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Untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional tiap 
tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan (KontraS) setiap tahunnya menyusun Catatan Hari HAM 
untuk menggambarkan situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Catatan 
ini memberikan gambaran mengenai situasi perlindungan, pemenuhan, 
penghormatan hak asasi manusia dalam kurun satu tahun belakang yakni 
Desember 2021 - November 2022. Data dalam catatan kami dasarkan pada 
dokumentasi dan pemantauan dari sejumlah media dan kanal berita, serta 
advokasi dan pendampingan kasus yang kami tangani secara langsung. 

Catatan Hari HAM tahun 2022 diberi judul “HAM dalam Jeratan Kesewenang-
wenangan Kekuasaan” judul tersebut dipilih setelah melihat temuan 
bahwa cukup banyak pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang Desember 
2021-November 2022 dilakukan oleh aparat negara. Penyalahgunaan 
kewenangan, penggunaan kekuatan berlebihan, pengadilan yang jauh dari 
prinsip fair trial hingga arogansi kekuasaan yang dipertontonkan turut 
“mewarnai” kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2022.

Sepanjang 2022, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM 
sering dikorbankan dan tampak tidak dijadikan prioritas dibandingkan 
pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penyelenggaraan 
event internasional seperti G20. Kami juga mendokumentasikan masifnya 
pelanggaran terhadap hak yang berhubungan dengan prinsip dasar demokrasi 
seperti pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan mengemukakan 
pendapat yang terjadi di dunia maya maupun dunia “nyata.” Pada 2022, pola 
pembungkaman  kebebasan sipil juga dialami oleh aktivis pembela HAM. Pada 
sisi lain komitmen negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat pun 
tampak tidak serius, kondisi itu dibarengi dengan fakta bahwa sepanjang 
tahun 2022 negara masih menjadi aktor utama perampasan hak hidup melalui 
pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat negara dan dan 
penjatuhan vonis mati oleh pengadilan.

Catatan Hari HAM tahun ini kami bagi ke dalam lima bagian yaitu 
penggambaran terhadap hak sipil dan politik; hak sosial ekonomi dan budaya; 
pelanggaran HAM berat masa lalu; situasi HAM di Papua serta kondisi HAM di 
kancah internasional dan keterlibatan Indonesia.
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Penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia sepanjang 
Desember 2021-November 2022 cukup memprihatinkan, perampasan 
terhadap hak fundamental melalui praktik extrajudicial killing, penjatuhan 
hukuman mati serta penyiksaan masih terus diperpetuasi oleh aparat negara. 
Pada sisi lain kami juga mencatat terjadinya penyempitan ruang demokrasi 
melalui represi terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat 
yang dilakukan dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban, tak jarang 
korbannya adalah pembela HAM.

Pada sektor hak ekonomi, sosial dan budaya kami menemukan relasi 
pelanggaran HAM khususnya pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat 
saat pemerintah menggenjot pembangunan proyek-proyek strategis. 
Pengerahan aparat yang berlebihan yang berujung pada kriminalisasi serta 
intimidasi kepada aktivis lingkungan dan warga yang mempertahankan 
ruang hidupnya terjadi untuk memuluskan proyek-proyek pembangunan yang 
sesungguhnya tidak banyak memberi manfaat pada pemenuhan hak kolektif 
masyarakat.

Pada 2022 pemerintah Indonesia juga kembali mempertontonkan praktik 
impunitas dengan mengangkat pelaku Pelanggaran HAM Berat masa lalu 
untuk menduduki jabatan “strategis” tertentu, nama seperti Untung Budiharjo 
yang merupakan pelaku penghilangan paksa 1997-1998 didapuk menjadi 
Panglima Daerah Komando Jakarta Raya. Pengadilan Pelanggaran HAM Berat 
Paniai yang disidangkan pun jauh dari harapan, pengadilan tersebut hanya 
menetapkan satu tersangka yang disidangkan di Pengadilan HAM Makassar.

Berkaitan dengan Pelanggaran HAM Berat Paniai, kami juga menyoroti 
berbagai pelanggaran peristiwa Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 
Pembunuhan warga sipil oleh aparat hingga dibungkamnya masyarakat 
Papua yang menyuarakan pendapat terus terjadi. Kondisi tersebut diperburuk 
dengan disahkannya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat tanpa mendengarkan suara Orang Asli Papua yang menolak 
pemekaran DOB tersebut.

Dalam kancah Internasional Indonesia juga gagal menunjukkan komitmen 
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terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Tidak jelasnya posisi Indonesia 
dalam konflik bersenjata yang terjadi di Rusia-Ukraina, bungkamnya 
pemerintah dalam konflik Myanmar hingga praktik pelanggaran HAM yang 
dilakukan dan dibiarkan oleh aparat negara saat penyelenggaraan G20 
menunjukkan masalah serius komitmen Indonesia dalam penghormatan dan 
perlindungan HAM di kancah internasional. Begitupun dalam momentum 
Universal Periodic Review (UPR), koreksi dan masukan dari berbagai negara 
terhadap situasi HAM di Indonesia ditanggapi secara normatif, resisten serta 
nir-solutif. 

Berbagai peristiwa pelanggaran HAM tersebut menunjukkan keengganan 
pemerintah untuk sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip HAM dan justru 
menjadi aktor yang mem-perpetuasi pelanggaran HAM. Pada Catatan Hari 
HAM kali ini, kami melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan data 
serta regulasi terkait untuk menelaah faktor penyebab serta pola pelanggaran 
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HAM yang terjadi dengan tujuan agar laporan ini dapat memberikan gambaran 
kepada masyarakat dan pemangku kebijakan dengan harapan adanya 
perbaikan serta untuk membangkitkan diskursus mengenai situasi HAM di 
Indonesia.
Pada momentum peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada 
10 Desember 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
(KontraS) kembali menyusun catatan tahunan mengenai situasi dan kondisi 
HAM di Indonesia. Dalam catatan ini, kami coba untuk memberikan gambaran 
mengenai kondisi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM 
sebagai bentuk tanggung jawab negara selama satu tahun belakang. Adapun 
metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini merupakan hasil dari 
pemantauan pemantauan atas situasi dan peristiwa hak asasi manusia yang 
dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media, pengelolaan 
informasi dan pengaduan serta kasus-kasus yang kami dampingi secara 
langsung dalam kurun waktu Desember 2021 – November 2022.

Tahun ini, KontraS memilih judul besar “HAM dalam Jeratan Kesewenang-
wenangan Kekuasaan” sebagai representasi situasi dan kondisi HAM selama 
satu tahun terakhir. Judul tersebut berangkat dari fenomena pengekangan 
dan diabaikannya hak-hak masyarakat sehingga terus mengalami stagnasi 
bahkan regresivitas dalam konteks pemajuan HAM. Selama setahun terakhir 
pula rezim yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo terus menempatkan 
HAM dalam kekangan, sebab selalu bertabrakan dengan agenda kekuasaan. 
Langkah perlindungan dan pemajuan HAM dipaksa kalah karena berbagai 
aktivitas pengikisan fungsi check and balances sehingga perlahan terciptanya 
absolutnya kekuasaan. Berbagai tren yang tercermin dari regulasi, kebijakan 
hingga langkah teknis di lapangan juga semakin mengindikasikan bangkitnya 
kembali kultur otoritarian sebagaimana yang terjadi di rezim Soeharto selama 
32 tahun.
 
Selama setahun ke belakang kami menilai bahwa situasi HAM dan demokrasi 
secara umum masih dalam tataran mengkhawatirkan. Situasi tersebut kami 
klasifikasikan dalam beberapa bagian yakni: hak sipil dan politik; hak ekonomi, 
sosial, dan budaya; kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua; penuntasan 
pelanggaran HAM berat masa lalu; dan komitmen HAM di level internasional. 
Berbagai analisis terhadap fenomena dan pola tersebut juga kami jadikan 
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sebagai dasar untuk membuat proyeksi situasi dan kondisi penegakan HAM 
ke depan paling tidak dalam kurun waktu satu tahun. 

Secara umum, berbagai aktivitas pemerintahan dalam berbagai cara terkesan 
meniadakan nilai HAM. Hal tersebut dibarengi dengan konsolidasi oligarki 
yang makin kuat dan pengelolaan negara secara serampangan. Sebagai salah 
satu bukti kuat terjadinya fenomena tersebut adalah penunjukkan Penjabat 
(Pj) Kepala Daerah yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa 
memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Luasnya 
diskresi yang dimiliki pemerintah menegasikan hak atas partisipasi rakyat 
– padahal kepala daerah secara konstitusional seharusnya dipilih secara 
demokratis.1 Begitupun ragam fenomena lainnya yang mengindikasikan 
robohnya tonggak negara hukum terlihat dari pencopotan paksa Hakim 
Mahkamah Konstitusi Aswanto. Kekuasaan yudikatif sebagai jalan terakhir 
masyarakat mencari hak atas keadilan (access to justice) pun sudah diintervensi 
terlalu jauh oleh kekuasaan. Lebih jauh, karakter sewenang-wenang tersebut 
kian menegaskan tren autocratic legalism yang kian menguat sekaligus 
menandai Indonesia menuju negara kekuasaan (machtstaat).2 

Tren buruk demokrasi sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. 
Negara-negara demokratik lain saat ini juga sedang berada pada jurang 
otoritarianisme serta ancaman kebangkitan populisme. Kemunculan partai 
“sayap kanan” Alternative für Deutschland nilai-nilai anti demokrasi, anti-
imigrasi, Islamophobic dan xenophobic di Jerman hingga terpilihnya pemimpin 
dengan watak fasis seperti Giorgia Meloni di Italia serta tampilnya figur 
ultra-nasionalis seperti Marine Le Penn pada pentas politik nasional Prancis 
menunjukkan bahwa partai dan figur populis yang mengusung nilai-nilai yang 
bertentangan dengan HAM cukup mendapatkan dukungan dari masyarakat. 
Di saat bersamaan penolakan terhadap pengungsi, hingga serangan terhadap 
kelompok minoritas agama khususnya umat Islam di negara-negara “barat” 
masih terus terjadi, Islamophobia di Eropa kini bahkan berada pada angka 

1  Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18 ayat (4). 

2  Autocratic Legalism ditandai dengan cara pandang mengedepankan legalisme, tetapi dengan 

karakter otokratis. Fenomena legalisme otokratik biasanya ditandai pelemahan semua lembaga yang 

mampu mengawasi kekuasaan. Dikutip dari Bivitri Susanti, Runtuhnya Pilar-pilar Negara Hukum, 

Harian Kompas 24 November 2022. 
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yang sangat mengkhawatirkan.3

Selain Eropa, Asia Tenggara juga merupakan wilayah dengan kondisi HAM 
yang memprihatinkan. Merosotnya kondisi HAM di Asia Tenggara diwarnai 
dengan kembalinya Junta Militer pimpinan Ming Aung Hlaing di Myanmar 
yang secara paksa mengambil alih pemerintahan sipil, terpilihnya “klan” 
pelanggar HAM Marcos yang kini menyatukan kekuatan dengan Duterte 
melalui terpilihnya Ferdinand “Bongbong” Marcos dan Sara Duterte sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden Filipina juga memberi sinyal bahwa perlindungan 
HAM serta kondisi demokrasi di Asia Tenggara kini berada pada situasi yang 
mengkhawatirkan. ASEAN  bersama negara anggotanya-termasuk Indonesia-
tidak memiliki kemampuan dalam menjamin perlindungan HAM di Asia 
Tenggara, menunjukkan lemahnya akuntabilitas ASEAN dalam isu-isu HAM 
serta menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah yang minim kepedulian 
terhadap HAM.

Berdasarkan beberapa fenomena dan rangkaian peristiwa tersebut, situasi 
perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM berpotensi kian 
memburuk. Dalam konteks hak sipil dan politik, secara umum kami melihat 
pelanggaran terhadap klasifikasi non derogable rights4 terus berlanjut. 
Berbagai langkah peniadaan hak hidup seperti halnya praktik extra judicial-
killings dan vonis mati terus terjadi. Begitupun praktik penyiksaan terus 
berlanjut dan cenderung didiamkan oleh negara. Di era serba modern ini, 
Indonesia juga sempat digemparkan dengan penemuan praktik perbudakan 
yang terjadi di Rumah Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin 
Angin.5

Masih dalam perlindungan hak sipil dan politik, khususnya dalam kerangka 
kebebasan sipil, Indonesia juga nampaknya masih melanjutkan pola-pola 
pemberangusan hak berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat. 
Kepolisian masih menjadi aktor utama yang berperan signifikan dalam 

3  https://euobserver.com/opinion/156072

4  Hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan kondisi apapun

5  KontraS, Rilis Praktik Perbudakan Modern di Langkat, Sumatera Utara: Usut Tuntas dan Pulihkan 

Hak Korban Segera!, https://kontras.org/2022/01/25/praktik-perbudakan-modern-di-langkat-suma-

tera-utara-usut-tuntas-dan-pulihkan-hak-korban-segera/ 
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mendukung fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil (shrinking civic 
space). Begitupun hak-hak publik atas ruang digital yang aman pun tak berhasil 
difasilitasi oleh negara. Terbukti peristiwa serangan digital seperti halnya 
peretasan dan doxing tak pernah diusut secara tuntas serta tak ada satupun 
pelaku yang berhasil diungkap kepada publik. Terhambatnya perkembangan 
demokratisasi di Indonesia pun dipertegas oleh berbagai laporan nasional 
maupun internasional. Salah satunya indeks demokrasi yang dirilis oleh 
Freedom House yang menempatkan Indonesia pada negara partially free, yang 
artinya sama parahnya seperti tahun lalu. Komponen civil liberties pun masih 
menjadi sorotan utama karena hanya mendapatkan angka 26/60.6 Begitupun 
jika merujuk pada rating CIVICUS terkait civic space, Indonesia berada pada 
situasi obstructed.7 Dalam keterangannya, meskipun organisasi masyarakat 
sipil ada, otoritas negara terus merongrong mereka. Warga negara pun 
sebetulnya dapat berorganisasi dan berkumpul dengan damai tetapi mereka 
rentan terhadap seringnya penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat 
penegak hukum.8

Pengekangan dan pengabaian hak-hak masyarakat pun terlihat dalam klaster 
hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Selama setahun belakangan, 
politik kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada pembukaan 
investasi telah berimplikasi pada terenggutnya hak masyarakat. Belum lagi 
ambisi-ambisi nir prioritas dalam wujud kereta cepat hingga pembangunan 
Ibu Kota Negara (IKN) yang menyerap uang rakyat dengan jumlah besar.9 
Padahal dalam pemenuhan hak ekosob dikenal konsep progressive realization 
yang mana menekankan pada penggunaan efektif sumber daya untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat secara progresif dan bertahap.10 Bukan 
justru memfasilitasi kepentingan oligarki dan proyek-proyek mercusuar 

6  Lihat https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022 

7  Lihat https://monitor.civicus.org/ 

8  Civicus, Monitor Tracking Civic Space, Ratings, https://monitor.civicus.org/Ratings/#obstructed 

9  Kompas.com, Ambisi Kereta Cepat: Investasi Mahal, Didanai Utang, APBN Pun Nombok, https://

money.kompas.com/read/2022/09/03/100226726/ambisi-kereta-cepat-investasi-mahal-didanai-

utang-apbn-pun-nombok?page=all 

10  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Ques-

tions on Economic, Social and Cultural Rights, How can we monitor the progressive realization of 

economic, social and cultural rights?, hlm. 33
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pemerintahan. 

Setiap tahunnya, kami juga menaruh perhatian serius terhadap situasi 
HAM di bumi Cenderawasih. Di tahun 2022, pendekatan keamanan yang 
berimplikasi pada konflik dan kekerasan pun tak kunjung berakhir. 
Begitupun pada agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa 
lalu, langkah kontroversial terus diambil pemerintah sebagai bagian dari 
jalan pintas dan upaya menggugurkan kewajiban. Upaya-upaya serampangan 
seperti halnya penerbitan Keputusan Presiden tentang Tim Penyelesaian 
Pelanggaran HAM (PPHAM) lewat Keppres No. 17 Tahun 2022 tentu bentuk 
pembangkangan terhadap konsep keadilan transisi. Belum lagi komitmen 
HAM di level internasional. Sorotan utama tertuju pada momentum Universal 
Periodic Review (UPR) yang mana pemerintah Indonesia menyampaikan 
capaian-capaian di bidang HAM. Sayangnya, situasi indah yang digambarkan 
pemerintah di forum tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang ada.11

Ragam peristiwa dalam setahun terakhir semakin memperkuat anggapan 
bahwa HAM terkurung oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Adapun 
fenomena, peristiwa dan kasus yang ada kami kumpulkan lewat pemantauan 
media, pendampingan hukum/advokasi yang kami lakukan, dan sejumlah 
data sekunder yang berasal dari jaringan KontraS. 
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2.1 Hak Fundamental

Hak fundamental merupakan hak asasi manusia yang oleh konstitusi 
dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. 
Menurut Pasal 28I hak yang tergolong sebagai hak fundamental adalah hak 
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan 
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut.

Karena sifatnya yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun maka hak 
fundamental juga dikenal dengan istilah non-derogable rights. Pada hukum 
HAM internasional, pengaturan mengenai non-derogable rights diatur dalam 
Siracusa Principle yang menyatakan bahwa bahkan dalam keadaan yang 
mengancam kedaulatan dan kemanan negara sekalipun hak untuk hidup; 
hak untuk bebas dari penyiksaan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat, dan dari eksperimen medis atau 
ilmiah tanpa persetujuan hak untuk bebas dari perbudakan; hak untuk tidak 
dipenjara karena utang kontraktual; hak untuk tidak dihukum atau dihukum 
dengan hukum pidana yang berlaku surut; hak untuk diakui sebagai pribadi 
di hadapan hukum; dan kebebasan berpikir, hati nurani dan agama sebagai 
hak yang harus dijamin oleh negara dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun bahkan dalam kondisi yang mengancam keamanan dan kedaulatan 
negara.12

Dapat dinyatakan bahwa hak fundamental atau non-derogable rights telah 
diakui baik sebagai prinsip hukum internasional maupun dalam konstitusi 
Indonesia. Dengan pengaturan tersebut, secara normatif negara memiliki 
kewajiban untuk memastikan bahwa hak fundamental harus dijamin 
perlindungannya dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Meski 
begitu, sepanjang tahun 2022 pelanggaran terhadap hak-hak fundamental 
masih terjadi di Indonesia dan angkanya cukup mengkhawatirkan. 
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2.1.1 Hak Hidup

2.1.1.1 Extrajudicial Killing

Extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang juga disebut 
unlawful killing adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat 
negara kepada individu di luar kerangka hukum.13 Berdasarkan temuan yang 
kami himpun, sepanjang tahun Desember 2021-November 2022 setidaknya 
telah terjadi 50 korban pembunuhan di luar hukum oleh Polri. 18 di antaranya 
disebabkan oleh penyiksaan sementara 32 lainnya karena penembakan, 
menjadikan penembakan sebagai penyebab utama pembunuhan di luar 
hukum. 

