yang	 salah	
satunya	menimpa	anak-anak.	Keempat	korban	OAP	sebelumnya	dituduh	oleh	Polda	Papua	
terlibat	 dalam	 jual-beli	 senjata	 api.	 Padahal	 dalam	 investigasi	 mendalam	 yang	 KontraS	
lakukan,	 keempatnya	 memiliki	 latar	 belakang	 dan	 aktivitas	 keseharian	 yang	 tidak	
dimungkinkan	 menggunakan	 senjata	 api.	 Hingga	 kini,	 bagian	 tubuh	 berupa	 kepala	 para	
korban	 termasuk	 Atis	 alias	 Jenius	 Tini	 belum	 ditemukan	 setelah	 para	 pelaku	 mengaku	
membuangnya	di	jembatan	sungai	Pigapu.		
	
Jauh	sebelumnya,	pada	11	November	2021	seorang	Mama	bernama	Agustina	Ondou	(21)	
harus	menjalani	perawatan	intensif	setelah	ditembak	oleh	anggota	TNI	di	Kampung	Mamba,	
Intan	Jaya,	Papua.	Peristiwanya	bermula	ketika	Agustina	Ondou	bersama	Mama-Mama	lain	
sedang	 dalam	 perjalan	 pulang	 sehabis	 belanja	 dari	 Yokotapa.	 Setibanya	 di	 jalan	 antara	
kampung	 Amaesiga	 dan	 Gereja	 Tanah	 Katolik	 Putih	 (Mbai	 Bilitagipa),	 anggota	 TNI	
meletuskan	 senjata	 api	 hingga	 mengenai	 Agustina	 Ondou.	 Tindakan	 kekerasan	 terlebih	
menggunakan	senjata	api	seperti	yang	menimpa	Agustina	Ondou	mengakibatkan	kelompok	
perempuan	dalam	situasi	rentan	dan	sangat	bahaya.		
	
Ekses	 yang	 timbul	 akibat	 adanya	 pendekatan	 keamanan	 yang	 militeristik	 di	 Papua	 juga	
menyebabkan	OAP	 di	 7	 kabupaten	 di	 Papua	Barat	 harus	meninggalkan	 rumahnya	 untuk	
menghindari	 konflik	 senjata	 antara	TNI/POLRI	dan	OPM/TPNPB.	Berdasarkan	data	 yang	
dihimpun,	per	November	2021	setidaknya	terdapat	60.000	pengungsi	internal	(internally-
displaced	Persons	/IDPs)	yang	tersebar	dari	wilayah	Intan	Jaya,	Pegunungan	Bintang,	Mimika,	
Nduga,	Maybrat,	 Yahukimo	dan	 Puncak.	Kondisi	 semakin	memburuk	 ketika	 negara	 tidak	
berupaya	untuk	mengatur	kebijakan	penanganan	IDPs	di	Papua	Barat.67	
	
Rangkaian	 tindak	 kekerasan	 yang	 terjadi	 di	 papua	menjadi	 bukti	 bahwa	 upaya	 Presiden	
Jokowi	dalam	menyelesaikan	konflik	di	Papua	telah	gagal	karena	melakukan	cara-cara	yang	
melibatkan	institusi	keamanan	yang	militeristik.	Kekerasan	yang	terus	terjadi	dan	dilakukan	
oleh	 anggota	 TNI-Polri	 berdampak	 pada	 meningkatnya	 jumlah	 korban	 luka	 dan	 jiwa.	
Padahal,	 negara	 memiliki	 tanggung	 jawab	 untuk	 menjamin	 warga	 negaranya	 untuk	
memperoleh	hak	atas	rasa	aman	yang	sayangnya	tidak	dapat	dinikmati	oleh	OAP.	Belum	lagi,	
kondisi	 tersebut	 diperparah	 dengan	 abainya	 negara	 terhadap	 proses	 pengungkapan	
kebenaran	 serta	 proses	 penegakan	 hukum	 terhadap	 pelaku	 kekerasan.	 Akibatnya	 para	
pelaku	dari	institusi	keamanan	baik	TNI/Polri	kerap	menikmati	ruang	impunitas	sehingga	
kekerasan	terus	terjadi	karena	minimnya	tindakan	tegas	dari	negara.	
	
Kultur	kekerasan	yang	masih	melekat	dalam	tubuh	institusi	keamanan	tidak	bisa	dilepaskan	
dari	 upaya	 rezim	 jokowi	 menggunakan	 pendekatan	 keamanan.	 Gagapnya	 Jokowi	 dalam	
menanggulangi	 konflik	di	 Papua	menimbulkan	OAP	 termasuk	 anak-anak	dan	perempuan	
menjadi	korban	akibat	dari	ekses	pendekatan	keamanan	yang	militeristik.	Penelitian	dan	

 
67 The International Coalition of Papua, Update on situation of IDPs in West Papua throughout November 
2021, https://humanrightspapua.org/news/2021/update-on-situation-of-idps-in-west-papua-throughout-
november-2021/  



riset	 yang	dikeluarkan	LIPI	 seolah	dianggap	 tak	pernah	ada	dan	malah	disambut	dengan	
penyusunan	kebijakan-kebijakan	yang	nir-manfaat	oleh	pemerintah.		