Mayoritas pembunuhan di luar hukum yang disebabkan oleh penembakan 
terjadi kepada tersangka tindak pidana dengan 28 peristiwa. Salah satunya 
yang dialami oleh laki-laki dengan inisial JND yang ditembak ketika hendak 
melarikan diri setelah melakukan pencurian sepeda motor.14 Banyaknya 
peristiwa pembunuhan di luar hukum yang terjadi kepada pelaku tindak pidana 
menunjukkan bahwa anggota Polri masih belum sepenuhnya menegakkan 
hukum dengan menjunjung hak atas fair trial bagi tersangka. Hukum pidana 
mengatur bahwa  setiap orang yang menjadi tersangka tindak pidana, meski 
tertangkap tangan sekalipun baru dapat dihukum setelah melewati proses 
persidangan untuk membuktikan kesalahannya. Praktik “tembak langsung” 
atau “tembak di tempat” yang dilakukan oleh anggota Polri selain merampas 
hak hidup juga secara langsung mengenyampingkan prinsip fair trial.

Penembakan juga beberapa kali dilakukan untuk membubarkan aksi massa 
atau demonstrasi dengan 3 diantaranya menyebabkan korban meninggal 
dunia. Salah satu korban penembakan saat demonstrasi yang kemudian 

13  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx 

14  https://poskota.co.id/2022/01/26/pelaku-curanmor-tewas-ditembak-di-tangerang-polisi-ung-

kap-aksi-nekatnya-hingga-terpaksa-dilumpuhkan
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meninggal dunia adalah Erfaldi, warga kecamatan Tinombo Selatan kabupaten 
Parigi Moutong yang merupakan bagian dari Aliansi Rakyat Tani (ART) 
kabupaten Parigi Moutong.15 Erfaldi dan warga Parigi Moutong lainnya yang 
tergabung dalam ART pada tanggal 7 Februari 2022 melakukan demonstrasi 
untuk mempertahankan ruang hidup mereka yang terancam rusak dan 
dirampas oleh kehadiran PT. Trio Kencana, perusahaan pemilik Izin Usaha 
Pertambangan yang menguasai 15.725 hektar.16 Erfaldi tewas oleh peluru 
milik personel Polri yang hadir untuk membubarkan demonstrasi warga. 
Temuan kami menyatakan bahwa Erfaldi kehilangan nyawanya setelah timah 
panas dari senjata polisi menembus dadanya.17 

Di sisi lain, pemantauan kami juga mencatat bahwa sepanjang periode 
tersebut setidaknya tercatat 336 penembakan dilakukan oleh Polri yang 
memperlihatkan bahwa penggunaan senjata api dan pengerahan kekuatan 
yang berlebihan oleh aparat keamanan menjadi penyebab utama dalam 
terampasnya hak hidup warga sipil. Bukti yang terpampang nyata mengenai 
penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Polri adalah tragedi Kanjuruhan 
yang menewaskan 135 warga sipil yang terjadi pada 1 Oktober 2022 pasca 
pertandingan Arema melawan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan 
Malang. Pasca pertandingan aparat menembakkan gas air mata ke tribun 
penonton serta menganiaya beberapa suporter. Penggunaan gas air mata di 
arena sepak bola yang sesungguhnya dilarang oleh FIFA tak diindahkan oleh 
aparat hingga menimbulkan korban jiwa.

Selain Polri, TNI juga menjadi institusi yang turut menyumbang kasus 
perampasan hak hidup, tercatat sepanjang Desember 2021-November 
2022 tercatat 22 korban tewas yang diakibatkan oleh tindakan sewenang-
wenang seperti penganiayaan, penyiksaan dan penembakan oleh anggota 

15  https://kontras.org/2022/02/16/hentikan-tindakan-perendahan-martabat-manusia-terha-

dap-aksi-massa-penolak-tambang-di-parigi-moutong/

16  https://www.metrosulteng.com/sosial-budaya/pr-5194388540/warga-parigi-kembali-gelar-ak-

si-tolak-tambang-pt-trio-kencana-tak-cukupkah-1-nyawa-melayang

17  https://kontras.org/2022/02/16/hentikan-tindakan-perendahan-martabat-manusia-terha-

dap-aksi-massa-penolak-tambang-di-parigi-moutong/
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TNI18 menunjukkan bahwa prajurit TNI juga kerap menjadi aktor perampas 
hak hidup warga, salah satunya adalah kasus pembunuhan dan mutilasi 
terhadap empat warga sipil di Mimika Papua yang diadvokasi oleh KontraS. 
Pembunuhan kepada keempat warga tersebut dilakukan oleh 10 tersangka 
dimana enam diantaranya merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang 
berdinas di Detasemen Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo19. Empat korban 
atas nama Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi dan Jenius Tini 
dibunuh dan kemudian dimutilasi oleh para pelaku pada tanggal 22 Agustus 
2022, beberapa potongan tubuh korban termasuk kepala hingga kini belum 
ditemukan. Pembunuhan tersebut dilakukan atas tuduhan bahwa keempatnya 
terlibat dalam jual-beli senjata ilegal, klaim yang menurut hasil investigasi 
KontraS sama sekali minim bukti.20 Pun jika keempatnya benar terlibat jual-
beli senjata ilegal, keempatnya seharusnya diproses berdasarkan mekanisme 
hukum acara pidana dan diserahkan kepada pihak kepolisian karena TNI sama 
sekali tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana 
apalagi secara sepihak memberikan “vonis” menghukum warga yang dituduh 
terlibat lalu kemudian merampas nyawa mereka secara tidak manusiawi.

Kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika oleh personel TNI memperlihatkan 
bahwa aparat negara seringkali bertindak di luar kerangka hukum yang 
berlaku, peristiwa tersebut memberi narasi bahwa nyawa warga sipil 
seringkali dipandang tak berharga dan dapat dirampas dengan mudahnya. 
Pada peristiwa mutilasi itu, kultur kekerasan dalam institusi TNI terpampang 
nyata dan menunjukkan betapa penempatan personel militer di tanah Papua 
terus menjadi salah satu sumber perampasan terhadap hak hidup warga.

Berkaca dari berbagai contoh pembunuhan di luar hukum yang terjadi 
sepanjang 2022, terlihat bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh 
Polri merupakan salah satu penyebab terjadinya perampasan hak hidup, 

18  Lihat Catatan Hari TNI 2022 oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 

https://kontras.org/2022/10/04/catatan-hari-tni-2022-berlanjutnya-kesewenang-wenangan-di-ten-

gah-kosongnya-pengawasan/ 

19  Lihat Laporan Investigasi Pembunuhan di Luar Hukum dan Mutilasi Warga Sipil di Timika oleh 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

20  https://kontras.org/2022/09/23/temuan-atas-investigasi-kasus-pembunuhan-dan-mutila-

si-empat-warga-sipil-di-mimika-papua/
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padahal Polri sesungguhnya telah memiliki Peraturan Kapolri (Perkap) No. 
8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia 
Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
dengan tegas mengatur bahwa penggunaan kekerasan oleh anggota Polri 
harus seminimal mungkin.21 Pada sisi lain Undang-undang No. 2 Tahun 2002 
(UU Kepolisian) pun telah mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugasnya 
anggota Polri harus senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.22 Kasus-
kasus extrajudicial killing yang terjadi menunjukkan betapa aturan-aturan 
tersebut hanya menjadi penghias dan minim dipatuhi. Pada sisi lain UU No. 34 
Tahun 2004 (UU TNI) menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan jati 
diri TNI,23 namun praktik pembunuhan di luar hukum serta kultur kekerasan 
terhadap warga sipil di tubuh TNI menunjukkan fakta sebaliknya. Maraknya 
praktik pembunuhan di luar hukum sepanjang tahun 2022 oleh aparat negara 
menunjukkan watak aparat bak serigala berbulu domba yang menunjukkan 
selalu ingin kesan baik namun siap menerkam masyarakat sipil kapanpun ada 
kesempatan.

2.1.1.2 Hukuman Mati

Hal lain yang perlu disoroti adalah vonis hukuman mati. Pada level 
internasional sejak tahun 1989 telah disahkan Second Optional Protocol to 
International Covenant of Civil and Political Rights (selanjutnya Second Optional 
Protocol) yang berisi kewajiban dari negara-negara anggota untuk mengambil 
langkah dalam penghapusan pidana mati, termasuk menghapus hukuman 
mati dari sistem hukum pidananya.24 Second Optional Protocol menunjukkan 
bahwa dalam pengaturan hukum HAM internasional hukuman mati telah 
dipandang sebagai bentuk penghukuman yang seharusnya dihapuskan karena 
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM universal. Indonesia sendiri per hari 
ini menjadi salah satu dari 49 negara yang masih belum meratifikasi Second 
Optional Protocol, menunjukkan “ketakutan” Indonesia untuk menunjukkan 

21  Lihat Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009

22  Lihat Pasal 19 UU No. 2 Tahu 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepoli-

sian)

23  Lihat Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)

24  https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr-death.pdf
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komitmen internasionalnya dalam penghapusan hukuman mati.
 
Praktik hukuman mati yang dijatuhkan tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa 
hingga kini hukuman mati masih menjadi salah satu jenis pidana pokok di 
Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),25 
pengaturan mengenai hukuman mati juga masih diatur dalam KUHP “Baru 
yang disahkan pada tanggal 6 Desember.26 Patut dipahami bahwa KUHP yang 
kini berlaku dan memuat ketentuan mengenai hukuman mati sebagai pidana 
pokok merupakan peninggalan kolonial yang dirancang oleh Belanda dan 
berlaku bagi Hindia Belanda sejak 1915. Ketika KUHP tersebut diberlakukan 
prinsip-prinsip HAM seperti yang dikenal sekarang sama sekali belum 
dirumuskan dan hukum pidana masih dijadikan sebagai alat untuk melindungi 
kepentingan penjajah serta minim nilai-nilai HAM. Memberlakukan hukuman 
mati sama saja dengan melestarikan aturan warisan kolonial yang sama 
sekali tidak menunjukkan kepekaan negara terhadap perlindungan HAM, 
lebih lanjut Konstitusi Indonesia telah secara eksplisit menjelaskan bahwa 
hak untuk hidup sebagai hak fundamental, maka penjatuhan hukuman mati 
adalah pelanggaran langsung terhadap norma konstitusi itu sendiri.

Dorongan terhadap penghapusan pidana mati di Indonesia telah disuarakan 
oleh beberapa negara pada Universal Periodic Review (UPR). Beberapa negara 
merekomendasikan Indonesia untuk melakukan moratorium terhadap 
penjatuhan hukuman mati. Rekomendasi tersebut kemudian didukung oleh 
pemerintah Indonesia. Sayangnya pelaksanaan moratorium penjatuhan 
hukuman mati tersebut berbanding terbalik dengan banyaknya vonis mati 
yang yang kemudian tetap dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia.27 

Berdasarkan pemantauan KontraS, sejak Desember 2021-November 2022, 
telah dijatuhkan 33 vonis mati di Indonesia dengan total 77 orang terpidana 
yang terdiri dari 75 warga negara indonesia dan dua warga negara asing, kami 

25  Lihat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)

26  Lihat Pasal 64 huruf c dan Pasal 98 KUHP Baru Versi 30 November 2022

27  Selengkapnya lihat  Hari Anti Hukuman Mati oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindak Kekerasan, https://kontras.org/2022/10/10/laporan-hari-anti-hukuman-mati-internasion-

al-2022-hukuman-mati-dan-penyiksaan-2/ 
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mencatat bahwa penjatuhan vonis mati dijatuhkan oleh 28 Pengadilan Negeri, 
dua Pengadilan Tinggi dan satu vonis mati dijatuhkan pada level kasasi atau 
oleh Mahkamah Agung. Mayoritas vonis mati dijatuhkan bagi terdakwa kasus 
narkotika (27 kasus), membuat kasus narkotika kembali menempati klasemen 
teratas dalam penjatuhan hukuman mati. Mahkamah Agung sesungguhnya 
telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur 
prinsip kehati-hatian bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, namun 
banyaknya vonis mati yang dijatuhkan sepanjang Desember 2021-November 
2022 menunjukkan bahwa SEMA tersebut masih belum dipatuhi secara 
maksimal. Dapat dinyatakan bahwa cukup tingginya penjatuhan vonis mati 
sepanjang Desember 2021-November 2022 hingga tetap diaturnya hukuman 
mati dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa sesungguhnya komitmen 
Indonesia untuk melakukan moratorium terhadap hukuman mati hanya janji 
kosong atau lip service belaka.

Secara faktual, penjatuhan hukuman mati kerap kali menimbulkan deretan 
masalah baru bagi para terpidana. Sebagai contoh, terpidana mati atas nama 
Merri Utami telah mendekam dalam penjara selama lebih dari 20 tahun 
sembari menunggu waktu eksekusi, sementara hukum pidana Indonesia 
mengatur bahwa pidana penjara dijalani maksimal selama 20 tahun membuat 
negara secara langsung telah melanggar ketentuan pidananya sendiri dan 
melanggar hak hukum dari Merri. Negara juga kerap abai terhadap kondisi 
kesehatan baik fisik maupun kesehatan mental terpidana mati,28 kondisi ini 
diperburuk dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas 
serta praktik penyiksaan yang masih terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. 

Terpidana mati di Indonesia harus menghadapi fakta bahwa negara merampas 
hidup mereka, mereka juga kerap menjadi korban penyiksaan dan ditempatkan 
dalam lapas dengan kondisi tidak manusiawi. Terpidana mati di Indonesia 
telah menjadi individu yang hak fundamentalnya dilucuti oleh negara yang 
seharusnya melindungi dan menjamin hak hidup, menunjukkan bahwa negara 
dalam konteks hukuman mati alih-alih melestarikan kehidupan justru menjadi 
aktor terdepan dalam merampas hak hidup.

28  Lihat Laporan Hari Anti Hukuman Mati oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Ke-

kerasan, https://kontras.org/2022/10/10/laporan-hari-anti-hukuman-mati-internasional-2022-hu-

kuman-mati-dan-penyiksaan-2/ 
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2.1.2 Hak bebas dari Penyiksaan

Meski secara normatif29 Indonesia telah mengakui hak untuk bebas dari 
penyiksaan sebagai hak fundamental, namun praktik penyiksaan masih terus 
langgeng dilakukan oleh aparat negara. Sejak Desember 2021-November 
2022 KontraS mencatat telah terjadi 53 peristiwa penyiksaan dengan total 
136 korban dan 22 di antaranya meninggal dunia. Dari 53 peristiwa tersebut, 
36 penyiksaan yang terjadi dilakukan untuk memaksakan pengakuan dari 
tersangka, 16 kasus dilakukan sebagai bentuk penghukuman dan 1 kasus 
perbudakan. Aktor yang menempati posisi teratas sebagai kasus penyiksaan 
sepanjang Desember 2021-November 2022 adalah Polri dengan 39 kasus dan 
104 orang korban, disusul TNI dengan 10 kasus dan 19 orang korban lalu sipir 
dengan 4 kasus dan13 orang korban. 31 dari 53 peristiwa penyiksaan yang 
terjadi dilakukan dalam sel tahanan, menunjukkan bahwa sel tahanan lagi-
lagi menjadi lokasi pelanggaran hak fundamental paling mengenaskan.

Mengenai penyiksaan yang dilakukan untuk memaksakan pengakuan, UU 
No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan 
bahwa aparat seharusnya meminta keterangan dari tersangka dan tidak 
memaksakan pengakuan apalagi dengan menggunakan cara-cara tidak 
manusiawi, membuat penyiksaan yang ditujukan untuk memaksakan 
keterangan dari tersangka sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum acara 
pidana Indonesia. Memaksakan pengakuan dengan menggunakan metode 
penyiksaan justru akan membuat tersangka “terpaksa mengaku” karena 
tidak mampu menahan penyiksaan yang diterima membuat kemungkinan 
pengakuan yang mereka berikan sesungguhnya tidak benar dan hanya 
diberikan karena ingin penyiksaan yang mereka terima dihentikan. Dengan 
kata lain penyiksaan hanya membuka kemungkinan yang besar terhadap 
peristiwa salah tangkap dan bisa saja pelaku sesungguhnya justru belum 
tertangkap sama sekali.

Penyiksaan juga sering dijadikan sebagai metode penghukuman oleh aparat 
negara kepada warga yang menjadi tersangka tindak pidana. Perlu dicatat 

29  lihat Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
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bahwa kewenangan anggota Polri dalam tindak pidana hanya sampai proses 
penyelidikan dan penyidikan, anggota Polri sama sekali tidak memiliki 
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman apalagi jika hukuman yang 
dijatuhkan merupakan hukuman yang bersifat merendahkan martabat 
manusia.

Salah satu contoh kasus penyiksaan yang kami catat adalah penyiksaan dan 
perlakuan tidak manusiawi serta merendahkan martabat yang dilakukan 
oleh empat orang polisi anggota Polres Halmahera Utara terhadap Yulius Yatu 
alias Ongen pada bulan September 2022. Ongen ditangkap karena pendapat 
yang ia kemukakan terkait dengan penanganan demonstrasi BBM oleh Polres 
Halmahera Utara yang ia utarakan pada status WhatsApp nya.30 Karena 
status yang ia posting Polres Halmahera Utara kemudian mencokok Ongen 
di rumahnya lalu memukuli, mencekik dan menyeret Ongen. Sesampainya 
di kantor Polres Halmahera Utara polisi kemudian menendang Ongen dan 
mengancam membunuhnya. Belum puas polisi kemudian menyuruh Ongen 
berjalan jongkok dan berlari keliling lapangan dan meminta maaf kepada 
anjing pelacak. 

Jelas bahwa perbuatan para personel Polres Halmahera Utara kepada Ongen 
merupakan pelanggaran langsung kepada Konstitusi, Konvensi Menentang 
Penyiksaan serta UU Hak Asasi Manusia, penyiksaan yang mereka lakukan 
juga melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi 
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas 
Kepolisian Republik Indonesia yang pasal 11 nya secara eksplisit menyatakan 
bahwa anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan baik kepada tahanan 
maupun orang yang diduga melakukan tindak pidana.31  Penyiksaan yang 
dialami Ongen menunjukkan bahwa kepatuhan anggota Polri terhadap aturan 
tersebut serta kepekaan terhadap HAM masih sangat rendah.

Peristiwa serupa juga dilakukan oleh prajurit TNI kepada warga sipil, salah 
satunya yang terjadi di Pulau Morotai dan dilakukan oleh Prajurit TNI 

30  https://kontras.org/2022/10/05/usut-secara-tuntas-transparan-dan-akuntabel-peristiwa-pen-

yiksaan-yang-dilakukan-oleh-4-empat-aparat-penegak-hukum-polres-halmahera-utara/

31  Lihat Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 
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Angkatan Udara yang berdinas di Landasan Udara Leo Wattimena.32 Prajurit 
TNI dengan inisial SF menyiksa seorang mahasiswa berinisial EF karena 
menuduh EF mencuri cabai miliknya padahal EF sesungguhnya bermaksud 
membeli cabai tersebut. SM memukul dan mencekik EF bahkan menghajar 
EF dengan menggunakan kayu, SM juga mengancam akan membunuh EF. 
Tragisnya penyiksaan tersebut dilakukan di hadapan masyarakat sehingga 
masyarakat yang menyaksikan memohon agar SM menghentikan aksinya dan 
EF sampai memohon kepada SM untuk berhenti karena tidak tahan dengan 
siksaan dari SM. 