VI. Berlanjutnya	Penggunaan	Kekuatan	dalam	Eksploitasi	Sumber	Daya	Alam		
		
Selama	 tiga	 tahun	 periode	 pemerintahan	 Joko	 Widodo	 -	 Ma'ruf	 Amin,	 setidaknya	 kami	
mencatat	 bahwa	 terdapat	 permasalahan	 yang	 terjadi	 di	 sektor	 sumber	daya	 alam	 (SDA),	
pembangunan,	serta	ambisi	yang	tinggi	oleh	pemerintahan	saat	ini	untuk	mendorong	laju	
investasi	 berlangsung	 di	 Indonesia.	 Permasalahan	 tersebut	 sejatinya	 tidak	 terlepas	 dari	
ambisi	pemerintahan	saat	ini	untuk	mendorong	segala	bentuk	pemajuan	secara	ekonomi	di	
beberapa	daerah	di	Indonesia.	Keinginan	untuk	menitikberatkan	pembangunan	pada	saat	
ini	justru	tidak	berimbang	dengan	terlindunginya	hak-hak	masyarakat	yang	ada	di	daerah	
itu	sendiri.		
	
Setidaknya	berdasarkan	data	pemantauan	yang	kami	lakukan,	institusi	pelaku	pelanggaran	
HAM	dalam	sektor	SDA	paling	tinggi	dipegang	oleh	Swasta	dengan	 jumlah	565	peristiwa,	
dilanjut	dengan	Polisi	 sebanyak	127	peristiwa	 (dimana	dalam	1	peristiwa	dapat	memuat	
lebih	 dari	 satu	 institusi).	 Selain	 itu,	 kami	 juga	 mencatat	 bahwa	 pencemaran	 lingkungan	
merupakan	tindakan	yang	kerap	kali	dilakukan,	dilanjutkan	dengan	okupasi	lahan.		
	

	
	
Selanjutnya,	 kami	 juga	 melihat	 bahwa	 sejauh	 ini	 masyarakat	 sipil	 merupakan	 kategori	
korban	yang	paling	banyak	dilanggar	hak-nya	dalam	sektor	SDA.	Masifnya	masyarakat	sipil	
yang	 justru	menjadi	 korban	 pelanggaran	 HAM,	 jelas-jelas	 tidak	 sesuai	 dengan	 keinginan	



Presiden	Joko	Widodo	untuk	melakukan	pembangunan	yang	justru	malah	menyengsarakan	
masyarakatnya	itu	sendiri.	
	
Tindakan	 represif	 atau	 pelanggaran	 HAM	 yang	 terjadi	 seakan	 memberikan	 gambaran,	
bahwa	 perlindungan	 bagi	 masyarakat	 yang	 memperjuangkan	 lahannya	 masih	 sangatlah	
minim.	Perhatian	pemerintah	terhadap	perlindungan	HAM	masih	tidak	menjadi	perhatian	
yang	penting.	Bahwasanya,	bisnis	serta	pembangunan	harus	tetap	mengindahkan	prinsip-
prinsip	HAM	dalam	perjalanannya.	Salah	satu	contoh	kasus	yang	menjadi	perhatian	kami	
adalah	 terkait	 dengan	 tindak	 represifitas	 yang	 dilakukan	 oleh	 aparat	 keamanan	 di	 Desa	
Wadas,	Purworejo,	Jawa	Tengah	pada	awal	tahun	2022	lalu.	
	
Sebagaimana	yang	telah	diketahui,	pada	8	Februari	2022,	ratusan	aparat	kepolisian	dengan	
dilengkapi	 tameng,	 gas	 air	mata,	 dan	 anjing	 polisi	 mulai	memasuki	 Desa	Wadas	 dengan	
berjalan	 kaki	 serta	 mengendarai	 sepeda	 motor	 untuk	 melakukan	 pencopotan	 terhadap	
banner-banner	penolakan	penambangan	batuan	andesit68	di	Desa	Wadas	untuk	kebutuhan	
pembangunan	Bendungan	Bener,	Purworejo,	Provinsi	 Jawa	Tengah.	Tidak	hanya	berhenti	
pada	 langkah	 kepolisian	 untuk	 melakukan	 pencopotan	 terhadap	 beberapa	 banner	
penolakan	 penambangan	 batuan	 andesit	 di	 Desa	 Wadas,	 tetapi	 upaya	 sweeping	 juga	
dilakukan	 serta	 penangkapan	 terhadap	 beberapa	 orang	 yang	 berada	 di	 Desa	 Wadas.	
Penangkapan	 sewenang-wenang,	 serta	 berbagai	 tindakan	 intimidatif	 lainnya	 jelas	
menunjukkan	 adanya	 penggunaan	 kekuatan	 secara	 berlebihan	 dalam	 pengamanan	
pembangunan	yang	ada.	Langkah	penyerbuan,	penangkapan	sewenang-wenang,	teror	serta	
pengejaran	 terhadap	 masyarakat	 menggambarkan	 peliknya	 permasalahan	 pelanggaran	
HAM	 di	 Desa	 Wadas,	 Jawa	 Tengah;	 padahal	 seharusnya	 konflik	 agraria	 terkait	 dengan	
rencana	pembangunan	seperti	 ini	seharusnya	menggunakan	pendekatan	hukum	dan	sipil	
yang	 berlaku.	 Bahwasanya	 pendekatan	 keamanan	 berbasis	 kekerasan	 hanya	 akan	
menimbulkan	rasa	traumatik	bagi	masyarakat	yang	merasa	terancam.	
	

	
 

68 Lihat https://kontras.org/2022/02/08/wadas-melawan-tarik-mundur-aparat-dan-hentikan-perampasan-
ruang-hidup-masyarakat/  



Dok:	KontraS	
	

	
Tidak	 hanya	 berhenti	 pada	 permasalahan	 proyek	 strategis	 nasional	 yang	 terjadi	 di	 Desa	
Wadas,	Jawa	Tengah,	kami	juga	menyoroti	langkah	penggunaan	kekuatan	secara	berlebihan	
dalam	pengamanan	objek	vital	nasional	(obvitnas)	sektor	pariwisata.	Obvitnas	dalam	sektor	
pariwisata	 diatur	 dalam	 Keputusan	 Menteri	 Pariwisata	 Republik	 Indonesia	 No.	
KM.70/UM.001/MP/201669	Tentang	Penetapan	Obyek	Vital	Nasional	Di	Sektor	Pariwisata.	
Keputusan	 ini	 dibuat	 dengan	 menimbang	 adanya	 perubahan	 nomenklatur	 Kementerian	
Pariwisata,	 sehingga	 Keputusan	 Menteri	 Kebudayaan	 dan	 Pariwisata	 Nomor	
PM.19/UM.101/MKP/2009	 tentang	 Pengamanan	 Obyek	 Vital	 Nasional	 di	 Bidang	
Kebudayaan	 dan	 Pariwisata	 perlu	 ditinjau	 kembali	 dan	 untuk	 mendukung	 Peraturan	
Pemerintah	Nomor	50	Tahun	2011	Tentang	Rencana	Induk	Pengembangan	Kepariwisataan	
Nasional	Tahun	2010-2025.	
	

	
latitude	:			2°35'22.71"N	
longitude	:			98°56'18.01"E	

	
Setidaknya	 dalam	 putusan	 tersebut,	 terdapat	 51	 obvitnas	 yang	meliputi	 kawasan/lokasi,	
bangunan/instalasi,	dan	usaha	di	Sektor	pariwisata.	Salah	satu	obvitnas	sektor	pariwisata	
yang	menjadi	perhatian	kami	adalah	bentrokan	yang	terjadi	di	Danau	Toba	pada	2019	lalu.70	

 
69 Lihat https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/2016KEPMENPAR070.pdf  
70 Lihat https://medan.tribunnews.com/2019/10/02/2-warga-sihaporas-ditahan-bakumsu-kecam-arogansi-
polres-simalungun  



Permasalahan	 tersebut	 terkait	 dengan	 sengketa	 lahan	 yang	 akhirnya	 menyebabkan	
bentrokan	antara	polisi	dengan	warga	setempat,	bahwasannya	kejadian	tersebut	bermula	
ketika	Badan	Pelaksana	Otorita	Danau	Toba	(BPODT)	mengirimkan	sejumlah	alat	berat	ke	
Desa	Sigapiton	untuk	membangun	jalan	dari	The	Nomadic	Kaldera	Toba	Escape	menuju	Batu	
Silali	 sepanjang	 1.900	 meter	 dan	 lebar	 18	 meter.	 Pembangunan	 tersebut	 sejatinya	
merupakan	bagian	dari	pengembangan	industri	pariwisata	di	Kawasan	Danau	Toba.71	Dalam	
hal	 ini,	warga	merasa	 bahwa	proyek	BPODT	 tersebut	 telah	merampas	 tanah	masyarakat	
adat.72	Kasus	tersebut	menggambarkan	bahwa	pengamanan	sektor	pariwisata	yang	justru	
berbahaya	jika	terus	dilanjutkan	dengan	menggunakan	pendekatan	keamanan.	Komitmen	
pemerintahan	 Joko	Widodo	 -	Ma’ruf	Amin	dalam	menggenjot	 laju	 investasi	 dalam	 sektor	
pariwisata	justru	berbalik	dengan	realitas	yang	ada.		
	
Selanjutnya,	kami	juga	menyoroti	ambisi	pemerintahan	Joko	Widodo	-	Ma’ruf	Amin	dalam	
menjadikan	 Indonesia	 sebagai	produsen	nikel	 terbesar	di	dunia.	 Sebagaimana	yang	 telah	
diketahui	Indonesia	merupakan	salah	satu	negara	dengan	penghasil	nikel	yang	cukup	tinggi	
di	 antara	 beberapa	 negara	 lainnya.73	 Setidaknya,	 berdasarkan	 catatan	 Walhi	 Sulawesi	
Selatan	 terdapat	 295	 Izin	 Usaha	 Pertambangan	 untuk	 komoditas	 nikel	 yang	 terbagi	 di	
Sulawesi	Selatan,	Tengah,	dan	Tenggara.74	Masifnya	pemberian	 Izin	Usaha	Pertambangan	
khususnya	 nikel	 tersebut	 justru	menimbulkan	 berbagai	macam	permasalahan	 baru	 yang	
luput	dilihat	dari	pemerintahan	Joko	Widodo	-	Ma’ruf	Amin	pada	saat	ini;	kerusakan	hutan75,	
deforestasi,	 pencemaran	 laut,	 tindak	 represifitas,	 penangkapan	 sewenang-wenang,	 dan	
berbagai	macam	hal	lainnya	tidak	disorot	oleh	pemerintahan	saat	ini.	
	