Peristiwa penyiksaan SM kepada EF menunjukkan kultur kekerasan dari TNI 
kepada warga sipil yang terus dilestarikan, arogansi prajurit TNI terlihat jelas 
pada kasus penyiksaan EF, SM secara terang-terangan melakukan penyiksaan 
kepada EF di hadapan masyarakat. Penyiksaan prajurit TNI kepada warga 
sipil sudah tentu merupakan pelanggaran langsung kepada norma anti 
penyiksaan serta menunjukkan bahwa aturan yang menyatakan bahwa HAM 
dan supremasi sipil merupakan jati diri prajurit TNI33 hanya menjadi penghias 
undang-undang dan tidak tanpa bukti nyata dari perilaku para prajurit TNI. 

Langgengnya praktik penyiksaan menunjukkan fakta tragis bahwa sepanjang 
Desember 2021-November 2022 menunjukkan bahwa norma anti penyiksaan 
dan hak untuk bebas dari penyiksaan masih menjadi “pekerjaan rumah” yang 
perlu terus disoroti oleh masyarakat sipil dan dibenahi oleh pemerintah. Perlu 
ditekankan bahwa penyiksaan merupakan hak fundamental dan praktik 
penyiksaan merupakan pelanggaran langsung terhadap konstitusi, undang-
undang serta prinsip-prinsip dasar HAM. Peristiwa penyiksaan menunjukkan 
aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung namun justru menjadi 
pelaku bak pagar makan tanaman.

32  https://kontras.org/2022/11/29/dugaan-kasus-penyiksaan-terhadap-mahasiswa-di-kabupat-

en-pulau-morotai-segera-proses-hukum-dan-adili-prajurit-tni-yang-diduga-melakukan-penyiksaan/ 

33  Lihat Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
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2.1.3 Praktik Perbudakan

Hak untuk tidak diperbudak oleh Kovenan Sipol dan UU HAM34 dinyatakan 
sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain diakui 
sebagai hak fundamental dalam berbagai perjanjian internasional serta 
konstitusi negara, komitmen untuk mengakhiri perbudakan sesungguhnya 
telah dimulai oleh banyak negara di dunia sejak tahun 1927, ketika berbagai 
negara dunia mengesahkan perjanjian anti perbudakan yang kemudian 
dikenal dengan nama Slavery Convention, menunjukkan bahwa komitmen 
untuk mengakhiri perbudakan telah dimulai sejak lama sehingga praktik 
perbudakan yang masih terjadi pada era sekarang sebenarnya menunjukkan 
keterbelakangan pemikiran.

Fakta bahwa kami masih menemukan adanya pelanggaran terhadap hak 
untuk tidak diperbudak sepanjang pada tahun 2022 merupakan suatu fakta 
mengenaskan. Salah satu praktik perbudakan yang paling menarik atensi 
publik tahun ini adalah kasus Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat 
yang pelakunya adalah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.35 
Kerangkeng tersebut awalnya diklaim sebagai tempat rehabilitasi bagi 
pengguna narkotika, namun hasil investigasi justru menemukan bahwa 
kerangkeng tersebut merupakan tempat pemenjaraan dengan metode 
hukuman yang sadis.

Para korban diperbudak dan dieksploitasi untuk bekerja pada PT. Dewa 
Rencana Perangin-angin yang bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit. 
Selama bekerja, korban tidak pernah mendapatkan upah, jaminan kesehatan 
maupun ketenagakerjaan hingga tidak mendapatkan waktu istirahat yang 
cukup. Selain itu, korban juga mendapat rangkaian tindak penyiksaan seperti 
diikat pada bagian tangan dan kakinya, lalu dicambuk selang hingga ratusan 

34  Lihat Pasal 4 dan Pasal 8 (article 4 and article 8)Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; 

Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

35  Lihat Laporan Investigasi Kerangkeng Manusia KontraS dan Tim Advokasi Penegakan Hak Asasi 

Manusia https://kontras.org/2022/11/21/peluncuran-hasil-investigasi-ddan-pemantauan-persidan-

gan-kasus-kerangkeng-manusia-langkat-sumatera-utara/  
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kali, ditetesi lelehan plastik, tidur di atas daun jelatang babi (daun yang 
menimbulkan efek gatal selama seminggu), dipukul dengan menggunakan 
palu/batu pada bagian kuku jempol kaki, disundut api rokok pada kemaluan, 
hingga dipaksa melakukan hubungan seksual. 

Kerangkeng milik Bupati Langkat itu juga dijadikan sebagai tempat 
menghukum mereka yang merupakan pengguna narkotika dengan dalih 
rehabilitasi. Klaim bahwa tempat tersebut dijadikan sebagai lokasi rehabilitasi 
sendiri bertolak belakang dengan fakta bahwa penempatan pengguna 
narkoba disana sama sekali tidak mendapatkan izin dari Badan Narkotika 
Nasional, lebih lanjut berdasarkan temuan kami tidaks semua penghuni 
kerangkeng adalah pengguna narkotika, beberapa individu yang tidak disukai 
oleh Bupati Langkat juga turut dijebloskan ke dalam kerangkeng.36Apapun 
alasannya, hukuman kepada terpidana harusnya dijalankan tanpa adanya 
tindakan merendahkan martabat dan tidak manusiawi, di sisi lain atas alasan 
apapun kepala daerah sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menjadi 
penyelenggara penitensier (tempat menghukum terpidana), sehingga dalih 
pembuatan kerangkeng dengan tujuan rehabilitasi juga hanya dijadikan kedok 
agar praktik perbudakan yang ia lakukan berjalan dengan mulus, dan bahwa 
praktik yang dilakukan telah menerabas dan secara langsung melanggar 
banyak aturan hukum.

Perlu digaris bawahi bahwa perlakuan-perlakuan tidak manusiawi tersebut 
dilakukan oleh seorang pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Bupati sebagai 
kepala daerah yang seharusnya menunjukkan keberpihakan dan memiliki 
komitmen terhadap perlindungan HAM justru menjadi pelaku pelanggaran 
hak fundamental dengan cara yang sadis luar biasa dan tak terbayangkan. 
Perbudakan di Langkat memperlihatkan kelakuan seorang kepala daerah yang 
menyalahgunakan jabatannya dalam rangka memuluskan rencana jahat untuk 
memperbudak orang lain demi mendapatkan tenaga kerja “gratis” di lahan 
sawit milik pribadinya. Kasus kerangkeng manusia kembali menunjukkan 
ketidakpedulian serta rendahnya pemahaman pejabat publik terhadap HAM 
dan malah menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk melanggengkan 
pelanggaran hak fundamental demi keuntungan pribadi.

36  Ibid, Laporan Investigasi Kerangkeng Manusia
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2.2. Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, 
 dan Menyampaikan Pendapat

2.2.1 Berlanjutnya Pemenjaraan Ekspresi 

Setelah mengalami kemunduran demokrasi yang signifikan sejak 2020,37 
Indonesia tak kunjung berupaya keras untuk memperbaiki situasi. Di tahun 
2022 pun, pengekangan kebebasan sipil yang meliputi hak untuk berekspresi, 
hak untuk berkumpul secara damai dan hak berserikat terus berlanjut. 
Hal tersebut dipertegas dengan skor indeks demokrasi Indonesia yang tak 
mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yakni pada 59/100. Adapun 
komponen utama dalam buruknya situasi kebebasan sipil di Indonesia 
disebabkan oleh perundang-undangan yang represif seperti halnya Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE).38 Problematiknya produk hukum ini tak kunjung direvisi oleh 
pemerintah kendati telah banyak memakan korban. Adapun pasal yang paling 
sering digunakan sebagai dasar kriminalisasi adalah Pasal 27, 28, 29 dan 45 
UU ITE. 

Data ini dipertegas dengan temuan CIVICUS yang menempatkan Indonesia 
berada pada situasi obstructed. Lebih lanjut, rating yang dimaksud bahwa 
ruang-ruang sipil terus dipersempit oleh kekuasaan lewat berbagai cara. 
Warga negara dapat berserikat dan berkumpul secara bebas tetapi situasinya 
dalam kerentanan, sebab negara sering menghadapinya dengan penggunaan 
kekuatan secara berlebihan, utamanya dilakukan oleh aparat penegak 
hukum.39

Berbagai kasus serangan, ancaman serta intimidasi yang ditujukan terhadap 
pihak-pihak yang kritis masih juga ditemukan. Polanya pun sama seperti 
tahun-tahun sebelumnya, ragam pelanggaran terhadap kebebasan sipil 

37  2020 The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terburuk 

dalam 14 tahun terakhir. 

38  Freedom House, https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022 

39  op.cit, https://monitor.civicus.org/Ratings/#obstructed 
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menyasar pada kelompok atau individu yang menentang kebijakan dan proyek 
pemerintah. Sebagai contoh, berbagai represi begitu masif terjadi pada 
saat eskalasi penolakan wacana perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 
periode,40 kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),41 dan Daerah Otonomi 
Baru (DOB) Papua.42 

Berkaitan dengan kebebasan berekspresi, dalam setahun terakhir yakni 
pada periode Desember 2021 – November 2022, kami mencatat setidaknya 
telah terjadi sebanyak 152 kasus pelanggaran, pelarangan dan pembatasan 
terhadap kebebasan berekspresi. Lebih spesifik, bentuk pelanggaran 
tersebut didominasi oleh pembubaran paksa terhadap demonstrasi dengan 
57 peristiwa, penangkapan sewenang-wenang dengan 42 peristiwa dan 
penganiayaan dengan 33 peristiwa. Adapun ragam peristiwa yang telah 
terjadi tersebut mengakibatkan 291 jiwa luka-luka, 3 orang tewas dan 846 
lainnya ditangkap. 

40  ACEHKINI, Aksi Tolak Jokowi 3 Periode di Banda Aceh Dibubarkan, Demonstran Memar 

Dipukul, https://kumparan.com/acehkini/aksi-tolak-jokowi-3-periode-di-banda-aceh-dibubar-

kan-demonstran-memar-dipukul-1xoKmw90ugE 

41  Detikjatim, Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Mojokerto Ricuh, Mahasiswa Dipukul Polisi, 

https://www.detik.com/jatim/berita/d-6278021/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-di-mojoker-

to-ricuh-mahasiswa-dipukul-polisi

42  CNN Indonesia, Satu Peserta Demo Tolak DOB Papua Tertembak Peluru Karet, https://www.

cnnindonesia.com/nasional/20220510162240-20-795137/satu-peserta-demo-tolak-dob-pap-

ua-tertembak-peluru-karet. 
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Data dokumentasi di atas menunjukkan betapa rentannya situasi 
penyampaian ekspresi di ruang-ruang publik. Pembubaran paksa terhadap 
berbagai demonstrasi terus dilakukan dengan berbagai alasan klasik seperti 
tidak mengantongi izin dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Padahal, 
rezim demonstrasi pasca reformasi tak mengenal konsep izin, melainkan 
pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.43 Secara filosofis 
pun, pemberitahuan dilakukan kepada aparat ditujukan untuk memberi 
perlindungan pada mereka yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya. 
Belum lagi, kerap kali demonstrasi seringkali berujung pada Tindakan 

43  Lihat Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998
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intimidatif, penangkapan sewenang-wenang hingga kriminalisasi.

Sebagai contoh, penangkapan terhadap tujuh orang aktivis Papua dilakukan 
oleh Polresta Jayapura imbas dari aksi besar penolakan terhadap DOB Papua 
pada Mei 2022 lalu.44 Ketujuh aktivis tersebut ditangkap hanya karena 
menghasut masyarakat untuk berdemo. Lebih lanjut, mereka dikenakan 
Pasal 45A ayat (2) tentang ujaran kebencian.45 Hal ini jelas problematik, sebab 
kebebasan menyampaikan pendapat secara tegas dilindungi oleh berbagai 
instrumen HAM seperti halnya Pasal 23 ayat (2) UU HAM yang menyebutkan 
bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan 
dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 
tulisan melalui media cetak maupun elektronik.

Terlebih lagi, pola penangkapan sewenang-wenang semacam ini yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum berbahaya sekali dan tentu akan 
berimplikasi pada ketakutan yang terbangun di masyarakat. Kasus lainnya 
yakni penangkapan sewenang-wenang (arbitrary arrest) terhadap tiga kader 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pasca aksi di depan istana terkait kasus 
salah tangkap di Tambelang. Alasan penangkapannya pun tak jelas dan tidak 
didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.46 Tindakan ini tentu bukan 
hanya melanggar kebebasan berekspresi, melainkan pula hak atas rasa aman 
dan kebebasan pribadi. 

Peristiwa pemenjaraan ekspresi berbentuk kriminalisasi dan penangkapan 
sewenang-wenang terhadap aktivis yang menolak pemekaran Papua dalam 
bentuk DOB dipertegas lewat data yang kami dokumentasikan. Selama setahun 
terakhir, dari kami mencatat bahwa pelanggaran kebebasan berekspresi 

44  Antara, Bukan Hanya Jefri Wenda, Jubir KNPB Ones Suhuniap Ditangkap Polisi di Jayapura, 

https://papua.inews.id/berita/bukan-hanya-jefri-wenda-jubir-knpb-ones-suhuniap-ditangkap-poli-

si-di-jayapura

45  Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

46  Detik.com,3 Kader HMI Ditangkap Saat Demo Kasus Begal Fikry di Istana, https://news.detik.

com/berita/d-6046500/3-kader-hmi-ditangkap-saat-demo-kasus-begal-m-fikry-di-istana 
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paling banyak berkaitan dengan isu DOB Papua dan Sumber Daya Alam 
(SDA) dengan masing-masing 20 peristiwa. Diikuti oleh isu perpanjangan 
masa jabatan 3 periode (12 kasus), isu Papua lain selain DOB (10 kasus) dan 
kenaikan BBM (9 kasus).

Jika dilihat dari kategorisasi korban dan institusi pelaku pelanggaran, kami 
mencatat bahwa korban baik individu ataupun kelompok didominasi oleh 
latar belakang warga sipil, diikuti mahasiswa, aktivis dan jurnalis. Sementara 
itu, sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kepolisian masih menjadi aktor 
utama pemberangusan kebebasan sipil dengan terlibat di 108 peristiwa. Salah 
satu contoh kasus kebrutalan polisi dalam menangani ekspresi tercermin 
pada penanganan aksi massa di Ternate, Maluku Utara pada 18 April 2022. 
Tindakan yang dilakukan bukan hanya pembubaran secara paksa, melainkan 
disertai dengan memukul massa aksi secara membabi buta, menembakan 
gas air mata, menembakan water cannon hingga merusak mobil komando, 
serta menangkap beberapa demonstran dengan sewenang-wenang.47 Hal 
ini tentu saja bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive 
use of force). Tidak sampai disitu, warga sipil hingga anak-anak harus ikut 
serta terdampak imbas dari brutalitas aparat tersebut.48 Padahal Kepolisian 
telah memiliki standar baku penanganan massa aksi pada Peraturan Kepala 
Kepolisian No. 7 Tahun 2012, yang mewajibkan anggota Polri untuk bertindak 
secara profesional dan menjunjung tinggi HAM dalam kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum. 

Rantai kekerasan yang ditujukan terhadap massa aksi menunjukkan bahwa 
negara selalu gagap menanggapi diskursus dan kritik yang terbangun di tengah 
masyarakat. Proses-proses dialogis terhadap suatu isu yang kontroversial 
tidak pernah dibuka secara optimal. Belum lagi, pola dalam setahun 
belakangan yang terus menerus berulang ialah penertiban ekspresi agar tak 
mengganggu citra pemerintah dalam acara-acara monumental. Hal tersebut 
misalnya tercermin pada Presidensi G20 di Bali, bulan November 2022 lalu. 

47  KontraS, Kebrutalan Polisi Berlanjut, Wujud Gagapnya Negara Menanggapi Kritik, https://kon-

tras.org/2022/04/19/kebrutalan-polisi-berlanjut-wujud-gagapnya-negara-menanggapi-kritik/ 

48  Redaksi PM.com, Nyawa Bayi 5 Bulan di Ternate Nyaris Melayang Terkena Tembakan Gas Air 

Mata Polisi, https://poskomalut.com/nyawa-bayi-5-bulan-di-ternate-nyaris-melayang-terkena-tem-

bakan-gas-air-mata-polisi/ 
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Berbagai represi dilakukan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul 
secara damai oleh masyarakat. Tujuh mahasiswa yang membentang spanduk 
menolak G20 ditangkap.49 Selain itu, rapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI) juga dibubarkan secara paksa oleh petugas tanpa alasan 
yang jelas mendekati momentum penyelenggaraan G20.50 Padahal acara 
semacam itu seharusnya juga memfasilitasi suara dan aspirasi publik. 

Foto Pembubaran Rapat YLBHI

Upaya-upaya menjaga citra disertai dengan intimidasi dan kekerasan pun 
dilakukan terhadap kelompok jurnalis. Sebagai contoh, wartawan CNN 
Indonesia dipaksa untuk menghapus rekaman liputan oleh orang tidak dikenal 
ketika sedang meliput kasus penembakan Brigadir Yosua pada Juli 2022 lalu.51 
Belakangan diketahui bahwa para pelaku merupakan anggota Polisi dan telah 

49  Merdeka.com, Pasang Spanduk Tolak G20 Bali, 7 Mahasiswa Universitas Udayana Ditangkap, 

https://www.merdeka.com/peristiwa/pasang-spanduk-tolak-g20-bali-7-mahasiswa-universi-

tas-udayana-ditangkap.html 

50  CNN Indonesia.com, Rapat Internal YLBHI dan 18 Kantor LBH di Bali Dibubar-

kan Paksa Aparat, https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/nasion-

al/20221113203801-20-873184/rapat-internal-ylbhi-dan-18-kantor-lbh-di-bali-dibubarkan-paksa-

aparat 

51  CNN Indonesia.com, 2 Jurnalis Diintimidasi saat Meliput di Rumah Sambo, Rekaman Dihapus, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220714170649-20-821643/2-jurnalis-diintimida-

si-saat-meliput-di-rumah-sambo-rekaman-dihapus 
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ditangkap oleh Mabes Polri.52 Sayangnya, tidak ada tindak lanjut pengusutan 
kasus tersebut hingga hari ini. Padahal, kerja-kerja pers memegang peran 
penting dalam negara demokrasi. Selain itu, secara normatif, jurnalis 
dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Pers.53

Keberlanjutan pola pembungkaman utamanya bukan hanya dilakukan 
oleh Kepolisian ataupun aktor negara. Ekspresi masyarakat seringkali 
harus berhadap-hadapan dengan aktor non negara seperti organisasi 
kemasyarakatan (ormas). Contoh teraktualnya yakni peristiwa penghadangan 
aktivis pesepeda greenpeace yang dilakukan oleh LSM Tapal Kuda Nusantara.54 
Peristiwa semacam ini pun terkesan didukung oleh aparat Kepolisian karena 
tidak ada upaya penertiban terhadap ormas tersebut. Hal semacam ini kami 
duga merupakan siasat dan skenario yang dirancang negara agar terkesan 
bahwa yang terjadi adalah konflik horizontal antar masyarakat, bukan 
dilakukan oleh alat negara. Terlebih narasi-narasinya pun kadang berlebihan 
dan ultra nasionalis seperti ‘Kami Cinta NKRI.’55

Cara-cara lain dalam mereduksi ruang masyarakat sipil dalam bersuara adalah 
stigmatisasi. Metode ini berlanjut dengan menyasar orang telah berafiliasi 
dengan kelompok tertentu. Sebagai contoh, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Universitas Udayana, distigma sebagai provokator akibat dari kritik 
terhadap G20.56 Masyarakat yang kritis pun begitu mudah dilabeli sebutan 
seperti halnya ‘kadrun’ utamanya di media sosial. Labelisasi semacam ini 
utamanya ditujukan kepada siapapun yang mengkritik kebijakan pemerintah. 