 
71 LIhat  CNN Indonesia, Bentrok Sengketa Lahan di Toba Samosir, Warga Dipukul Polisi, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912205255-20-430062/bentrok-sengketa-lahan-di-toba-
samosir-warga-dipukul-polisi   
72 Lihat https://medanheadlines.com/2019/09/13/proyek-jalan-the-nomadic-kaldera-toba-escape-dituding-rampas-
tanah-adat/  
73 Lihat https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-nickel.pdf  
74 Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227192943-20-739297/walhi-kritik-ambisi-nikel-
674-persen-hutan-di-3-provinsi-dikorbankan  
75 Lihat https://www.mongabay.co.id/2020/07/09/ketika-hutan-lindung-sulawesi-tenggara-terbabat-jadi-
tambang-nikel/  



	
Dok:	KontraS	-	1	Juli	2022	

	
Dalam	ambisi	untuk	menjadikan	Indonesia	sebagai	penghasil	nikel	terbesar	di	dunia	justru	
berdampak	pada	terampasnya	hak-hak	masyarakat	yang	meninggali	daerah	tersebut.	Salah	
satu	kasus	 yang	menjadi	perhatian	kami	 adalah	yang	 terjadi	 di	 Pulau	Wawonii,	 Sulawesi	
Tenggara.	Bahwa,	terdapat	upaya	penyerobotan	lahan	milik	masyarakat	Desa	Sukarela	Jaya,	
Kecamatan	Wawonii	Tenggara	pada	2019	lalu	oleh	PT	Gema	Kreasi	Perdana	(GKP)76	yang	
sampai	 saat	 ini	 permasalahan	 tersebut	masih	 terus	 berjalan.	 Setidaknya,	 kami	mencatat	
terdapat	5	upaya	penerobosan	lahan77	yang	telah	terjadi.	Bahwasanya,	penerobosan	lahan	
tersebut	justru	dikawal	ketat	oleh	aparat	kepolisian	Polda	Sulawesi	Tenggara.	Dalam	hal	ini,	
warga	 yang	 berjuang	mempertahankan	 tanah	miliknya	 justru	 dihadapkan	dengan	 aparat	
keamanan	bersenjata	lengkap	yang	represif,	bahkan	terdapat	upaya	ancaman	kepada	warga	
penolak	 tambang	 nikel	 untuk	 ditangkap	 dan	 dibawa	 ke	 Polda	 Sultra	 karena	 dianggap	
menghalang-halangi	aktivitas	perusahaan	tambang	PT	GKP.	Tidak	hanya	berhenti	pada	hal	
tersebut,	 upaya	 kriminalisasi	 juga	 dihadapi	 oleh	 masyarakat	 yang	 memperjuangkan	
lahannya,	setidaknya	pada	2019	lalu	terdapat	20	warga	yang	telah	dilaporkan	oleh	PT	GKP	
atas	tuduhan	perampasan	kemerdekaan	seseorang,	menghambat	dan	menghalang-halangi	
aktivitas	perusahaan,	melakukan	pengancaman,	hingga	dituduh	melakukan	penganiayaan.78	
	

 
76 Lihat https://kontras.org/2019/09/09/puluhan-warga-wawonii-yang-dikriminalisasi-mencerminkan-
negara-yang-berpihak-ke-perusahaan-tambang/  
77 Lihat https://kontras.org/2022/04/01/tambang-pt-gkp-di-wawonii-dugaan-pelanggaran-aparat-polda-
sultra-polres-kendari-dilaporkan-ke-propam-polri/  
78 Lihat https://kontras.org/2019/09/09/puluhan-warga-wawonii-yang-dikriminalisasi-mencerminkan-
negara-yang-berpihak-ke-perusahaan-tambang/  



Desa	 Wadas,	 Sigapiton,	 dan	 Wawonii	 merupakan	 tiga	 dari	 sekian	 banyak	 ambisi	
pemerintahan	 Joko	Widodo	 -	Ma’ruf	Amin	untuk	memfasilitasi	 oligarki	 yang	 justru	 sama	
sekali	 tidak	mengindahkan	segala	prinsip	universalitas	 terkait	dengan	hak	asasi	manusia.	
Bagaimana	 tindak	 kekerasan,	 kriminalisasi,	 perampasan	 lahan,	 dan	 berbagai	 macam	
permasalahan	 lainnya	 masih	 kerap	 menjadi	 pekerjaan	 rumah	 tangga	 yang	 seharusnya	
diperhatikan	oleh	pemerintahan	Joko	Widodo.	Politik	keberpihakan	terhadap	pemilik	modal	
oleh	 pemerintahan	 Joko	 Widodo	 justru	 mengabaikan	 hak-hak	 masyarakat	 semakin	
membuktikan	bahwa	 rezim	pemerintahan	 Joko	Widodo	 -	Ma’ruf	Amin	kian	memfasilitasi	
kepentingan	oligarki.		

VII. Politik	 Luar	 Negeri	 Jokowi:	 Memproduksi	 Kebohongan	 di	 Forum	
Internasional	

	
Selama	 tiga	 tahun	 terakhir,	 poros	 politik	 serta	 kebijakan	 politik	 luar	 negeri	 Indonesia	
melahirkan	 beberapa	 hal	 yang	 patut	 dipertanyakan.	 Apabila	 dilansir	 dari	 visi	 dan	 misi	
Kementerian	Luar	Negeri	Indonesia	yang	banyak	menyebutkan	‘Kepentingan	Rakyat’	serta	
‘Kepentingan	 Nasional’79,	 maka	 timbul	 pertanyaan	 baru	 ‘Lantas	 bagaimana	 kepentingan	
rakyat	 dan	 nasional	 tersebut	 diimplementasikan	 dalam	kebijakan	dan	politik	 luar	 negeri	
Jokowi?’.		
	