52  Detiknews, https://news.detik.com/berita/d-6180543/polri-temukan-pelaku-intimida-

si-ke-wartawan-janji-tindak-tegas 

53  Dalam UU ini, ketentuan pidana terhadap Setiap orang yang secara melawan hukum den-

gan sengaja melakukan Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan 

kemerdekaan pers. 

54  Detiknews, Rombongan Green Peace yang Hendak ke Bali Diusir Ormas di Probolinggo, https://

news.detik.com/berita/d-6394050/rombongan-green-peace-yang-hendak-ke-bali-diusir-ormas-di-

probolinggo 

55  Ibid. 

56  Republika.co.id, Ketua BEM Universitas Udayana Tanggapi Tuduhan Disebut Provokator G20, 

https://www.republika.co.id/berita/rlgruo484/ketua-bem-universitas-udayana-tanggapi-tudu-

han-disebut-provokator-g20 
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Berbagai degradasi ruang-ruang sipil pun terus dilakukan oleh negara 
secara sistemik dan dengan berbagai cara. Gerakan masyarakat sipil sebagai 
satu-satunya tumpuan penegakan fungsi check and balances dalam negara 
demokrasi pun perlahan diberangus. Hal tersebut yang akhirnya menempatkan 
kebebasan di Indonesia ada pada situasi penyempitan (shrinking) bahkan 
menuju penutupan (closing) ruang sipil.

2.2.2 Diamnya Negara terhadap Serangan Digital dan 
 Pelanggaran terhadap Hak atas Privasi (Privacy Rights)

Sama halnya dengan serangan terhadap penyampaian ekspresi di ruang 
publik, ruang digital pun masih jauh dari kata aman sebagai platform untuk 
berpendapat di muka umum. Dalam setahun terakhir, kami menemukan 
setidak-tidaknya terdapat 15 peristiwa penyerangan digital yang ditujukan 
terhadap berbagai pihak seperti aktivis, jurnalis, mahasiswa bahkan media. 
Rangkain bentuk serangan digital seperti halnya peretasan, doxing, teror 
hingga pembunuhan karakter (character assassination) tak disambut dengan 
pengusutan secara tuntas terhadap pelaku. Padahal berbagai tersebut 
merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi (privacy rights). 
Pembatasan di ruang digital harus berdasarkan tujuan yang absah seperti 
halnya keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan atau moral 
masyarakat, dan harus mematuhi hukum hak asasi manusia.57

Adapun pola penyerangan masih sama seperti sebelumnya yakni ditujukan 
pada orang yang sedang bersuara mengkritik kebijakan dan langkah 
pemerintah. Sebagai contoh, pada Februari 2022 lalu, akun komunikasi 
dan media sosial Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito 
Madrim diretas. Tindakan peretasan ditandai dengan telah didaftarkannya 
nomor pribadi pada perangkat lain. Nomor di ponsel Sasmito pun tidak bisa 
menerima panggilan telepon dan menerima SMS. Begitupun di facebook, foto 
profil akun Sasmito sudah diubah menjadi gambar porno. Tidak sampai disitu, 
melalui pantauan AJI, terjadi pencatutan nama dan informasi yang tersebar 
di berbagai platform bahwa Sasmito mendukung narasi pemerintah seperti 

57  Council of Europe, Freedom of expression and information, https://www.coe.int/en/web/free-

dom-expression/freedom-of-expression-and-information 
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halnya mendukung pemerintah membubarkan FPI, mendukung pemerintah 
membangun Bendungan Bener Purworejo, juga meminta Polri menangkap 
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti--aktivis yang dikriminalisasi Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.58 
Pola yang sama pun terjadi pada akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 
Jentera, Bivitri Susanti. Pada April lalu, akunnya media sosialnya diambil alih 
oleh orang yang tidak diketahui. Setelah pengambil alihan akun, postingan 
yang terpublikasi pun unggahan yang tidak identik dengan Bivitri yang mana 
selama ini aktif mengkritik pemerintah. Sebagai contoh adalah unggahan 
berupa pernyataan yang menyatakan bahwa demo mahasiswa yang disebut 
percuma dan titipan.59

Penyerangan dua tokoh ini menunjukan terdapat upaya terror dan serangan 
terhadap aktivis yang sedang menyuarakan isu tertentu, khususnya 
mengkritisi kebijakan/langkah pemerintah. Serangan yang didapatkan pun 
hampir seragam yakni terjadinya pengambilalihan akun, kemudian terdapat 
upaya pembunuhan karakter seperti halnya memposting gambar porno dan 
beberapa hal yang bertentangan dengan identitasnya selama ini. Hal ini tentu 
saja merupakan bentuk upaya untuk menciptakan iklim ketakutan serta 
membungkam suara masyarakat yang kritis. 

Foto: Sasmito Madrim dan Bivitri Susanti

Detik.com

58  Kompas.com, Akun Whatsapp dan Medsos Ketum AJI Diretas, Sebarkan Pesan-pesan Palsu Pro 

Pemerintah https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/11461151/akun-whatsapp-dan-med-

sos-ketum-aji-diretas- 

59  CNN Indonesia, WhatsApp dan Instagram Akademisi Bivitri Susanti Diduga Diretas, https://

www.cnnindonesia.com/nasional/20220421114319-20-787717/whatsapp-dan-instagram-akade-

misi-bivitri-susanti-diduga-diretas 
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Selain terhadap aktivis, serangan yang begitu masif juga terjadi pada puluhan 
awak dan kru media Narasi. Adapun bentuk serangan yang dilakukan berupa 
upaya pengambilalihan akun Whatsapp, Facebook, Telegram, Instagram, 
bahkan hingga platform komunikasi internal.  Diduga bahwa serangan tersebut 
berkaitan erat dengan pemberitaan yang dilakukan Narasi belakangan. Sejak 
kru Narasi resmi melaporkan tindakan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri 
pada 30 September 2022, sampai saat ini tidak ada kabar pengusutan tersebut. 
Serangan digital terhadap jurnalis saat ini terlihat begitu brutal dilakukan, 
mengingat signifikannya peran media dalam membentuk opini publik. 
Ancaman dan ketakutan tentu terus menerus disebar guna pemberitaan yang 
sesuai dengan narasi yang dibangun pemerintah. 

Begitupun kasus peretasan terhadap demonstran yang ingin melangsungkan 
aksi nasional penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 
atau 3 periode seperti halnya di Jakarta60 dan Kediri.61 Hal ini menunjukkan 
betapa variatifnya serangan menyasar kepada berbagai lini masyarakat. Kami 
menduga masifnya peretasan yang dilakukan menggunakan alat yang canggih 
sebagaimana tugas-tugas intelijen. Tujuannya tentu saja mencari informasi 
dan upaya untuk menggembosi gerakan rakyat. 

60  Suara.com, Akun BEM SI Diretas hingga Dicurigai Gembosi Gerakan Aksi Mahasiswa 11 

April, Menkominfo: Bukan Ulah Pemerintah, https://www.suara.com/news/2022/04/10/164415/

akun-bem-si-diretas-hingga-dicurigai-gembosi-gerakan-aksi-mahasiswa-11-april-menkominfo-bu-

kan-ulah-pemerintah 

61  Didik Mashudi, Sejumlah Ponsel Aktivis Mahasiswa yang Gelar Aksi di Kediri Diduga Diretas, 

Polisi Angkat Bicara, https://jatim.tribunnews.com/2022/04/12/sejumlah-ponsel-aktivis-maha-

siswa-yang-gelar-aksi-di-kediri-diduga-diretas-polisi-angkat-bicara 
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Demo Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Foto: Suara.com

Rangkaian serangan digital yang diterima oleh masyarakat menunjukkan 
lemahnya proteksi terhadap hak atas privasi. Berbagai penyerangan yang 
dilakukan tentu saja melanggar hak atas privasi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28G konstitusi dan article 12 DUHAM. Selain itu penegasan perlindungan 
hak atas privasi - yang artinya bebas dari berbagai serangan digital  juga 
tercantum dalam Article 17 ICCPR yang menjamin bahwa setiap orang berhak 
atas perlindungan hukum terhadap campur tangan dan serangan.  Negara 
tidak kunjung berhasil menghadirkan ruang aman bagi seseorang utamanya 
untuk menyampaikan pendapat di muka publik. Walaupun UU Perlindungan 
Data Pribadi telah disahkan, akan tetapi tidak terlalu signifikan dampaknya 
terhadap perlindungan di ruang digital. Pengusutan yang tidak pernah 
dilakukan hanya akan memantik keberulangan. 

Indikasi penyempitan ruang kebebasan seperti halnya kriminalisasi yang 
dilanjutkan, represi di ruang publik, stigmatisasi terhadap masyarakat yang 
kritis, dan pembiaran terhadap serangan digital begitu berbahaya apabila 
terjadi secara terus menerus. Berbagai hal tersebut akan memantik ketakutan 
masyarakat untuk berekspresi, bahkan berpikir. Demokrasi pun semakin 
ambruk ditandai dengan jauhnya negara dari kritik publik. 
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3.1 Sumber Daya Alam:  Keinginan Pembangunan 
 yang Justru Mengesampingkan Hak-Hak 
 Masyarakat 

Selama beberapa dekade terakhir, perencanaan ekonomi Indonesia 
berorientasi penuh pada pembangunan. Sejatinya, agenda pembangunan di 
Indonesia sendiri telah menjadi prioritas pada masa jabatan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dan saat ini tengah dilanjutkan oleh pemerintahan Joko 
Widodo - Ma’ruf Amin. Selama periode pemerintahan Joko Widodo, setidaknya 
terdapat 5 prioritas kerja antara lain: mempercepat dan melanjutkan 
pembangunan infrastruktur; pembangunan sumber daya manusia; undang 
investasi seluas-luasnya untuk lapangan kerja; reformasi birokrasi; dan APBN 
yang fokus dan tepat sasaran.62 Lima prioritas utama yang menjadi perhatian 
khususnya dalam poin mempercepat dan melanjutkan pembangunan 
infrastruktur tidak dibarengi dengan pemenuhan hak-hak masyarakat yang 
terdampak dan berimbas pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran hak 
asasi manusia.

Berbagai permasalahan terkait dengan tidak terpenuhinya hak-hak 
masyarakat dan berimbas pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran hak 
asasi manusia sejalan dengan temuan KontraS. Setidaknya kami mencatat 
terdapat 47 peristiwa pelanggaran HAM dalam sektor sumber daya alam 
yang terjadi selama kurun waktu Desember 2021 - November 2022. Masifnya 
peristiwa pelanggaran HAM tersebut, menunjukkan gambaran secara 
utuh bahwa keinginan untuk melakukan pembangunan secara merata di 
Indonesia tidak dibarengi dengan keinginan untuk pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat.

62  Lihat https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presi-

den-2019-2024 
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Selanjutnya, kami juga mencatat tindakan pelanggaran HAM yang kerap kali 
dilakukan adalah upaya kriminalisasi, intimidasi, dan penganiayaan. Tidak 
hanya berhenti pada pembahasan terkait dengan jumlah pelanggaran HAM 
yang terjadi, setidaknya kami juga mencatat terdapat institusi dominan pelaku 
pelanggaran HAM dalam sektor SDA pada periode ini. Polisi sebagai institusi 
dominan pelaku pelanggar HAM, dilanjutkan swasta, dan juga pemerintah. 
Dalam tabulasi tersebut, dapat dengan jelas dilihat bahwa saat ini swasta telah 
menjadi insitusi yang dominan dalam melanggengkan budaya pelanggaran 
HAM bagi masyarakat yang memperjuangkan haknya.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian kami selama kurun waktu satu 
tahun kebelakang adalah kasus penangkapan sewenang-wenang terhadap 
warga Labuan Bajo yang melakukan penghadangan terkait dengan upaya 
penggusuran jalan untuk proyek strategis nasional.63 Berdasarkan informasi 
yang diterima, Paulinus Jak merupakan seorang anggota Komunitas Warga 
Raoang Buka yang ditangkap akibat melakukan penghadangan sebuah 
eskavator saat tengah melakukan penggusuran di lahan miliknya. Komunitas 
Warga Raong Buka merupakan satu dari tiga kelompok warga di Labuan 
Bajo yang lahannya diambil oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo 
Flores (BPOLBPF) untuk dijadikan bisnis pariwisata. Penangkapan tersebut 
tidak terlepas dari keinginan besar pemerintahan untuk dapat melakukan 
pembangunan berkelanjutan di Bowosie-Nggorang, Labuan Bajo, Flores. 

Keinginan untuk melakukan privatisasi serta bisnis pariwisata secara 
gamblang dijalankan berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2018 tentang 
Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBPF) yang secara umum 
mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie 
menjadi “Kawasan Pariwisata Labuan Bajo” dengan skema penghapusan 
status hutan menjadi “Kawasan Bukan-Hutan” (area penggunaan lain) dan 
skema “izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam” (IUPSWA). 
Pembangunan 400 hektar lahan64 yang justru dialih fungsikan menjadi 
wisata alam tersebut mendapatkan upaya penolakan yang cukup keras dari 

63  Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220421210353-12-788052/tolak-penggusu-

ran-warga-labuan-bajo-ditangkap-polisi 

64  Lihat https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4909008/400-hektare-kawasan-hutan-

bowosie-labuan-bajo-dialihfungsikan-jadi-wisata-alam 
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pegiat lingkungan dan pariwisata di Flores. Rencana pembangunan tersebut 
berpotensi menghancurkan kelestarian hutan Bowosie yang secara ekologi 
sangat penting bagi Kota Labuan Bajo dan sekitarnya.65 

Sumber: CNN Indonesia

Upaya-upaya represifitas yang dilakukan oleh aparat jelas menggambarkan 
betapa arogansinya pemerintahan saat ini dalam melakukan pengamanan 
pada suatu pembangunan. Permasalahan di Labuan Bajo tidak hanya berhenti 
pada kasus yang terjadi di Bowosie, melainkan kami juga mencatat terdapat 
upaya penangkapan sewenang-wenang serta tindakan kekerasan yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan aksi penolakan kenaikan 
harga tiket kawasan wisata komodo pada 1 Agustus 2022 lalu.66 Tidak hanya 
berhenti pada kasus yang terjadi di Labuan Bajo, setidaknya kami juga mencatat 
upaya kriminalisasi yang dihadapi oleh masyarakat Buleleng, Kecamatan 
Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.67 Bahwa berdasarkan pemantauan yang 

65  Lihat https://www.mongabay.co.id/2021/05/04/hutan-bowosie-dalam-ancaman-proyek-wisa-

ta/ 

66  Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220801200307-12-828930/aksi-tolak-ke-

naikan-harga-tiket-komodo-10-orang-ditangkap 

67 Lihat http://beritamorut.com/2022/11/04/masyarakat-buleleng-terus-berjuang-la-

wan-pt-bcpm-berharap-terbebas-dari-upaya-kriminalisasi-dari-oknum-penegak-hukum/ 
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dilakukan terdapat konflik antara masyarakat Buleleng dengan PT. Bima 
Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM) terkait upaya blockade masyarakat untuk 
mendapatkan keadilan atas hak atas tanah yang diduga dirusak dan diserobot 
oleh PT. BCPM. Tidak hanya berhenti pada permasalahan penyerobotan lahan, 
tindakan kriminalisasi-pun juga dihadapi oleh masyarakat Buleleng yang 
memperjuangkan haknya. 

Upaya kriminalisasi yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat yang 
memperjuangkan haknya tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(selanjutnya disebut UUPPLH).68 Setidaknya dalam undang-undang tersebut 
pada pasal 65 dijelaskan terkait hak adanya lima hak atas lingkungan hidup, 
yaitu: setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai 
bagian dari hak asasi manusia; setiap orang berhak mendapatkan pendidikan 
lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan 
dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; setiap 
orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha 
dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan hidup; setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
dan setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain pasal 65 yang menjelaskan terkait dengan hak masyarakat, dalam Pasal 
66 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana 
maupun digugat secara perdata. Kedua pasal tersebut secara jelas memberikan 
gambaran terkait dengan hak masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan 
hidupnya; tetapi dalam pelaksanaannya upaya kriminalisasi terus menghantui 
masyarakat yang memperjuangkan haknya di tengah pembangunan yang 
menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.

Ambisi pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin selama kurun waktu 
satu tahun kebelakang terkait dengan meningkatkan taraf kesejahteraan 

68  Undang-Undang 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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masyarakat dengan mengarusutamakan pembangunan dalam berbagai sektor 
justru berdampak pada tergerusnya ruang hidup masyarakat dah hak-hak 
yang tidak terpenuhi. Keinginan penuh untuk melakukan pembangunan dalam 
berbagai sektor di perkeruh dengan pelibatan aparat yang dikerahkan sebagai 
mahkota hati pelaku bisnis. Upaya kriminalisasi, intimidasi, serta berbagai 
bentuk pelanggaran HAM lainnya secara utuh dilegitimasi dengan pelibatan 
aparat keamanan dalam praktik-praktik bisnis pembangunan yang saat ini 
menjadi perhatian pemerintahan. Setidaknya KontraS mencatat terdapat 75 
peristiwa pelibatan aparat baik TNI, Kepolisian, maupun pemerintahan dalam 
sektor pembangunan.

Dalam hal ini, berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintahan tidak 
pernah mengindahkan terkait dengan hak-hak masyarakat yang seharusnya 
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dipenuhi.  Keberadaan pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi 
dalam berjalannya suatu pembangunan tidak sejalan dengan masifnya tindak 
pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, keberadaan perusahaan yang 
seharusnya memiliki peranan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia juga tidak menunjukkan adanya pemahaman mengenai HAM 
dasar, terlihat dari keterikatan perusahaan dengan aparat keamanan yang 
justru menimbulkan banyak bentuk pelanggaran HAM kepada masyarakat. 
 
Sejatinya, telah terdapat panduan internasional yang telah dikeluarkan 
oleh United Nations terkait dengan Prinsip-Prinsip Panduan mengenai 
Bisnis dan HAM terkait dengan praktik pembangunan yang masif terjadi di 
belahan dunia. Berdasarkan United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights69 setidaknya terdapat tiga pilar utama dalam berjalannya 
proses bisnis yang memperhatikan HAM, antara lain: perlindungan, terkait 
dengan kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus 
melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk 
bisnis; penghormatan, terkait dengan tanggung jawab perusahaan untuk 
menghormati HAM yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara 
internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak 
negatif dari operasional korporasi; dan pemulihan, yang berarti perluasan 
akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui 
mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Dalam praktiknya, tiga pilar utama terkait dengan prinsip mengenai bisnis 
dan HAM tidak sejalan dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang 
ada. Dalam pilar perlindungan, contohnya negara belum dapat melindungi 
masyarakat dari segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam sektor 
pembangunan, bahkan negara menjadi salah satu aktor kuat dalam masifnya 
pelanggaran HAM di sektor pembangunan pada saat ini. Selanjutnya, dalam 
pilar penghormatan dijelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan untuk 
menghormati HAM tidak berjalan dengan panduan yang telah ada. Hal 
tersebut terlihat dari bentuk-bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan dalih menyaplok lahan perusahaan seperti yang terjadi 

69  United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
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pada kasus kriminalisasi petani di Bengkulu.70 Jika dilihat lebih dalam lagi, 
sejatinya berdasarkan EU Mandatory Due Diligence Legislation,71 perusahaan 
memiliki tanggung jawab untuk melakukan uji tuntas dalam mengidentifikasi, 
mencegah, mitigasi, dan memperhitungkan dampak aktual atau potensial 
HAM dan lingkungan dalam operasi bisnis atau rantai pasoknya. Dalam hal 
ini, due diligence harus dipahami sebagai tanggung jawab substantif daripada 
kepatuhan murni terhadap persyaratan formal.

Proses due diligence tersebut akan melibatkan pendekatan fleksibel tergantung 
pada sektor kegiatan dan jenis serta ukuran perusahaan. Dalam hal ini dapat 
dipahami bahwa sebelum suatu perusahaan melakukan sebuah proyeknya 
dalam negara, harus memperhatikan beberapa macam hal, termasuk 
identifikasi, mencegah, mitigasi, serta memperhitungkan dampak yang akan 
muncul dalam pelaksanaannya. Sayangnya, dalam beberapa dekade upaya 
pembangunan yang menjadi fokus utama kerja pemerintahan saat ini, upaya 
pemenuhan HAM baik oleh negara maupun oleh perusahaan belum terpenuhi 
secara utuh. Hal tersebut tergambar dari semakin masifnya tindakan 
pelanggaran HAM yang terjadi, serta keterlibatan perusahaan (swasta) yang 
semakin menjadi-jadi dengan tidak mengindahkan prinsip internasional 
terkait dengan bisnis dan HAM serta aturan dasar yang telah tertuang pada 
Undang-Undang. Masifnya tindakan pelanggaran HAM baik yang dilakukan 
oleh state actors maupun non-state actors menunjukkan bahwa belum ada 
itikad baik pemerintah dan perusahaan dalam pemenuhan HAM; ditengah 
pembangunan yang menjadi komoditas utama, pelanggaran HAM juga akan 
berjalan berdampingan dengan masifnya pembangunan pada saat ini.

70  Lihat 

https://akar.or.id/34-orang-anggota-perkumpulan-petani-pejuang-bumi-sejahtera-malin-deman-mu-

komuko-di-kriminalisasi/

71  Lihat https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_

BRI(2020)659299_EN.pdf 
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Impunitas masih jadi isu utama dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM 
masa lalu setahun belakangan ini. Diangkatnya Untung Budiharto sebagai 
Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) oleh Andika Prakasa. Langkah formil 
yang ditempuh oleh keluarga korban Penghilangan Paksa bersama masyarakat 
sipil melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan 
Pengadilan Militer Tinggi II terkait pengangkatan Mayor Jenderal Untung 
Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya hasilnya nihil. PTUN 
Jakarta memutuskan bahwa pengadilan tidak menerima gugatan perkara 
dengan nomor 87/G/2022/PTUN.Jakarta. Begitu juga dengan Pengadilan Militer 
Tinggi yang menyampaikan penolakan secara lisan dengan alasan belum 
tersedianya perangkat dan hukum acara.72 Hal tersebut makin membuktikan 
bahwa tiap keputusan militer tidak bisa mendapat masukan atau kritik dari 
publik. 

Dalam penyelenggaraan persidangan kasus pelanggaran HAM berat Paniai 
di Pengadilan  ternyata bukan jadi kabar baik untuk keluarga korban. 
Permasalahan seputar jalannya pengadilan HAM Paniai mengemuka sejak 
masa seleksi hakim. pemilihan lokasi persidangan, keganjilan proses 
penyidikan, ringannya tuntutan jaksa, “pemilihan” pelaku tunggal yang 
disinyalir hanya sebagai “kambing hitam” belaka,73 buramnya fakta 
persidangan, pemilihan saksi dan korban Paniai, absennya perlindungan saksi, 
inkompetensi hakim menghasilkan persidangan yang melenceng sangat jauh 
dari hasil penyelidikan Komnas HAM. Bahkan, jaksa tidak menyinggung sama 
sekali bahwa pelanggaran HAM ini melibatkan korban anak di bawah umur. 
Deretan kejanggalan itu melengkapi prasangka keluarga korban yang sejak 
awal yakin bahwa pengadilan HAM Paniai ini hanyalah formalitas semata. 
Jalannya persidangan yang serampangan ini menambah skeptisme Orang Asli 
Papua (OAP) kepada pemerintah dalam menangani permasalahan di Papua. 
Oleh sebab itu, wajar jika selama proses pengadilan HAM Paniai, para keluarga 
korban enggan terlibat secara aktif. Bau anyir impunitas semakin ketara 

72  PTUN dan Peradilan Militer Menolak Gugatan Atas Pengangkatan Penculik Jadi PANGDAM 

JAYA: Bukti TNI Kebal Hukum https://kontras.org/2022/04/20/ptun-dan-peradilan-militer-menolak-

gugatan-atas-pengangkatan-penculik-jadi-pangdam-jaya-bukti-tni-kebal-hukum/ 

73  Potret Suram Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Paniai: Mampukah Pengadilan Menghad-

irkan Keadilan? https://kontras.org/2022/09/20/potret-suram-penyelesaian-pelanggaran-ham-be-

rat-paniai-mampukah-pengadilan-menghadirkan-keadilan/ 
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karena Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar memutus bebas 
terdakwa tunggal Isak Sattu (Purnawirawan TNI yang dulu menjabat sebagai 
Perwira Penghubung di Kodim Paniai saat peristiwa terjadi). Pengadilan gagal 
menyeret struktur dan peta aktor dalam instansi adalah syarat mutlak yang 
harus ada dalam upaya penuntutan pertanggungjawaban komando.

Di tengah proses hukum yang menghasilkan impunitas pada pelaku, Negara 
justru kembali memunculkan tim untuk mendorong penuntasan pelanggaran 
HAM berat masa lalu melalui jalur non yudisial dengan membentuk Tim 
Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu (Tim PPHAM). Walau sudah sering 
mendapatkan kritik keras dari masyarakat sipil, rupanya agenda impunitas 
itu masih terus berlangsung tanpa mempertimbangkan suara korban dan 
keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Penolakan terhadap 
pembentukan berbagai tim penyelesaian non yudisial ini juga tidak dilakukan 
secara diam-diam. Berbagai siaran pers, surat-menyurat formal, demonstrasi, 
hingga teguran Ombudsman74 tidak dapat menghentikan langkah negara 
untuk memecah belah korban dengan tawaran-tawaran “penyelesaian” yang 
tidak sesuai dengan standar internasional. KontraS mencatat terdapat 7 
(tujuh)75 tim yang pernah dibentuk di kepemimpinan Presiden Joko Widodo 
untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM secara non yudisial, 
enam diantaranya tidak menghasilkan hasil signifikan terhadap korban dan 
keluarga korban. terlebih lagi, makin menjauhkan dari prinsip partisipatif dan 
keadilan. 

Setelah upaya penuntasan pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dipersulit 
melalui jalur pengadilan dan kembali dikerdilkan dengan pembentukan tim 
non yudisial, praktik pelanggengan impunitas makin diperparah dengan 

74  Ombudsman: Deklarasi Damai Kasus Talangsari Maladministrasi https://ombudsman.go.id/

news/r/ombudsman-deklarasi-damai-kasus-talangsari-maladministrasi 

75  Tim Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (2016), Komite Gabungan 

Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi (Agustus 2015-2016), Tim Gabungan Terpadu Untuk 

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (2016 di bawah wewenang Kemenkopolhukam), 

Dewan Kerukunan Nasional (2018), Tim Terpadu Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat yang 

menjadi pelopor Deklarasi Damai Talangsari (2019), Tim Terpadu Kemenko Polhukam (2019), dan 

yang terbaru adalah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Kep-

pres No. 17 tahun 2022).
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lambatnya ratifikasi terhadap Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan 
Orang Secara Paksa (The International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance/ICPPED) yang kini keberadaannya 
tengah didiamkan oleh DPR. Di sisi lain, terdapat sejumlah desakan dari 10 
negara yang merekomendasikan terhadap Indonesia untuk segera meratifikasi 
ICPPED76 

Sejumlah keadaan di atas makin memperbesar celah impunitas terhadap 
peristiwa pelanggaran HAM berat di tengah kasus pelanggaran HAM berat 
akan diatur oleh KUHP baru yang akan mendegradasikan makna pelanggaran 
HAM berat sebagaimana yang termaktub dalam Statuta Roma. Keberadaan 
pasal Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat tersebut akan berpotensi untuk 
mengabaikan kasus-kasus yang terjadi sebelum disahkannya KUHP. Tidak 
dibukanya ruang terhadap pengecualian asas non-retroaktif akan menutup 
upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu 
seperti peristiwa 1965, pembunuhan misterius, Talangsari, serta tragedi 
Trisakti dan Semanggi I & II.77 

Meskipun Pengadilan HAM secara formal telah Sembilan tahun yang lalu 
yurisdiksinya diatur melalui UU No. 26 tahun 2000, namun sampai saat 
ini belum ada pelanggaran HAM yang berhasil dijerat secara maksimal. 
Pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan disitir 
oleh berbagai media dan komunitas internasional sampai detik ini diakui 
berlangsung tanpa pelaku utama dan melalui pertanggungjawaban komando. 
Negara gagal menciptakan mekanisme hukum dan HAM yang menjamin 
pengungkapan, penghukuman, dan pemidanaan pelanggaran HAM berat.

Realitas ini berbeda dengan berbagai fenomena internasional dimana 
hadirnya instrumen dan mekanisme international legal law telah dengan 

76  Senegal, Japan, Togo, Ukraine, Argentina, France, Brazil, Chile, Cote d’Ivoire, dan Eswatini. 

Laporan UPR Pemerintah Indonesia: Bertentangan dengan Realita Lapangan https://kontras.

org/2022/11/10/laporan-upr-pemerintah-indonesia-bertentangan-dengan-realita-lapangan/ 

77  lihat Catatan Kritis Pengaturan Tindak Pidana Berat Terhadap HAM di RKUHP https://kontras.

org/2022/11/09/catatan-kritis-pengaturan-tindak-pidana-berat-terhadap-ham-di-r-kuhp-makin-

sulit-adili-pelaku/
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sangat signifikan menurunkan tingkat pelanggaran HAM sangat serius seperti 
yang berlangsung pada tahun 1990-an serta meningkatkan penghukuman 
terhadap pelaku-pelaku pelanggaran HAM sangat serius tersebut. Pengadilan 
HAM di Indonesia belum terbukti berhasil memberikan efek jera (deterrence 
effect). Fakta ini mengamini apa yang disebut sebagai faktor legal yang 
melanggengkan impunitas.

Kenyataan masih berlangsungnya pelanggaran HAM tanpa penghukuman 
atas pelaku-pelakunya perlu dicermati secara serius. Hal itu tidak saja gagal 
memberikan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu, tapi 
juga dapat memicu pelanggaran-pelanggaran baru pada masa-masa yang akan 
datang. 
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5.1 Siklus Berulang Kekerasan di Papua

Selama bertahun-tahun, KontraS selalu menaruh perhatian terhadap situasi 
hak asasi manusia pelik dan tak kunjung membaik di Papua. Bencana 
kemanusiaan berupa kekerasan, penembakan dan extra-judicial killing 
terhadap Orang Asli Papua (OAP) terus berlanjut. Aktor utamanya pun dari 
kalangan militer dan Kepolisian. Adapun pendekatan yang terus dipilih dalam 
menyelesaikan situasi kemanusiaan ini yakni pendekatan keamanan. Padahal 
sampai hari ini langkah yang dikedepankan tersebut terbukti dan tak kunjung 
menurunkan eskalasi kekerasan yang ada. Semacam dibiarkan, pendekatan 
militeristik tersebut terus memakan korban, tetapi tak kunjung dievaluasi. 
Salah satu konkretisasi dari pendekatan ini yakni penurunan aparat secara 
terus menerus dan dengan skala besar. 

Dalam setahun terakhir, lewat pemantauan data terbuka, aparat gabungan 
baik TNI maupun Polri tak hentinya diturunkan menuju Papua. Alasannya pun 
beragam yakni untuk melakukan penumpasan terhadap KKB,78 bawah kendali 
operasi (BKO),79 operasi Damai Cartenz,80 hingga pengamanan PT Freeport 
Indonesia.81 Dalam setahun ini pun, kami memprediksi terdapat 8264 aparat 
gabungan diturunkan dengan rincian 2651 dari Polri dan 5613 TNI. Kedua 
institusi tersebut pun sebetulnya telah berkomitmen untuk mengganti 
pendekatan yang ada selama ini. Sebagai contoh pada Polri, Kapolri, Jenderal 
Listyo Sigit memutuskan untuk menerapkan operasi Damai Cartenz untuk 

78  Alpen Martinus, 112 Prajurit Kodam Mulawarman Dikirim ke Papua, Ini Tugas Berat Mereka 

https://manado.tribunnews.com/2021/12/17/112-prajurit-kodam-mulawarman-dikirim-ke-pap-

ua-ini-tugas-berat-mereka?page=2. 

79  Kompas.com, 105 Personel Brimob Polda Riau Dikirim ke Papua, https://regional.kompas.com/

read/2022/01/23/000315878/105-personel-brimob-polda-riau-dikirim-ke-papua 

80  Kompas.com, Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara 

Kasih 2022, Ini Bedanya, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/08290871/operasi-da-

mai-cartenz-di-papua-digelar-beriringan-dengan-rastra-samara-kasih?page=all 

81  Ahmad Antoni, Lepas Satgas Yonif 405/SK ke Papua, Pangdam Diponegoro: Saya Inginkan Tak 

Ada Korban Jiwa, https://jateng.inews.id/berita/lepas-satgas-yonif-405sk-ke-papua-pangdam-dipo-

negoro-saya-inginkan-tak-ada-korban-jiwa 
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menggantikan Operasi Nemangkawi.82 Sayangnya, langkah utama dari 
operasi tersebut tetap pada penurunan jumlah pasukan dengan skala yang 
besar. Begitupun dalam konteks TNI, pendekatan baru yang menitikberatkan 
pada pembinaan teritorial ditawarkan oleh Jenderal Andika Perkasa.83 Akan 
tetapi metodenya dilakukan dengan maksimalisasi peran dan fungsi Koramil 
dan Kodim. Sejauh ini, pendekatan yang telah diambil pun tidak berhasil untuk 
menurunkan eskalasi kekerasan di Papua. 

Kontak senjata antara aparat gabungan dengan TPNPB/OPM pun terus 
berlanjut. Kedua pihak pun mengalami kerugian baik luka-luka hingga 
hilangnya nyawa. Tak jarang warga sipil pun turut menjadi imbas dari konflik 
yang terus berkepanjangan ini. Selain itu, keberadaan militer di Papua 
terbukti menciptakan kontak senjata yang mengorbankan warga sipil  hingga 
anak-anak. 

Selama setahun belakangan yakni pada Desember 2021 – November 2022, 
kami mencatat setidaknya terdapat 48 peristiwa kekerasan yang menjadikan 
warga sipil menjadi korban. Adapun penembakan masih mendominasi 
tindakan kekerasan tersebut yakni sebanyak 16 peristiwa. Ragam peristiwa 
yang ada telah berimplikasi pada timbulnya 68 korban luka, 27 tewas dan 72 
lainnya ditangkap. Aktornya pun didominasi oleh unsur negara yakni Polisi 
dan TNI, diikuti oleh KKB serta orang yang tidak diketahui. 

82  M Rosseno Aji, Polri Resmi Gelar Operasi Damai Cartenz Sampai Akhir 2022, https://nasional.

tempo.co/read/1551487/polri-resmi-gelar-operasi-damai-cartenz-sampai-akhir-2022 

83  Kompas.tv, Pola Pendekatan Baru Tangani Konflik di Papua, Panglima TNI: Titik Berat Pada 

Pembinaan Teritorial, https://www.kompas.tv/article/237639/pola-pendekatan-baru-tangani-konf-

lik-di-papua-panglima-tni-titik-berat-pada-pembinaan-teritorial 
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Pada Februari 2022 lalu, 7 anak dibawah umur di Kabupaten Puncak 
disiksa oleh anggota militer karena dituduh melakukan pencurian senjata.84 
Terbaru, kekerasan yang menambah panjang luka masyarakat Papua kembali 
dilakukan oleh anggota TNI. Empat orang warga sipil yang merupakan OAP 
harus meregang nyawa karena dibunuh oleh sekelompok orang - 6 merupakan 
anggota militer aktif. Tak sampai di situ, pelaku memutilasi korban menjadi 
beberapa bagian guna menghilangkan jejak. Peristiwa  tersebut terjadi 
pada tanggal 22 Agustus 2022 di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Dalam 
peristiwa ini kami juga menemukan pola yang kerap kali dilakukan ketika 
kekerasan dilakukan terhadap OAP seperti halnya stigmatisasi KKB. Hal ini 
dilakukan untuk memberikan legitimasi pembunuhan terhadap warga sipil 
tanpa pernah dibuktikan di pengadilan. Selain itu, upaya stigmatisasi dengan 
mengaitkan korban terafiliasi KKB yang dibangun aparat negara digunakan 
untuk menyembunyikan fakta peristiwa yang terjadi. Akibatnya, fakta 
peristiwa yang sebenarnya kerap tidak terungkap ke hadapan publik sehingga 
menyebabkan adanya informasi yang tidak berimbang.85

Konflik yang berkepanjangan di Papua pada akhirnya menciptakan pengungsi 
internal (Internally Displaced People) yang terusir dari tempat tinggalnya. 
Berdasarkan data human rights Papua, Jumlah total pengungsi internal 
bervariasi antara 50.000 dan 60.000 IDP, per November 2021. Mereka tersebar 
di berbagai daerah pos konflik seperti halnya Maybrat, pegunungan bintang, 
Intan Jaya, Nduga, Puncak dan Yahukimo.86 Situasi para pengungsi tersebut 
pun harus tinggal di hutan dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Padahal, 
jika merujuk pada Prinsip 18 Panduan bagi Pengungsian Internal disebutkan 
bahwa semua pengungsi internal memiliki hak atas standar penghidupan 

84  Lihat https://kontras.org/2022/03/01/penganiayaan-dan-penyiksaan-anak-di-puncak-pap-

ua-bukti-negara-tidak-serius-lindungi-anak-di-papua/ 

85  Lihat Temuan KontraS terkait dengan pembunuhan di luar hukum dan mutilasi terhadap 4 war-

ga sipil di Papua di Timika, Papua selengkapnya pada tautan berikut https://kontras.org/2022/09/23/

temuan-atas-investigasi-kasus-pembunuhan-dan-mutilasi-empat-warga-sipil-di-mimika-papua/ 

86  Human Rights and Peace for Papua ICP, 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/ 
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yang layak.87 Munculnya para pengungsi internal juga sebetulnya merupakan 
gagalnya negara dalam memenuhi hak atas rasa aman sebagaimana dijamin 
dalam konstitusi dan instrumen HAM lainnya. 