Argumen	di	 atas	berangkat	dari	 beberapa	 isu	HAM	di	 Indonesia	 yang	kemudian	menjadi	
sorotan	bagi	berbagai	entitas	internasional.	Beberapa	di	antaranya	berasal	dari	rekomendasi	
Universal	Periodic	Review	(UPR)	yang	memiliki	perhatian	serupa	dari	sesi	pertama	hingga	
saat	 ini.	 Rekomendasi-rekomendasi	 yang	 diberikan	 oleh	 entitas	 internasional	 seputar	
hukuman	 mati,	 kasus-kasus	 kekerasan,	 isu	 pembela	 HAM,	 dan	 lain	 sebagainya.	 Namun,	
beberapa	isu	yang	telah	disebutkan	banyak	berarsiran	dengan	isu	Papua.	
	
Rekomendasi-rekomendasi	 dari	 UPR	 yang	 berkaitan	 dengan	 Papua	 adalah	 negara	 yang	
harus	 bisa	 melakukan	 investigasi	 kasus-kasus	 pelanggaran	 HAM	 di	 Papua,	 adanya	
penegakan	 HAM	 di	 Papua,	 penjaminan	 kebebasan	 pers	 di	 Papua,	 peningkatan	 sektor	
keamanan	di	Papua	dari	kekerasan	aparat,	dan	membuka	akses	untuk	kedatangan	Special	
Rapporteur	(SR)	di	bidang	hak	masyarakat	adat	agar	bisa	menilai	kondisi	HAM	di	Indonesia	
termasuk	 Papua.	 Perlu	 juga	 dicatat	 bahwa	 semua	 rekomendasi	 tersebut	 mendapatkan	
dukungan	 implementasi	 dari	 Indonesia	 dengan	 narasi	 supported	 dalam	 dokumen	 UPR	
kecuali	 rekomendasi	 kedatangan	 SR	 yang	 diberikan	 tanda	 noted	 atau	 hanya	 sekedar	
dicatat.80	
	
Akan	tetapi,	sejumlah	rekomendasi	tersebut	yang	didapatkan	dari	tahun	2017	tidak	nampak	
menggerakkan	 atau	 mengubah	 pola	 pikir	 serta	 tindakan	 dari	 para	 oknum	 yang	 terlibat	
dalam	kasus-kasus	kekerasan	di	Papua	selama	3	tahun	terakhir.	Justru,	terdapat	kasus	baru	
yang	 kemudian	 menjadikan	 Indonesia	 sebagai	 centre	 of	 attention	 di	 ruang	 lingkup	
internasional	yakni	kasus	mutilasi	empat	warga	sipil	di	Mimika,	Papua.	Kasus	ini	terjadi	pada	

 
79 Lihat https://kemlu.go.id/portal/id/read/17/halaman_list_lainnya/visi-kementerian-luar-negeri 
80 Dilansir dari “Matrics Recommendation Indonesia” dari siklus ke-3 UPR. 



22	 Agustus	 2022	 dimana	 sepuluh	 orang	 ditetapkan	 menjadi	 tersangka	 dan	 merupakan	
tentara	 aktif	 dari	 Detasemen	 Markas	 Brigade	 Infanteri	 20/Ima	 Jaya	 Keramo	 Kostrad.	
Kronologi	 singkat	 berupa	 empat	 korban	 yang	 dituduh	 menjadi	 bagian	 dari	 Kelompok	
Kriminal	Bersenjata	(KKB)	dan	melakukan	transaksi	jual-beli	senjata	api.	Meskipun	terdapat	
bukti	 yang	 sangat	minim,	 empat	warga	 sipil	 yang	 dituduh	 ini	 kemudian	menjadi	 korban	
pembunuhan	dari	aparat.		
	
Meninjau	kembali	salah	satu	rekomendasi	UPR	yakni	adanya	jaminan	keamanan	warga	yang	
membaik	 dari	 kekerasan	 aparat	 yang	 diberikan	 catatan	 supported,	 kasus	 ini	 justru	
memosisikan	 Indonesia	 yang	 berbanding	 terbalik	 dengan	 janji	 yang	 harus	 dilaksanakan.	
Posisi	Indonesia	terhadap	kasus	semakin	jelas	setelah	dipublikasikan	oleh	beberapa	media	
berita	 internasional	 seperti	 BBC81,	 The	 Diplomat82,	 Human	 Rights	 Watch83,	 dan	 lain	
sebagainya.	 Dari	 media-media	 di	 atas,	 banyak	 menggarisbawahi	 dalam	 artikelnya	
bagaimana	 Indonesia	menjanjikan	untuk	melakukan	 investigasi	kekerasan	di	Papua	serta	
janjinya	untuk	mendatangkan	Badan	HAM	PBB	untuk	mendatangi	Indonesia	dan	memonitor	
kasus	kekerasan	Papua.		
	
Kasus	 mutilasi	 yang	 kemudian	 ditanggapi	 oleh	 Permanent	 Mission	 for	 Indonesia	 di	 sesi	
reguler	UPR	ke-51	di	Jenewa	pada	15	September	2022	juga	memperlihatkan	bahwa	terdapat	
janji	yang	terus	berlapis	dari	Jokowi	kepada	masyarakat	internasional	untuk	menyelesaikan	
kasus-kasus	kekerasan	di	Papua.	Akan	tetapi,	kenyataannya	tidak	demikian.	Jawaban	dari	
permanent	mission	menyatakan	bahwa	kasus	mutilasi	akan	ditindaklanjuti	melalui	hukuman	
yang	setimpal	kepada	para	pelaku	tidak	sepenuhnya	menyelesaikan	kekerasan-kekerasan	
lainnya	yang	terjadi	sebelumnya.	
	