Rentetan masalah kemanusiaan di Papua tentu saja sangat berbahaya apabila 
terus dilanjutkan. Hal semacam akan memantik ketidakpercayaan bagi 
warga Papua terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, kekerasan demi 
kekerasan yang ada juga berimplikasi pada timbulnya Memoria passionis 
atas penderitaan akibat kekerasan politik. Memoria passionis ini sulit untuk 
dihapuskan, bentuknya berupa kecurigaan masyarakat Papua terhadap 
setiap kebijakan yang diambil.88 Belum lagi jika mengingat pelanggaran berat 
masa lalu di Papua yang tak kunjung dituntaskan oleh negara. Belum sembuh 
luka terdahulu, mereka dipaksa untuk pasrah menerima luka yang terus 
bertambah. 

Pemerintah memikirkan langkah serius guna memutus rantai kekerasan 
yang terus terjadi di Papua. Salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan 
yakni mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini, dengan 
menarik mundur pasukan. Tantangan untuk merintis dialog damai pun harus 
terus dilanjutkan. Harus terjadi kesepakatan damai berupa gencatan senjata 
antara aparat dengan TPNPB OPM. 

5.2. Pemaksaan Kepentingan Pemerintah
 Pusat di Papua

Di tahun 2022, kami juga menyoroti berbagai langkah pemerintah Indonesia 
yang sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan yang selanjutnya 
berlaku di bumi Papua. Dalam setahun terakhir fenomena ini begitu terlihat 
dari pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh DPR RI 

87  Paling sedikit, dalam keadaan apa pun, dan tanpa diskriminasi, pihak-pihak berwenang yang ter-

kait harus menyediakan bagi para pengungsi internal, dan memastikan akses yang aman kepada: (a) 

Bahan pangan pokok dan air bersih; (b) Tempat bernaung atau perumahan yang bersifat mendasar; (c) 

Bahan sandang yang layak; dan (d) Layanan kesehatan dan sanitasi yang penting. 

88  Elvira Rumkabu, Anton Novenanto, dan Veronika Kusumaryati, Marginalisasi dan De-Marginal-

isasi Papua: Sebuah Dialog Panjang, (Yogyakarta: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, 2021), hlm.vi. 
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bersama pemerintah pada Juni 2022 lalu.89 Padahal gelombang penolakan 
meledak di Papua sangat besar menolak adanya keputusan pemekaran 
wilayah Papua ini. 

Proses pemekaran atau pembentukan DOB ini juga seharusnya dibahas 
secara mendalam sebab akan berimplikasi pada seluruh masyarakat Papua 
baik dalam tataran administrasi, kewilayahan, kependudukan, kesejahteraan 
dan kesiapan penyelenggaraan daerah. Terlebih masalah struktural Papua 
belum juga dapat diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia. 
Pemaksaan kepentingan Jakarta terhadap Papua sebetulnya begitu mudah 
diidentifikasi penuh dengan konflik kepentingan kaitannya dengan 
ekonomi-bisnis. Selama ini, di berbagai lokasi seperti Kabupaten Intan Jaya 
disinyalir memiliki kekayaan alam melimpah sehingga sangat menggiurkan 
untuk dieksploitasi. Sayangnya, jejak pertambangan selama ini kerap kali 
mendapatkan penolakan dari berbagai pihak termasuk warga setempat, 
Bupati hingga Gubernur. Pemecahan wilayah tentu saja dapat dijadikan 
sebagai siasat untuk memperlancar aktivitas pertambangan tersebut.90

Konsep DOB yang diatur juga dinilai tidak cukup matang, misalnya dari aspek 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belum lagi perangkat infrastruktur yang belum 
disiapkan secara memadai.91 Hal ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan 
eksploitasi sumber daya alam di Papua – yang akan berlangsung secara masif. 
Terlebih, DOB akan mempermudah diterbitkannya izin pertambangan dan 
perkebunan di Papua. Hal ini tentu saja akan membuat angka penyusutan 
semakin masif.92 Lebih jauh pendekatan keamanan pun akan semakin kuat 
dengan berlakunya DOB. Penambahan wilayah administrasi juga akan 
berimplikasi pada penambahan satuan-satuan keamanan baik Kepolisian atau 

89  DPR RI, DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan 

Pembangunan, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Ba-

ru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan 

90  KontraS, Pengesahan UU DOB: Pemaksaan Kepentingan Jakarta di Papua, https://kontras.

org/2022/07/01/pengesahan-uu-dob-pemaksaan-kepentingan-jakarta-di-papua/ 

91  Bbc.indonesia, Pemekaran provinsi di Papua dikhawatirkan ‘akan menjadi daerah otonom gagal’ 

karena ‘tidak ada masa persiapan’, kata pakar, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604 

92  Egi Adyatama, Ancaman Kerusakan Lingkungan Akibat Pemekaran, https://koran.tempo.co/

read/nasional/474750/ancaman-kerusakan-lingkungan-akibat-pemekaran-papua 
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kemiliteran. Provinsi baru otomatis akan memunculkan Kepolisian Daerah 
(Polda), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Sektor (Polsek), hinga pos-pos 
polisi baru di Papua. Selain itu, dalam ranah militer, Komando Daerah Militer 
untuk tiga provinsi baru tersebut kemungkinan besar akan dibentuk. Hal ini 
otomatis pula akan menambah Komando Resor Militer (Korem), Komando 
Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil) bahkan hingga 
posko-posko militer baru di Papua. Untuk mengisi posko-posko tersebut 
penambahan aparat dengan skala besar tentu akan segera dilakukan. 

Pemaksaan kebijakan juga tercermin dalam penerapan food estate di Papua. 
Penolakan pun cenderung masif merespon diadakannya program ini. Food 
Estate bagi masyarakat adat dinilai bukan sebagai angin segar, melainkan 
sebagai gelombang masalah baru bagi pengakuan lahan adat yang berujung 
pada kelestarian hutan beserta dampak sosialnya.93 Secara umum, kebijakan 
food estate yang akan diberlakukan ini menyimpan berbagai persoalan 
selanjutnya, alih-alih menyelesaikan masalah. Food estate salah satunya akan 
otomatis merampas tanah adat. Hal ini dipantik dari konflik yang terjadi 
antara pendukung dan penolak perkebunan. atau antara suku atau marga yang 
berbeda yang masing-masing mengklaim hak adat atas tanah perkebunan. 
Konflik semacam itu akan menyebabkan efek psikologis yang hebat pada 
masyarakat, sehingga bagi sebagian orang, keinginan untuk menghindari 
atau menyelesaikan konflik menimbulkan perasaan pasrah bahwa menerima 
perkebunan mungkin menjadi pilihan lebih baik di antara dua pilihan buruk.94 
Belum lagi masalah lainnya seperti marginalisasi masyarakat adat, hilangnya 
ketahanan pangan dan lunturnya budaya asli OAP.95

Proyek-proyek pemerintah maupun swasta di Papua memang jarang 
memfasilitasi hak masyarakat Papua. Aktivitas yang dijalankan lebih banyak 
berdampak pada termarginalisasinya OAP. Terlebih jika berkenaan dengan 
dampak lingkungan hidup dan kemanusiaan. Sebagai contoh, deforestasi di 
Papua mencapai lebih dari 1.150 Hektare dalam kurun waktu hanya enam 

93  Sandy Indra Pratama, Segudang Penolakan Soal Rencana Food Estate Papua, https://betahita.

id/news/detail/7674/segudang-penolakan-soal-rencana-food-estate-papua.html?v=1655260727 

94  Tapol, Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di 

West Papua?, hlm. 20.

95  Ibid.
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bulan (Januari – Juni 2022). Penggundulan hutan tersebut lebih banyak terjadi 
pada areal perusahaan96 perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri 
yang melakukan ekspansi bisnis.97

Kuatnya industri ekstraktif dan eksploitasi secara brutal terhadap alam Papua 
merupakan bentuk peminggiran perlahan serta upaya memisahkan OAP 
dengan lingkungannya. Pola pengambilan kebijakan top-down seperti yang 
sudah-sudah pun harus segera dihentikan guna mengetahui kebutuhan utama 
masyarakat Papua. Fasilitasi ruang diskusi dan partisipasi harus diperluas 
dengan menjaring aspirasi secara maksimal. Sayangnya, selama ini ketika 
masyarakat melakukan protes terhadap suatu kebijakan, lagi-lagi pendekatan 
keamanan yang dikedepankan. 

5.3. Suara Papua: Perlawanan yang Terus Menggema

Pendekatan keamanan yang selama ini digunakan di Papua salah satunya 
tercermin dari represifnya negara dalam menghadapi aspirasi masyarakat 
Papua. Berbagai aksi protes berupa penolakan terhadap kebijakan pemerintah 
seperti halnya dilanjutkannya Otonomi Khusus (Otsus) hingga DOB Papua 
berujung dengan respon represif dan reaktif oleh aparat di lapangan. 

Sepanjang Desember 2021 – Desember 2022, kami menemukan sebanyak 
21 respon represif terhadap ekspresi tentang Papua. Adapun beberapa aksi 
tersebut bukan hanya terjadi di Papua, melainkan terjadi di daerah lainnya 

96  Terdapat lima lokasi perusahaan teridentifikasi menjadi tempat terjadinya deforestasi terbesar 

di Papua, yakni PT Inti Kebun Sawit dan PT Inti Kebun Sejahtera, kedua perusahaan ini beroperasi 

di Distrik Moi Segen dan Seget, Kabupaten Sorong; PT Subur Karunia Raya di Kabupaten Teluk 

Bintuni; PT Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura; dan PT Selaras Inti Semesta di Kabupaten 

Merauke.

97  Aryo Bhawono, Deforestasi di Papua Mencapai Lebih Dari 1.150 Ha Dalam 6 Bulan, https://

betahita.id/news/detail/7833/deforestasi-di-papua-mencapai-lebih-dari-1-150-ha-dalam-6-bulan.

html?v=1659794917 
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di Indonesia seperti halnya Jakarta,98 Bali,99 Maluku100 dan Makassar.101 
Adapun tindakan represif terbanyak didominasi oleh pembubaran paksa 
dengan 9 kasus, penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan masing-
masing 6 kasus, dan bentrokan 4 kasus. Aktornya bahkan bukan hanya aparat 
Kepolisian, melainkan ormas setempat. Hal ini menunjukkan diskriminasi 
telah terbangun di tengah masyarakat dalam merespon ekspresi yang 
diutarakan masyarakat Papua.

 

98  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308173844-20-768421/lbh-sebut-demo-to-

lak-pemekaran-di-papua-dibubarkan-secara-brutal 

99  https://www.detik.com/bali/berita/d-6410288/demo-mahasiswa-papua-to-

lak-g20-bali-ricuh-bendesa-renon-beber-kronologi 

100  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201121132-20-728379/hanya-boleh-satu-

jam-demo-hut-opm-di-ambon-ricuh 

101  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220608130947-20-806347/mahasiswa-papua-

bentrok-dengan-ormas-saat-demo-tolak-dob-di-makassar 
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Ragam represi terhadap masyarakat Papua di berbagai daerah ketika 
menyampaikan ekspresi juga menunjukkan ada ruang dialog yang ditutup oleh 
pemerintah. Seringkali pun narasi yang dibangun oleh OAP selalu ditabrakkan 
dengan doktrin ultra nasionalis ‘NKRI Harga Mati’. Selain itu, masyarakat 
Papua yang sedang melawan kebijakan yang menurut mereka tak memihak 
begitu mudah dilabelisasi menjadi bagian dari kelompok separatis. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang ditangkap, di sisi lain 
menunjukan insiden penangkapan total menurun, hal ini berarti bahwa 
penangkapan massal lebih sering dilakukan oleh aparat keamanan. 
Penangkapan massal menunjukkan upaya untuk mengganggu dan mempersulit 
pergaulan bebas lebih lanjut. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak 
berwenang terus menggunakan tuduhan makar untuk mengkriminalisasi 
para aktivis yang mengekspresikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat 
Papua. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat marjinalisasi terhadap OAP.
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Dimarjinalkannya suara OAP misalnya begitu masif pada aksi penolakan 
DOB lalu. Serangan terhadap mereka yang menolak DOB tidak bisa dilihat 
dengan case by case. Sebab, ragam represi salah satunya lahir dari perintah 
Polda Papua lewat Surat Telegram. Dalam surat telegram tersebut, disebutkan 
bahwa beberapa daerah seperti Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten 
Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai naik menjadi siaga 
I. Hal ini membuktikan bahwa Kepolisian menempatkan demonstrasi sebagai 
ancaman yang serius.102 

Paradigma keamanan ini jelas berbahaya, sebab selalu menempatkan 
masyarakat Papua yang protes merupakan bagian dari ancaman yang harus 
diberangus. Padahal, aspirasi yang disampaikan di muka umum merupakan 
jalan yang sah dan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 
1945. Penyampaian pendapat di muka umum seharusnya ditanggapi lewat 
proses-proses yang dialogis, bukan represi terhadap massa aksi. Kekerasan 
yang terjadi di lapangan lagi-lagi mempertontonkan bahwa negara tak handal 
dalam menanggapi kritik publik, utamanya berkaitan dengan isu Papua. 

Terbukti, instruksi tersebut secara nyata berimplikasi pada tindakan 
Kepolisian di lapangan. Pada 14 Maret 2022, terjadi kerusuhan di Yahukimo. 
Setidaknya terdapat dua orang korban jiwa warga Papua yaitu Alm. Esron 
Weipsa dan Alm. Yakok Meklok yang diduga akibat penggunaan peluru tajam 
oleh aparat keamanan, yang menyasar tepat di bagian dada korban. Tidak 
hanya itu, satu orang lainnya bernama Anton Itlay mendapati luka berat sebab 
peluru tajam yang singgah di  kaki kiri sehingga diperlukan tindakan medis 
berupa amputasi, dan empat orang lainnya luka-luka. Di sisi lain, pasca aksi 
tersebut bubar satu orang telah ditahan sewenang-wenang atas nama Fetty 
Kobak dan beberapa massa aksi melakukan pengungsian melarikan diri dari 
Yahukimo sebab mendapat ancaman pembunuhan.103

Dari sejumlah video yang beredar pun, Kepolisian terlihat begitu brutal dalam 
penanganan aksi dengan menyerang demonstran terlebih dulu tanpa dengan 

102  Lihat https://kontras.org/2022/05/11/terus-berulang-negara-selalu-brutal-dalam-menangga-

pi-aspirasi-masyarakat-papua/ 

103  Lihat https://kontras.org/2022/07/13/surat-terbuka-usut-tuntas-tragedi-kekerasan-dan-pen-

embakan-terhadap-sejumlah-peserta-aksi-tolak-dob-di-yahukimo-papua/ 
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alasan yang jelas. Hal ini jelas melanggar peraturan internal Kepolisian seperti 
Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, 
Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 
Selain itu, berdasar Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan 
kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan 
menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. 
Tetapi yang terjadi sebaliknya, anggota Polri justru menggunakan kekuatan 
yang dimiliki untuk melukai massa aksi.

Lokasi: Abepura 

Source: Kompas.com

Pola berupa pengabaian partisipasi disertai dengan kekerasan pun berlanjut 
selama ini.  Tinggal menunggu waktu bahwa kebijakan yang akan diterapkan 
berpotensi besar menghasilkan kegagalan selanjutnya. Sebab, ruang 
partisipasi terhadap suara masyarakat Papua tidak pernah dibuka secara 
optimal. Kegagalan demi kegagalan dalam menerapkan kebijakan adalah 
imbas dari menyusutnya ruang dialogis.104 Pemerintah seharusnya dapat 
merawat ruang-ruang publik yang ada guna mendengar keinginan seutuhnya 
dari OAP. Persoalan kemanusiaan di Papua memang tidak bisa diposisikan 

104  Yorrys Raweyai, Suara Papua Untuk Indonesia, Menanti Jalan Perubahan, Sebuah Antologi 

Perspektif Wakil Rakyat, cet.3 (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022),Hlm. 
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pada masalah yang sederhana. Gejolak perlawanan akan terus menggema 
kendati pemerintah selalu menutup ruang diskusi. Penyediaan solusi dengan 
cara dan substansi yang bermartabat harus terus dimunculkan. Kecurigaan 
dan labelisasi yang ada harus dibuang jauh-jauh agar seluruh pihak dapat 
jernih membuka mata atas situasi yang ada sesungguhnya. 
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6.1 Posisi Indonesia yang Normatif dalam Pelanggaran 
 HAM Berat di Ranah Kawasan dan Global

Pada tahun 2023, Indonesia akan dinobatkan sebagai Chairperson ASEAN. Hal 
ini menunjukkan dan menggambarkan secara sekilas bahwa negara kepulauan 
ini akan mengemban beban yang besar, termasuk di antaranya menyelesaikan 
beberapa kasus yang belum berhasil diselesaikan oleh chairperson sebelumnya, 
salah satunya adalah praktik kekerasan dan pembunuhan di luar hukum 
(extrajudicial killings) yang terjadi di Myanmar. 

Pada 1 Februari 2021, militer Burma berupaya untuk mengambil alih ibu kota 
negara dan bahkan menahan pejabat pemerintah serta anggota parlemen 
terpilih untuk mengadakan parlemen. Rezim yang gagal ini tak hanya berhenti 
dalam penahanan para pemangku kepentingan, namun juga berdampak besar 
pada hak untuk hidup dan terhindar dari kekerasan pada beberapa warganya. 
Salah satu contoh konkrit dapat terlihat pada kejadian 6 Oktober 2022 
dimana pasukan rezim membunuh 2.338 warga dan melakukan penangkapan 
sewenang-wenang kepada 15.770 warga. Tak hanya sampai situ, tindakan 
kekerasan ini pun juga terjadi pada 126 yang dihukum mati oleh Junta. 105

Kejahatan-kejahatan di atas terus berlanjut hingga 2022. Dimulai dari pasukan 
rezim yang menangkap 37 warga yang terdiri dari anak-anak, perempuan, 
dan warga lainnya yang berupaya untuk melarikan diri dari konflik dan 
bahkan membakar mereka hidup-hidup pada 24 Desember 2021.106 Lalu, 
pada 16 September 2022, muncul helikopter milik Junta yang menembaki 
sebuah sekolah di daerah Sagaing dan menewaskan 14 warga, termasuk 12 di 
antaranya merupakan siswa.107 Kemudian tidak luput juga untuk menyebutkan 
peristiwa yang terjadi pada 23 Oktober 2022 dimana adanya serangan udara 
dari Junta yang menewaskan 80 warga di daerah Kachin yang saat itu sedang 

105  AAPP (6 Oct 2022) Daily Briefing in Relation to the Military Coup

106  Reuters (20 Sep 2022) At least 35 charred bodies found in Karenni State village on Christmas; 
Mizzima (27 Dec 2021) Myanmar army accused of trying to destroy evidence of Kayah State fiery massacre

107   RFI (22 Sep 2022) Teachers recount carnage of Myanmar school helicopter attack 
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menggelar konser.108

Bentuk-bentuk serangan rezim ini dilihat tidak mengambil ampun dari pihak 
manapun, tidak melihat gender, ras, umur, dan lain sebagainya. Melihat 
serangan-serangan ini, beberapa negara yang memegang mandat sebagai 
chairperson berupaya untuk menghentikannya. Namun, menarik kesimpulan 
dari posisi ini, belum ada yang berhasil untuk menanganinya. Salah beberapa di 
antara chairperson yang berupaya yakni saat ASEAN ada dalam kepemimpinan 
Brunei Darussalam. Pada 24 April 2021 yakni 3 bulan setelah percobaan 
kudeta Junta, dalam kepemimpinan Brunei ini diupayakan untuk membentuk 
sebuah perjanjian regional yang dikenal lebih dalam sebagai Five Point 
Consensus (FPCs) dimana poin-poin ini menyerukan penghentian kekerasan, 
dialog konstruktif antar anggota dengan Junta, ketua ASEAN yang berupaya 
untuk memfasilitasi mediasi dialog, pemberian bantuan humanitarian dari 
ASEAN melalui AHA Centre, dan utusan yang dikirim ke Burma untuk bertemu 
dengan semua pihak yang berkaitan. 109  Akan tetapi, sayangnya perjanjian ini 
tidak cukup mengikat dan justru membuat Junta menarik perjanjian tersebut 
dalam waktu 2 hari.110

Posisi Chairperson kemudian diteruskan kepada Kamboja dimana Perdana 
Menteri Kamboja berupaya untuk mempertemukan dirinya dengan Perdana 
Menteri Myanmar Min Aung Hlaing pada 7 Januari 2022 untuk mencari 
cara keluar dari Rezim Junta. Akan tetapi, pada kenyataannya kasus-kasus 
kekerasan kerap dirasakan pada waktu-waktu tersebut. Sebulan setelahnya 
yakni 7 Februari 2022, Chairperson ASEAN yang dipegang oleh Kamboja 
kemudian menyerahkan urusan Myanmar kepada ketua ASEAN berikutnya 
dengan pernyataan bahwa Kamboja selaku chairman telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan. Pada 
akhirnya, posisi ini pun dilanjutkan oleh Malaysia dimana dapat dilihat 
kerasnya suara yang dikeluarkan untuk memberhentikan tindakan-tindakan 
kekerasan di Burma. Hal ini dapat dilihat dari upaya Perdana Menteri Malaysia 

108   The Diplomat (26 Oct 2022) Myanmar Military Defends Deadly Airstrike in Kachin State

109  ASEAN (24 Apr 2021) Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting

110  Global New Light of Myanmar (26 Apr 2021) Press Release on ASEAN Leaders’ Meeting; Bangkok 
Post (27 Apr 2021) Myanmar’s junta rebuffs Asean plan to end months of violence; Thai PBS World (27 Apr 
2021) Stability before ASEAN proposals to be considered — Myanmar junta leader
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untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) 
dan menjadi Perdana Menteri pertama di ASEAN untuk melakukan hal 
tersebut. Bahkan, upaya-upaya ini sampai pada tahap apakah FPC memiliki 
poin-poin yang dapat disesuaikan kembali agar lebih solutif terhadap masalah 
yang terus terjadi pada masyarakat Myanmar. 

Praktik-praktik terbaik ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh Indonesia pada 
masa kedudukannya  yang akan berlangsung di tahun 2023. Terdapat catatan 
bahwa pada 19 Maret 2021, Presiden Indonesia Joko Widodo menyerukan 
kepada para anggota ASEAN untuk bertemu secepat mungkin dalam rangka 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seputar Myanmar.111 
Melihat semangat tersebut ditambah dengan beberapa pujian yang diberikan 
oleh entitas internasional kepada Indonesia saat melaksanakan tugasnya 
sebagai Presidensi G20, sudah semestinya Indonesia memiliki perasaan 
dan dorongan untuk segera menyelesaikan kasus kekerasan yang banyak 
disebabkan oleh Junta. 

Pada 11 November 2022, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesannya 
terkait sikap Indonesia dalam menghadapi isu Myanmar. Menurutnya, situasi 
Myanmar semakin memburuk dan mengatakan bahwa tidak ada proses 
dan progres yang signifikan dari implementasi FPC, serta kekosongan 
niat dari militer Junta untuk berkomitmen di dalamnya. Presiden Jokowi 
juga menambahkan “Indonesia mempertegas posisinya untuk tidak 
memperbolehkan non-political representation dalam KTT ASEAN dan 
pertemuan tingkat menteri luar negeri. Indonesia juga mengusulkan hal 
serupa diberlakukan di luar pertemuan tingkat menteri luar negeri” dimana 
sejauh ini Myanmar melalui militer Junta masih dianggap memiliki posisi yang 
setara seperti anggota ASEAN lainnya.112 Padahal, melirik kembali pada visi 
dan misi serta program-program ASEAN, para anggotanya menjunjung tinggi 
keamanan regional, termasuk keamanan warga negara di dalamnya. Oleh 

111  Channel News Asia (19 Mar 2021) Indonesia president calls for ASEAN high level meeting 
on Myanmar crisis; Tom Allard (via Twitter) (19 Mar 2021) https://twitter.com/tom_allard/sta-
tus/1372769507438030855 

112  Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (11 November 2022) Presiden Jokowi Sampaikan 

Sikap Indonesia atas Isu Myanmar https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-sikap-indone-

sia-atas-isu-myanmar/
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karena itu, diharapkan Indonesia memiliki dorongan yang lebih implementatif 
seperti mengadakan pertemuan beberapa kalinya dengan perwakilan militer 
Junta dan komitmennya terhadap FPC, dan lain sebagainya.

Berbagai peristiwa dan kondisi tersebut menunjukkan betapa lemahnya 
komitmen ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam isu-isu HAM. ASEAN 
sesungguhnya memiliki ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights (AICHR) yang merupakan lembaga dengan tujuan mengambil langkah 
progresif demi pemajuan kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM di 
ASEAN. Namun dengan merosotnya kondisi HAM dan demokrasi di ASEAN 
serta keengganan negara-negara ASEAN untuk secara tegas menyikapi 
berbagai pelanggaran HAM yang terjadi menunjukkan bahwa AICHR sendiri 
tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam upaya memajukan perlindungan 
dan pemenuhan HAM di ASEAN sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme 
kontrol yang dimiliki ASEAN dalam merespon dan menyelesaikan pelanggaran 
HAM yang terjadi pada negara anggotanya sangat lemah.

Selain isu yang berkaitan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia dalam 
dinamika HAM internasional juga dapat dilihat dari ketegangan yang terjadi 
antara Rusia dan Ukraina. Secara singkat, latar belakang dari ketegangan 
tersebut datang dari Ukraina yang bergabung di North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), sebuah pakta yang terdiri dari 30 negara, di antaranya 
ada Amerika Serikat, Kanada, Perancis, dan beberapa negara lainnya yang ada 
di Eropa dan Benua Amerika. Mandat utama dari NATO adalah pengamanan 
kolektif untuk negara-negara anggotanya dari serangan militer dan ancaman 
keamanan lainnya. Bergabungnya Ukraina – sebagai salah satu urat nadi dari 
pakta pertahanan Rusia – di dalam NATO berarti bahwa Rusia harus siap 
menerima kekuatan atau power lain di dalam salah satu pakta pertahanannya 
tersebut. Hal ini mendorong sikap Rusia yang defensif dan memberikan 
ancaman berupa serangan udara dan darat kepada warga Ukraina yang tidak 
bersenjata sama sekali.

Serangan yang bermula dari November 2021 saat Rusia mengirimkan 
pasukannya ke perbatasan Ukraina, hingga Februari 2022, Pemerintah 
Rusia melalui Putin memberikan pernyataannya mengenai ‘operasi militer’ 
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yang diluncurkan di Ukraina.113 Penyerangan yang berkedok operasi militer 
ini tetap ditutupi dan diyakini oleh Pemerintah Rusia sebagai upaya untuk 
mengamankan Ukraina serta Rusia dari berbagai potensi ancaman yang 
datang dari berbagai entitas internasional, termasuk NATO. Akan tetapi, fakta 
lapangan memperlihatkan bahwa upaya pengamanan berakhir banyaknya 
jumlah warga Ukraina yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan di 
luar jalur hukum melalui tangan aparat keamanan Rusia. Tak hanya sampai 
warga Ukraina saja, korban pun juga banyak berjatuhan dari warga Rusia. Hal 
ini juga mempengaruhi isu migran dimana sejak munculnya konflik, sebanyak 
lebih dari 7 juta warga Ukraina pindah dari negara asalnya dan menyebar di 
berbagai negara seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di 
Uni Eropa.114

Melirik hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo 
memberikan respon berupa poin-poin yang harus diperhatikan, tinjau, 
serta menjadi rencana tindak lanjut Indonesia dalam konflik bersenjata 
tersebut. Poin-poin tersebut berupa posisi Indonesia dalam menghormati 
dan mempromosikan prinsip piagam HAM dan hukum internasional 
termasuk penghormatan pada integritas wilayah dan kedaulatan, pernyataan 
dari serangan militer Rusia ke Ukraina yang tidak dapat diterima karena 
membahayakan kondisi keamanan masyarakat luas, permintaan Indonesia 
untuk menghentikan ketegangan dan melaksanakan praktik diplomasi yang 
damai antara kedua belah pihak, desakan Indonesia kepada Dewan HAM 
PBB dalam mengambil langkah nyata untuk memberhentikan kasus-kasus 
kekerasan dan extrajudicial killings, dan pemerintah melalui Kementerian Luar 
Negeri untuk segera mengevakuasi WNI yang bertempatan di Ukraina.115

Dua kasus di atas memperlihatkan ketidaktegasan dan kurang tanggapnya 
Indonesia pada situasi dan kondisi HAM yang terjadi di kawasan (Myanmar) 
dan dalam ruang lingkup global (Ukraina). Argumen ini diperlihatkan melalui 
posisi Indonesia yang tidak maksimal dalam penerapan Rights to Protect (R2P). 

113 https://www.cnbcindonesia.com/news/20220302063202-4-319392/ini-kronologi-perang-ru-

sia-ukraina-apa-penyebab-putin-murka

114  https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gjgn0p1ryo

115 https://kemlu.go.id/portal/id/read/3360/berita/pernyataan-pemerintah-indonesia-menge-

nai-serangan-militer-di-ukraina
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Sebab, dilihat dari pola yang terjadi pada Myanmar dan Ukraina, pernyataan 
Indonesia hanya sebatas untuk mendukung, bukan pada sampai tindakan yang 
bisa memberikan solusi yang dapat diimplementasikan langsung. Salah satu 
solusi yang dinilai normatif dan abstrak adalah Indonesia yang mendorong 
Ukraina dan Rusia untuk saling berdiplomasi. Padahal, situasi dan kondisi 
di lapangan sudah sampai pada skala yang membahayakan warga yang tidak 
bersenjata dari kedua negara dan bukan lagi hanya sekedar ketegangan yang 
hanya berdampak pada hubungan Rusia dan Ukraina. Tidak ada pula upaya 
untuk memediasi dari Indonesia. Justru, sempat menjadi perhatian global saat 
Indonesia berupaya untuk mengundang Rusia dalam forum G20. 

Di bagian ini Pemerintah Indonesia menjadi sangat hipokrit dengan bertindak 
sebagai penengah, mengambil kesempatan unjuk gigi di panggung perdamaian 
nasional namun juga tidak memperhatikan bagaimana dengan situasi 
militerisasi di Papua yang tidak pernah dideklarasikan sebagai daerah operasi 
militer dan mengakibatkan banyaknya korban sipil berjatuhan. Selain itu, 
ranah-ranah sipil dan hak-hak dasar di Papua yang tidak dapat dinikmati oleh 
warga Papua dikarenakan okupasi militer tersebut. Selain itu, ada standar 
ganda yang diterapkan pada posisi Indonesia dalam konflik internasional. 
Contohnya saja, terkait dengan isu Myanmar, Suriah dan Afganistan yang 
juga mengalami krisis. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dan posisi 
strategis Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan untuk membangun 
terobosan atau bahkan mendukung resolusi PBB dalam konflik-konflik 
tersebut dengan lebih memilih sikap abstain. 

6.2 Respon Indonesia dari Rekomendasi Entitas 
 Internasional Terkait Kondisi HAM dalam 
 kegiatan Universal Periodic Review (UPR) 

Setiap empat setengah tahun sekali, berbagai negara anggota PBB dihadapkan 
dengan pelaporan situasi dan kondisi HAM di negaranya masing-masing, 
termasuk Indonesia. Laporan ini dapat dituliskan berdasarkan isu spesifik 
apa yang menjadi poin perhatian utama dari entitas internasional ke 
pemerintah Indonesia, hingga organisasi masyarakat sipil terhadap entitas 
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internasional (PBB) yang diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintah 
Indonesia. Agenda ini akan kemudian difasilitasi oleh Kantor HAM PBB yang 
mengumpulkan semua negara anggota HAM PBB dan diberikan kesempatan 
selama 2 menit per negara agar mereka dapat memberikan rekomendasinya 
kepada negara-negara yang menjadi tema utama di waktu terkait. 

Terlebih pada konteks Indonesia, beberapa organisasi masyarakat sipil telah 
mengirimkan laporan bayangan  UPR yang berisikan sembilan isu utama, 
dimana sembilan isu ini banyak berkaitan dengan segala bentuk kekerasan 
dimulai dari isu penyiksaan, hukuman mati, pembela HAM, Papua, impunitas 
dan pelanggaran HAM masa lalu, Kebebasan Pers, Pembangunan Berkeadilan, 
Bisnis dan HAM, dan Hak untuk berbeda pendapat.116 

Terhitung dari Desember 2022, UPR sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali 
dimana terakhir kalinya dilaksanakan pada 9 November 2022. Pada awal sesi, 
dinyatakan oleh perwakilan Indonesia bahwa Indonesia sudah berupaya untuk 
mengimplementasikan dari apa yang telah direkomendasikan pada Cycle 
UPR sebelumnya yakni UPR Cycle 3. Hal ini dinyatakan juga bahwa beberapa 
pihak yang terlibat di dalamnya adalah Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Kabinet Republik 
Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, dan POLRI.117 Akan tetapi, hal 
tersebut tidak selaras dengan apa yang telah dituliskan oleh koalisi organisasi 
masyarakat sipil di dalam shadow report yang telah dikirimkan. Salah satu 
contoh konkret adalah rekomendasi entitas internasional yang mendorong 
Indonesia untuk meratifikasi Optional Protocol on the Convention Against 
Torture (OP-CAT), International Convention on the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance (ICPPED), Statuta Roma serta Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights (OP-ICCPR).118 Akan tetapi, 
meskipun status dari rekomendasi tersebut diterima yang berarti pemerintah 
Indonesia menaruh perhatian terhadap hal tersebut, tidak ada rencana tindak 

116  KontraS (31 Agustus 2022) Universal Periodic Review 4th Cycle, https://kontras.org/wp-content/

uploads/2022/08/UPR_FULL_Layout-1.pdf

117  UN (9 November 2022) Indonesia Review- 41st Session of Universal Periodic Review, https://media.

un.org/en/asset/k11/k11phsztl1

118  OHCHR (3 Mei 2017) Indonesia Third Cycle UPR, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/

id-index
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lanjut yang dilakukan sehingga tiga rekomendasi untuk ratifikasi konvensi 
internasional tersebut hanya ada di angan-angan hingga saat ini.

Pada UPR Cycle 4 yang telah dilaksanakan tahun ini, negara-negara anggota 
HAM PBB memberikan rekomendasi serta perhatian yang kurang lebih sama 
seperti Cycle sebelumnya seperti adanya beberapa konvensi internasional 
yang harus sesegera mungkin diratifikasi, pemerintah Indonesia yang harus 
meletakkan perhatiannya juga pada kekerasan aparat yang terjadi di Papua 
sehingga harus dibukanya akses untuk investigasi independen dari badan 
HAM PBB serta jurnalis asing untuk benar-benar melihat akar permasalahan 
dari kekerasan tersebut yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

Tak hanya sampai situ, rekomendasi juga banyak diberikan kepada pemerintah 
Indonesia terkait tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan 
kepada para pembela HAM dimana kriminalisasi sedang menjadi ‘tren’ 
yang terus terjadi pada organisasi maupun individu yang berupaya untuk 
memberikan pernyataan atau perhatiannya kepada kasus-kasus kekerasan 
dan ketidakadilan lainnya di Indonesia. Rekomendasi ini juga spesifik merujuk 
pada perlindungan melalui peninjauan kembali Pasal 106 dan 110 KUHP yang 
berkaitan erat dengan pengekangan kegiatan dan ekspresi dari para Pembela 
HAM. 

Rekomendasi juga banyak yang berkaitan dengan dorongan terhadap 
penghapusan hukuman mati Indonesia dan memulainya dengan meratifikasi 
OP-ICCPR sebagai langkah awal. Selain, itu ratifikasi OPCAT sebagai langkah 
awal untuk menghapus penyiksaan dapat dimulai melalui adanya panduan 
investigasi independen di Indonesia. Tak hanya itu, rekomendasi yang 
bersangkutan dengan isu penyiksaan juga digarisbawahi mengenai hukuman 
kepada aparat keamanan yang melakukan penyiksaan. Kemudian terdapat 
satu konvensi lagi yang perlu diratifikasi oleh Indonesia adalah ICPPED 
atau konvensi internasional untuk anti-penghilangan paksa. Tiga konvensi 
internasional ini banyak disebutkan melihat kurangnya komitmen Indonesia 
dalam menegakkan hukum berdasarkan tiga isu di atas serta kasus yang terus 
berdatangan dari isu. 
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Sayangnya, rekomendasi-rekomendasi terkait ratifikasi Konvensi 
Internasional di atas sudah disebutkan pada UPR Cycle sebelumnya yakni 
Cycle 3. Akan tetapi, tidak ada respons yang memuaskan ataupun menjawab 
serta transparansi dari pemerintah untuk proses keberlanjutan dari 
rekomendasi terkait. Perwakilan Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri 
Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah bekerjasama 
dengan beberapa pemangku kepentingan nasional dan melakukan beberapa 
visitasi ke lapas untuk memastikan bahwa tidak ada penyiksaan yang terjadi 
di dalam area tersebut.119 Akan tetapi,  sulit untuk dicerna bahwa pemerintah 
Indonesia tetap tidak ingin mendatangkan pihak eksternal untuk melakukan 
assessment terhadap isu penyiksaan yang terjadi di lapas dan berpeluang 
untuk dapat memberikan beberapa rekomendasi lanjutan bagaimana 
memperketat instrumen anti-penyiksaan. Isu mengenai Bisnis dan HAM 
juga diangkat dimana negara-negara anggota PBB mendorong pemerintah 
Indonesia untuk lebih memperhatikan komponen HAM dalam proyek-proyek 
pembangunannya.

Dalam jangkauan waktu tertentu di sesi rekomendasi, perwakilan Indonesia 
melalui Menkumham Yasonna Laoly memberikan pendapatnya. Salah satunya 
adalah perspektif dan tindakan Indonesia terhadap isu penyiksaan dimana 
menurutnya, isu penyiksaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang 
tidak dapat diakui sehingga pemerintah akan bertanggung jawab untuk 
memberikan hukuman kepada mereka – termasuk aparat keamanan yang 
berjaga di Lapas – agar menekan angka kekerasan. Komitmen ini, menurutnya, 
juga dilihat dari pemerintah yang memberlakukan program training for trainers 
kepada para penegak hukum untuk memberlakukan perilaku anti-penyiksaan. 
Hal ini justru bertolak belakang dengan apa yang telah terjadi dalam empat 
setengah tahun terakhir dimana pemerintah Indonesia menggunakan polisi 
dan ‘penegak hukum’ lainnya yang bersangkutan justru menjadi perpanjangan 
tangan dalam menertibkan masyarakat melalui penggunaan kekerasan. 