Kasus-kasus	kekerasan	di	Papua	sudah	banyak	diangkat	dalam	forum	internasional.	Selain	
kasus	di	atas,	dalam	sesi	pembahasan	dialog	interaktif	dengan	SR	pada	25	September	202084,	
Indonesia	 menyatakan	 beberapa	 kondisi	 HAM	 serta	 capaiannya	 terhadap	 kelompok	
masyarakat	 adat.	 Penyampaian	 ini	 kemudian	 dikritisi	 oleh	 perwakilan	 Vanuatu	 bahwa	
Indonesia	 tidak	 membahas	 kondisi	 masyarakat	 adat	 Papua	 dan	 mengingatkan	 kepada	
peserta	lainnya	terkait	kasus	pembunuhan	Pendeta	Yeremia	Zanamban.	Akan	tetapi,	bukan	
kemudian	direspon	dengan	mengangkat	 isu-isu	HAM	masyarakat	adat	Papua,	perwakilan	
Indonesia	saat	itu	justru	mengecam	perilaku	Vanuatu	yang	melakukan	propaganda	politik	
dan	 tuduhan	 yang	 tidak	 berdasar	 pada	 situasi	 HAM	 di	 Papua.	 Pernyataan	 ini	 semakin	
memperlihatkan	 bahwa	 Indonesia	 tidak	 terlalu	 mengekspos	 pelanggaran	 HAM	 yang	
berkaitan	dengan	Papua	kepada	ranah	internasional.	
	
Isu	lainnya	yang	juga	diperhatikan	oleh	entitas	internasional	adalah	sikap	Indonesia	yang	
masih	menormalisasi	hukuman	mati	sebagai	efek	jera	bagi	para	aktor	kriminal.	Hal	ini	juga	
diperjelas	 melalui	 beberapa	 pasal	 yang	 memasukkan	 hukuman	 mati	 sebagai	 hukuman	

 
81 Lihat https://www.bbc.com/news/world-asia-62727954 
82 Lihat https://thediplomat.com/2022/08/indonesian-troops-accused-of-killing-mutilating-4-papuans/ 
83 Lihat https://www.hrw.org/news/2022/09/02/indonesian-soldiers-arrested-killing-4-papuans 
84 Lihat https://mediaindonesia.com/internasional/348293/indonesia-bantah-tuduhan-vanuatu-di-dewan-
ham-pbb 



alternatif	dalam	RKUHP	seperti	pasal	67,	pasal	98,	pasal	99,	pasal	100,	pasal	101,	dan	pasal	
102.85	Padahal,	Indonesia	memberikan	posisi	dukungannya	pada	rekomendasi	UPR	dimana	
Indonesia	harus	memberlakukan	moratorium	hukuman	mati	agar	adanya	mekanisme	efek	
jera	lainnya	yang	bisa	diberikan	kepada	aktor	kriminal.	
	
Kejanggalan	muncul	saat	 Indonesia	menolak	WNI-nya	untuk	dihukum	mati	di	Arab	Saudi	
pada	10	 Juli	2022	atas	dugaan	pembunuhan	anak	dari	majikan	WN	Arab	Saudi86.	Di	 saat	
Indonesia	bekerja	sama	dengan	KBRI	Riyadh	serta	berupaya	keras	agar	warga	negaranya	
dapat	pulang	dengan	selamat,	Indonesia	justru	tetap	melakukan	hukuman	mati	di	negaranya	
terhadap	beberapa	warga	negara	asing	di	dalamnya	dengan	dalih	 “war	on	drugs”.	Hal	 ini	
memperlihatkan	standar	ganda	di	Indonesia	yang	tetap	melihat	hukuman	mati	sebagai	opsi	
yang	 tepat	untuk	menegakkan	hukumnya	 terhadap	para	kriminal,	akan	 tetapi	 tidak	 ingin	
warga	negaranya	tervonis	hukuman	mati	di	negara	lain.		
	
Politik	Luar	Negeri	Indonesia	yang	tidak	berpihak	kepada	HAM	selama	3	tahun	terakhir	juga	
dapat	dilihat	dari	Presiden	Jokowi	yang	berupaya	untuk	mengundang	Presiden	Rusia	Putin	
ke	 G2087.	Mengingat	 kembali	 dengan	 apa	 yang	 sedang	 berlangsung	 antara	 Rusia	 dengan	
Ukraina	 dan	 jumlah	 korban	 yang	 terus	 bertambah	 akibat	 kekerasan	 aparat	 yang	 terus	
didatangkan,	 Indonesia	 justru	 memilih	 untuk	 mengundang	 pemimpin	 dari	 negara	 yang	
melucutkan	senjatanya	tersebut.		
	
Pernyataan	 sikap	 Indonesia	 yang	 dari	 awal	 telah	 menegaskan	 bahwa	 Indonesia	 akan	
menerapkan	 politik	 bebas	 aktif	 sehingga	 Indonesia	 hanya	membantu	 dalam	 sumbangsih	
pikiran	 dan	 strategi	 untuk	 mengakhiri	 perang	 dan	 berkunjung	 ke	 dua	 negara88	 muncul	
sebagai	hal	yang	kontroversial	setelah	mengundang	Rusia	ke	G20.	Sampai	saat	ini,	lucutan	
senjata	 terus	 terjadi	di	Ukraina	akibat	Rusia	yang	banyak	 juga	diberikan	bantuan	senjata	
oleh	Iran.	Korban	semakin	bertambah	tanpa	melihat	segi	gender,	umur,	dan	level	lainnya.	
Akan	 tetapi,	 Indonesia	 tetap	 tidak	 mengambil	 tindakan	 tegas	 untuk	 mengakhiri	 perang	
antara	kedua	negara	dan	 justru	mengundang	salah	satu	pihaknya	untuk	mendatangi	G20	
sebagai	‘forum	diskusi’	yang	padahal	sudah	ada	beberapa	negara	barat	yang	walk	out	dari	
forum	tersebut	karena	krisis	keamanan	yang	terjadi	di	Ukraina.	
	
Benang	 merah	 dari	 kasus-kasus	 di	 atas	 adalah	 Indonesia	 yang	 saat	 ini	 menyuarakan	
perhatiannya	dalam	beberapa	isu	HAM	melalui	pertemuan-pertemuan	diplomasinya,	narasi	
dalam	 forum	 internasional	 untuk	 penegakan	 HAM	 dan	 perbaikan	 segi	 keamanan	
masyarakat,	dan	sikap	yang	 ‘netral’	dalam	berbagai	kasus	internasional	yang	terjadi	pada	
tiga	tahun	terakhir.	Akan	tetapi,	semua	sikap	tersebut	masih	dalam	ranah	normatif	karena	
belum	 adanya	 upaya	 yang	 membuat	 keadaan	 membaik	 dan	 sesuai	 dengan	 janji	 yang	

 
85 Lihat https://nasional.tempo.co/read/1609577/hukuman-mati-masih-diatur-di-rkuhp 
86 Lihat https://kemlu.go.id/portal/id/read/3807/berita/indonesia-selamatkan-wni-dari-hukuman-mati-di-
arab-saudi 
87 Lihat https://www.cnbcindonesia.com/news/20220620125158-4-348553/top-jokowi-pastikan-undang-
putin-zelensky-ke-g20-bali 
88 Lihat https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/23490051/politik-bebas-aktif-ala-jokowi-di-tengah-
misi-damaikan-rusia-ukraina 



dicanangkan	dalam	UPR	dalam	konteks	supported	 sebagai	 jaminan	dalam	sesi	pada	2017	
tersebut.	

Kesimpulan		

	
Beragam	fenomena	sebagaimana	dijabarkan	di	atas	menegaskan	bahwa	demokrasi	dan	HAM	
di	 Indonesia	 tak	kunjung	mengalami	perbaikan	 signifikan	di	 tahun	ketiga	kepemimpinan	
Joko	Widodo	-	Ma’ruf	Amin.	Berbagai	janji	yang	tertulis	pada	dokumen	Visi	Misi	Ir.	H.	Joko	
Widodo	dan	Prof.	Dr.	K.H.	Ma’ruf	Amin,	Meneruskan	Jalan	Perubahan	untuk	Indonesia	Maju:	
Berdaulat,	Mandiri,	Berkepribadian,	Berlandaskan	Gotong	Royong	makin	jauh	dari	tercapai.	
Situasi	 justru	makin	memburuk	ketika	Presiden	 Jokowi	bersikap	untuk	 lepas	 tangan	dan	
membiarkan	berbagai	praktik	kontradiktif	selama	kepemimpinannya	tiga	tahun	terakhir.	
	
Melalui	berbagai	catatan	di	atas,	kami	menyimpulkan	sejumlah	hal	dalam	beberapa	sektor,	
antara	lain,	sebagai	berikut:	
	
Pertama,		upaya	penyelesaian	pelanggaran	HAM	berat	diarahkan	pada	pemutihan	tanggung	
jawab	pelaku,	 di	 lain	 sisi	mengabaikan	pemulihan	 terhadap	korban.	 Janji	 Presiden	untuk	
menyelesaikan	 kasus	 pelanggaran	 HAM	 berat	 masa	 lalu	 secara	 berkeadilan	 hanya	
merupakan	 lip	 service	 lanjutan	 sejak	 periode	pertama	kepemimpinannya.	Dalam	 setahun	
belakangan	 begitu	 banyak	 langkah	 kontraproduktif	 yang	 ditempuh	 seperti	 halnya	
penyelenggaraan	 sidang	pengadilan	HAM	Paniai	 yang	berjalan	buruk.	Begitupun	 langkah	
lainnya	 seperti	 pengangkatan	 penjahat	 kemanusiaan	 menjadi	 Panglima	 Kodam	 Jaya,	
merupakan	 preseden	 buruk	 bagi	 penghormatan	 HAM,	 reformasi	 sektor	 keamanan,	 serta	
penegakan	 hukum	 atas	 kasus	 pelanggaran	 HAM	 berat.	 Begitupun	 cara-cara	 non	 yudisial	
seperti	Keppres	Tim	PPHAM	yang	telah	bermasalah	sejak	awal	dan	upaya	memecah	belah	
kelompok	korban	lewat	bantuan	materil.		
	
Kedua,	 	ketidaktegasan	presiden	atas	pembiaran–bahkan	pewajaran	kejahatan	kepolisian	
menyebabkan	 gagalnya	 reformasi	 kepolisian.	 Agenda	 Reformasi	 Kepolisian	 merupakan	
agenda	yang	tak	kunjung	ditunaikan	oleh	pemerintahan	Presiden	Jokowi.	Padahal	tindakan	
anggota	Kepolisian	berupa	kekerasan	dan	pelanggaran	telah	berimplikasi	pada	kerugian	di	
masyarakat.	Anggota	di	lapangan	kerap	melakukan	pelanggaran	seperti	penggunaan	senjata	
api	dan	salah	tangkap.	Sayangnya	perbaikan	hanya	menyoroti	citra	semata,	bukan	kinerja.	
Keresahan	 masyarakat	 harus	 dijawab	 lewat	 perbaikan	 struktural	 di	 tubuh	 Polri	 dalam	
kerangka	reformasi	Polri.	
	
	
Ketiga,	 eskalasi	 menyempitnya	 ruang	 kebebasan	 sipil	 terus	 terjadi	 ditunjukkan	 dengan	
penggunaan	UU	ITE	hingga	kriminalisasi	oleh	pejabat	negara.	Presiden	semacam	merestui	
situasi	 yang	 terus	memburuk.	 Represi	 terus	menerus	 dilanjutkan	 terhadap	mereka	 yang	
kritis	baik	dalam	ranah	publik	ataupun	digital,	bahkan	aktornya	 tidak	hanya	berasal	dari	
aparat.	 Begitupun	 serangan	dan	kriminalisasi	 terhadap	Pembela	HAM	semakin	membuat	
mereka	 dalam	 kerentanan.	 Selain	 kebebasan	 sipil	 yang	 terus	 tergerus,	 Presiden	 Jokowi	
berperan	besar	dalam	membuat	demokrasi	ambruk	dengan	melakukan	pembiaran	terhadap	



berkembangnya	 wacana	 3	 periode	 dan	 perpanjangan	 masa	 jabatan	 dengan	 berlindung	
dibalik	dalih	demokrasi.	Proses	pemilihan	kepala	daerah	pun	yang	seharusnya	dijalankan	
dengan	demokratis,	justru	dilangsungkan	dengan	sewenang-wenang.	Adapun	penyusunan	
regulasi	 yang	 dilanjutkan	 secara	 serampangan	 dengan	 mengabaikan	 meaningful	
participation.		
	
Keempat,	 situasi	 di	 Papua	 kian	memburuk	 dengan	 pemaksaan	 kepentingan	 Jakarta	 dan	
berlanjutnya	 eskalasi	 kekerasan.	 Presiden	 Jokowi	 tak	 kunjung	 berhasil	 menyelesaikan	
situasi	kemanusiaan	di	Papua	yang	semakin	carut	marut.	Pendekatan	keamanan,	rentetan	
kekerasan,	penyiksaan,	penghilangan	paksa	hingga	pembunuhan	terhadap	OAP	tak	kunjung	
berakhir	 dilangsungkan.	 Rantai	 kekerasan	 yang	 tak	 kunjung	 berakhir	 tersebut	 harus	
dibarengi	 dengan	 pemaksaan	 kepentingan	 Jakarta	 di	 Papua.	 Hal	 tersebut	 terlihat	 dalam	
langkah	 pemerintahan	 Jokowi	 bersama	 DPR	 yang	 secara	 serampangan	 dan	 tergesa-gesa	
mengesahkan	 RUU	 Otsus	 Papua	 dan	 RUU	 DOB.	 Ketika	 mereka	 menolak,	 represi	 justru	
menjadi	jalan	yang	diambil,	alih-alih	membuka	jalan	dialogis.		
	
Kelima,	 ambisi	 pembangunan	 dan	 pembukaan	 keran	 investasi	 tak	 jarang	 diiringi	
pengerahan	 kekuatan	 sehingga	 berimplikasi	 pada	 pelanggaran	 HAM.	 Perlindungan	
masyarakat	 yang	minim	 	 dibarengi	 dengan	 pengerahan	 kekuatan	 secara	 berlebihan	 oleh	
aparat	dengan	dalih	pengamanan.	Belum	lagi	ambisi	Presiden	untuk	menjadikan	Indonesia	
sebagai	 produsen	 nikel	 terbesar	 di	 Indonesia	 dengan	mengabaikan	 prinsip	 universalitas	
HAM.	Politik	keberpihakan	terhadap	pemilik	modal	oleh	Presiden	justru	mengabaikan	hak-
hak	masyarakat	dan	semakin	membuktikan	bahwa	rezim	pemerintahan	kian	memfasilitasi	
kepentingan	oligarki.		
	
Keenam,	 lip	service	demi	menjaga	nama	baik	di	kancah	internasional,	tapi	kenyataannya,	
situasi	 di	 Indonesia	 jauh	 panggang	 dari	 api.	 Rekomendasi	 UPR	 yang	 disampaikan	 pada	
Indonesia	 sampai	 tahun	 ketiga	 kepemimpinan	 Presiden	 pun	 minim	 dijalankan.	 Dalam	
konteks	 rekomendasi	 terhadap	 Papua	 pun,	 alih-alih	 memperbaiki	 situasi,	 pemerintah	
cenderung	resisten	atas	situasi	kemanusiaan	yang	ada.	Begitupun	sikap	paradoks	Indonesia	
soal	 hukuman	 mati,	 di	 satu	 sisi	 Indonesia	 melanggengkan	 praktik	 hukuman	 mati	 salah	
satunya	lewat	RKUHP.	Akan	tetapi,	tidak	ingin	warga	negaranya	divonis	hukuman	mati	di	
negara	lain.		