Hal ini dapat ditinjau balik dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada 
80 korban di Mei 2017 - Mei 2018, 57 kasus pada Juni 2018 - Mei 2019, dan 36 
kasus yang terjadi pada Juni 2019 - Mei 2020. Praktik-praktik kekerasan pun 

119  https://media.un.org/en/asset/k11/k11phsztl1
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menggunakan alat seperti puntung rokok, senjata api, dan lain sebagainya.120 
Kasus-kasus serta penggunaan alat ini memperlihatkan dua hal; pemerintah 
yang tidak sadar apa yang dilakukan oleh anak buahnya yakni merupakan 
tanggung jawab utama pemerintah sebagai person in charge utamanya, atau 
pemerintah yang sengaja untuk berdiam dari korban-korban yang telah 
berjatuhan dari kasus-kasus tersebut.

Isu hukuman mati pun juga diangkat oleh Yasonna yang mengatakan bahwa 
banyak generasi muda yang pengguna narkotika dan angkanya pun bahkan 
melebihi generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, hukuman mati tetap 
perlu dicatat dalam setelah meninjau kembali dari RKHUP dan disesuaikan 
dengan standar HAM internasional, hukuman mati merupakan salah satu 
alternatif saja dan ditetapkan sebagai opsi terakhir dari penegakan hukum 
Indonesia. Namun, pada pernyataan tersebut tidak disebutkan sama sekali 
mengenai perspektif pemerintah terhadap keadaan kesehatan mental dari 
para warga yang divonis hukuman mati serta linglungnya posisi pemerintah 
pada pengecaman hukuman mati yang terjadi di negara lain. 

Pada sisi lain, Indonesia juga sesungguhnya telah berkomitmen untuk 
memastikan tercapainya meaningful participation atau partisipasi publik 
yang bermakna pada proses pembahasan dan perancangan UU Omnibus Law 
yang ditolak oleh hampir seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa 
hingga buruh, namun pada akhirnya pemerintah Indonesia bersama DPR 
tetap mengesahkan UU Omnibus Law, menunjukkan bahwa komitmen untuk 
menjamin meaningful participation tersebut hanyalah lip service yang tak 
pernah benar-benar dijalankan

Contoh konkrit dari hal ini adalah Indonesia yang mengecam keras para 
WNI-nya yang tertahan di Arab Saudi121 dan Malaysia122 dan mengupayakan 
banyak cara untuk mengembalikan warga-warganya tersebut akan tetapi 
tetap membiarkan hukuman mati berjalan di negaranya sendiri. Dalam 

120  https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/08/UPR_FULL_Layout-1.pdf

121 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220711203916-120-820180/wni-bebas-hu-

kuman-mati-di-arab-saudi-dipulangkan-kemlu-ri

122 https://regional.kompas.com/read/2022/03/02/122359378/terbukti-tak-bersalah-seo-

rang-wni-di-malaysia-lolos-dari-hukuman-mati
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aspek kesehatan mental, pemerintah Indonesia juga tidak menempatkan 
perspektifnya pada death row syndrome, yakni sebuah sindrom yang 
menyebabkan tervonis mengalami gangguan psikologis seperti delusi dan 
upaya bunuh diri.123

Perwakilan dari Indonesia juga menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 
2018, Indonesia sudah berupaya untuk mengundang High Commissioner 
untuk datang ke Papua dan Papua Barat. Namun, menurut pernyataannya, 
terdapat undangan yang diselewengkan sehingga belum ada visitasi yang 
dilakukan di dua daerah tersebut. Sedangkan, beliau juga menyatakan 
bahwa Indonesia selalu terbuka untuk kolaborasi berupa visitasi dan lain 
sebagainya, terlebih lagi di Papua.124 Namun, tidak dijelaskan secara detail 
apakah undangan visitasi tersebut berarti tidak diterima atau ditolak oleh 
pihak yang bersangkutan. Kelemahan dari sistem internasional yang tidak 
dapat mempertanyakan pihak pemerintah Indonesia terkait istilah-istilah 
yang abstrak seperti yang disebutkan di atas membuka peluang besar bagi 
para perwakilan Indonesia untuk memberikan pernyataan dan respon 
yang normatif pula. Hal ini paling dapat dilihat dari respon Indonesia yang 
menyatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan 
bersedia penuh untuk melindungi warga negaranya yang mengekspresikan 
opini dan perhatiannya terhadap isu HAM.125 Akan tetapi, fakta lapangan 
memperlihatkan bahwa banyaknya pembela HAM yang terus dikriminalisasi 
dan diberikan ancaman digital seperti ancaman yang datang dari virtual police 
dimana pembela HAM atau masyarakat yang memberikan opininya melalui 
media sosial dipaksa untuk take down serta beberapa upaya hacking dan 
doxxing terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya.

123  https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3426&context=sdlr

124  https://media.un.org/en/asset/k11/k11phsztl1

125  https://media.un.org/en/asset/k11/k11phsztl1
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6.3 Kejanggalan-Kejanggalan Indonesia
 dalam Forum G20

Di balik banyaknya pujian entitas internasional terhadap acara Presidensi G20 
yang dipegang oleh Indonesia pada tahun 2022, terdapat banyak kejanggalan 
yang harus diperhatikan dan teliti. Salah satunya adalah bagaimana Indonesia 
melalui Presiden Joko Widodo yang berupaya untuk mengundang Presiden 
Rusia Putin ke dalam forum diskusi. Kejanggalan ini berangkat dari fakta 
bahwa hingga saat ini, situasi dan kondisi HAM di Ukraina yang memburuk 
secara drastis sejak datangnya serangan yang bertubi-tubi dari Rusia.

Seperti apa yang telah dipaparkan dalam poin pembahasan awal mengenai 
posisi Indonesia dalam ranah global, dengan mengundang Rusia di Forum 
G20 Indonesia seolah-olah melupakan tragedi invasi dan penyerangan Rusia-
Ukraina. Terhitung sejak 24 Februari 2022, terdapat enam ribu korban yang 
tewas dan sembilan ribu lebih terluka di dalam kasus serta lebih dari tujuh 
juga warga Ukraina bermigrasi meninggalkan negaranya. 

Padahal, Indonesia sejatinya menerapkan sistem politik bebas aktif yang tentu 
tidak setara dengan netral aktif. Melalui sistem ini, Indonesia sudah sepatutnya 
mendorong permasalahan tersebut agar berakhir melalui metode-metode 
atau berbagai pendekatan yang lebih realistis dan dapat diimplementasikan 
langsung, bukan hanya sekedar memberikan pernyataan dan kemudian tidak 
terlibat di dalam proses mediasi atau bentuk penyelesaian konflik lainnya. 

Pelanggaran lainnya terjadi manakala aparat keamanan yang menggunakan 
kekerasan serta pengamanan secara berlebihan terhadap warga Indonesia 
bahkan deportasi yang dilakukan pada beberapa warga negara asing. 
Beberapa tindakan ini dilihat dari pengerahan pengamanan yang berlebihan 
di side event G20 berupa face recognition yang secara tidak langsung 
melangkahi consent yang dimiliki oleh warga yang terlibat di dalam sistem 
keamanan tersebut. Selain itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan juga 
ditunjukkan melalui tindakan-tindakan intimidasi terhadap para aktivis yang 
mengeluarkan kritiknya, terkhusus pada isu lingkungan untuk forum G20. 
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Indonesia, sebagai host di dalam rangkaian forum internasional keamanan 
dan ekonomi ini justru menutupi semua tindakan kekerasan tersebut di balik 
kemegahan acara dimulai dari rangkaian side event hingga acara puncak atau 
utama di G20. Selain itu, tindakan yang sewenang berupa deportasi warga 
negara asing yang mengkritisi forum seperti warga Jepang yang dideportasi 
karena ikut serta dalam demonstrasi G20.126

126  https://news.detik.com/berita/d-6394187/demo-tolak-ktt-g20-wn-jepang-akan-dideporta-

si-dari-indonesia
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Dalam kurun waktu tahun 2022, kami menilai bahwa situasi HAM dan 
demokrasi secara umum masih dalam tataran mengkhawatirkan. Dalam 
klaster hak sipil politik, khususnya hak fundamental, pelanggaran hak hidup 
dalam wujud extra-judicial killing merupakan masalah serius yang diakibatkan 
oleh penggunaan kekuatan yang tidak terukur oleh aparat. Penjatuhan 
hukuman mati yang dijatuhkan menimbulkan deretan masalah baru bagi 
para terpidana. Begitupun dalam praktik penyiksaan, masih kerap kali terjadi 
akibat kultur kekerasan yang kental dalam tubuh institusi, khususnya Polri. Di 
era modern saat ini, praktik perbudakan juga masih ditemukan, menandakan 
situasi HAM di Indonesia sungguh mengenaskan. 

Situasi tak kunjung membaik pun terjadi pada kondisi kebebasan berekspresi. 
Pemenjaraan berekspresi terus dilakukan bukan saja dari aktor pemerintah, 
melainkan non-pemerintah dalam berbagai bentuk. Rantai pembungkaman 
yang ditujukan terhadap mereka yang kritis menunjukkan bahwa negara 
selalu gagap menanggapi diskursus dan kritik yang terbangun di tengah 
masyarakat. Proses-proses dialogis terhadap suatu isu yang kontroversial 
tidak pernah dibuka secara optimal. Setahun terakhir pun kebebasan 
berekspresi harus tercoreng oleh fenomena stigmatisasi. Begitupun dalam 
ruang digital, masyarakat tak leluasa berpendapat lewat platform media 
sosialnya, sebab dibayang-bayangi ketakutan serangan digital. Sayangnya, 
negara tak berkutik terhadap pelanggaran serius hak atas privasi ini. 

Dalam klaster ekonomi, sosial dan budaya, pembangunan dengan skala 
besar tidak dibarengi dengan pemenuhan hak-hak masyarakat. Bahkan tak 
jarang aktivitas yang berasal dari watak developmentalis berimbas pada 
munculnya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di lapangan. 
Upaya kriminalisasi, intimidasi, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM 
lainnya secara utuh dilegitimasi dengan pelibatan aparat keamanan dalam 
praktik-praktik bisnis pembangunan yang saat ini menjadi perhatian 
pemerintahan. Rangkaian ini menandakan bahwa perusahaan yang 
bersekongkol dengan pemerintah tak pernah menjalankan human rights 
due diligence serta pemahaman terkait dengan praktik bisnis dan HAM. 

Berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu pun sampai hari 
ini tak berhasil dituntaskan secara berkeadilan oleh negara. Berjayanya  
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impunitas ditandai dari berbagai hal seperti diangkatnya penjahat HAM 
menempati posisi strategis, pengadilan paniai yang diselenggarakan 
secara serampangan, dan yang terbaru dibentuknya Tim PPHAM. Berbagai 
agenda penuntasan pelanggaran HAM dilakukan secara formalistik tanpa 
memperhatikan kepentingan utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan 
substantif.

Dalam setahun terakhir pun, spiral kekerasan di Papua pun terus diteruskan 
oleh Negara. Ragam kekerasan terjadi beriringan dengan langkah sekuritisasi, 
salah satunya dengan penurunan aparat dengan skala besar. Selain itu, 
berbagai kebijakan pemerintah pusat terus saja dipaksakan untuk berlaku di 
bumi Cenderawasih tanpa memperhatikan aspek partisipasi bermakna. Pun 
ketika OAP menolak kebijakan tersebut, mereka harus menerima pil pahit 
bahwa ekspresinya hampir pasti selalu berbenturan dengan aparat yang 
eksesif.
 
Sikap di Indonesia di level internasional khususnya berkaitan dengan HAM 
pun tak kunjung mengalami kemajuan. Sikap tidak tegas terus menerus 
diproduksi misalnya tercermin dalam kasus kekerasan dan pembunuhan 
di luar hukum di Myanmar dan perang antara Ukraina dan Rusia. Di tahun 
2022 ini juga terselenggaranya momentum UPR sebagai agenda pelaporan 
situasi dan kondisi HAM di negaranya masing-masing, termasuk Indonesia. 
Berbagai rekomendasi diterima Indonesia seperti halnya perlindungan 
terhadap Pembela HAM, penghapusan hukuman mati, ratifikasi OPCAT dan 
ICPPED. Sayangnya jawaban yang dikeluarkan Indonesia cenderung normatif, 
bahkan resisten. Forum G20 pun berhasil terselenggara pada November 2022 
lalu. Sayangnya, event tersebut harus tercoreng dengan berbagai aksi represif 
kepolisian dan intimidasi terhadap aktivis. 
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International Monetary Fund (IMF) memperkirakan sepertiga perekonomian 
dunia jatuh ke jurang resesi pada 2023.127 Resesi dan krisis pun telah terjadi di 
berbagai negara. Bukan tidak mungkin negara lainnya akan segera menyusul 
di tahun 2023. Resesi global yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut 
pun bukan tidak mungkin akan mempengaruhi Indonesia. Berdasarkan 
pengalaman masa lalu, resesi serta bentuk krisis lainya yang terjadi 
seringkali memberikan dampak buruk bagi sektor HAM. Resesi biasanya 
akan mengganggu kestabilan pada sektor bisnis menyebabkan perusahaan 
mengambil langkah pemangkasan pengeluaran demi “stabilitas” yang cukup 
sering berujung pada pelanggaran hak pekerja berupa pemotongan upah 
hingga lay off atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kasus ini pada tahun 
2022 telah terjadi pada perusahaan multinasional seperti Garena yang 
melakukan PHK massal pada September 2022.128 

Pada level makro, krisis ekonomi juga dapat menjadi faktor terjadinya 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Proyeksi terhadap krisis 
ekonomi membuat negara “mengencangkan sabuk pengaman” dan kemudian 
menjadikan kestabilan ekonomi sebagai skala prioritas dan meletakkan 
perlindungan dan pemenuhan HAM pada posisi yang kian terbelakang.

Selain dalam konteks ekonomi, dalam ranah demokrasi, kami memprediksi 
bahwa masyarakat akan semakin takut dan enggan untuk berekspresi. Hal 
tersebut disebabkan berbagai faktor seperti represi di ruang publik yang terus 
berlanjut dan pembiaran terhadap serangan digital. Ditambah di akhir 2022, 
masyarakat pun mulai terbelah menuju momentum konstelasi Pemilihan 
Umum (Pemilu) tahun 2024. Cara stigmatisasi akan semakin kuat. Kelompok 
yang mengkritik pemerintahan pun akan semakin mudah dilabelisasi. Hal 
demikian memungkinkan masyarakat untuk malas untuk berekspresi bahkan 
hanya sekedar menyampaikan keluh kesahnya terhadap kinerja pemerintah di 
media sosial pribadinya atau di ruang lainnya. 

Tahun 2023 juga akan menjadi tahun terakhir Presiden Joko Widodo 

127  Reza Aji Pratama,  Ancang-ancang Indonesia Hadapi Resesi Global 2023, https://katadata.

co.id/rezzaaji/indepth/63491324a9153/ancang-ancang-indonesia-hadapi-resesi-global-2023 

128    https://www.suara.com/tekno/2022/09/06/131956/puluhan-karyawan-garena-ke-

na-phk-massal 
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menjabat sebelum memasuki “tahun politik” dan Pemilihan Umum 2024. 
Kami memproyeksikan bahwa pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo 
akan menggenjot berbagai proyek yang belum terealisasi khususnya yang 
berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Food Estate, 
Konsesi Pertambangan hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 
Digenjotnya pembangunan proyek-proyek yang sejak awal mengabaikan 
analisis dampak lingkungan serta merampas ruang hidup masyarakat dan 
menyebabkan konflik agraria. Temuan beberapa organisasi masyarakat sipil 
menyebutkan bahwa PSN macam Food Estate sesungguhnya bahkan tidak 
memberi dampak positif sama sekali bagi  pemenuhan kebutuhan pangan 
masyarakat dan malah merebut ruang hidup serta mengganggu kestabilan 
pangan masyarakat lokal.129 Digenjotnya PSN pada tahun 2023 akan membuat 
kerusakan lingkungan, konflik agraria serta berbagai bentuk pelanggaran 
HAM lainya terjadi semakin masif.

Selain itu, disahkannya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(RKUHP) menjadi undang-undang pada tanggal 6 Desember 2022 lalu 
juga patut menjadi sorotan. RKUHP yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip demokrasi, mengkriminalisasi korban kekerasan seksual serta 
melanggengkan impunitas dengan memasukkan ketentuan delik penghinaan 
kepada kekuasaan umum, lembaga negara dan pemerintah daerah, delik 
aborsi serta tindak pidana yang berat terhadap HAM.130 Tahun 2023 akan 
menjadi tahun pertama dimulainya transisi dari KUHP lama ke KUHP baru, 
akan banyak penyesuaian yang dilakukan menyebabkan potensi terhadap 
penyempitan ruang sipil dan demokrasi semakin terbuka lebar.

Ancaman judicial harassment terhadap pembela HAM pun masih menjadi hal 
yang harus diwaspadai pada tahun 2023. Judicial harassment adalah proses 
membungkan dan/atau mengkriminalisasi  masyarakat dengan menggunakan 
sistem hukum dan peradilan pidana.131 Judicial harrasment telah dialami oleh 
Pendiri Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti pada 

129  Lihat Diskusi Publik PSN KontraS bersama FIAN Indonesia, WALHI dan Greenpeace https://

www.youtube.com/watch?v=OJI4NsB_lks 

130  Lihat Catatan Kritis KontraS mengenai RKUHP https://kontras.org/2022/11/09/catatan-kri-

tis-pengaturan-tindak-pidana-berat-terhadap-ham-di-r-kuhp-makin-sulit-adili-pelaku/ 

131  https://www.jentera.ac.id/publikasi/aktivisme-dan-ancaman-judicial-harassment 
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tahun 2022. Mengingat ketentuan pidana pada UU ITE mengenai pencemaran 
nama baik yang masih berlaku, potensi judicial harassment pada pembela 
HAM maupun masyarakat umum yang bersuara lantang melalui media sosial 
khususnya yang mengkritik pemerintah kami proyeksikan masih terjadi.

Mengingat pemerintah yang akan menggenjot berbagai proyek strategis, 
kemungkinan pembungkaman dan judicial harassment kepada aktivis 
khususnya aktivis lingkungan dan agraria serta masyarakat yang melakukan 
demonstrasi dalam rangka mempertahankan ruang hidupnya akan semakin 
masif. Potensi judicial harassment, juga berhubungan dengan proyeksi 
krisis ekonomi yang menyebabkan negara berfokus pada stabilitas. Aksi 
menyuarakan pendapat di muka umum berupa demonstrasi sering dipandang 
sebagai perbuatan yang menyebabkan ketidakstabilan, atas nama kestabilan 
suara rakyat masih rawan dibungkam. Potensi pelanggaran terhadap hak 
berekspresi dan berpendapat kami proyeksikan masih akan terjadi pada 2023. 

Pasca Cycle 4 UPR, pemerintah juga harus menjamin agar rekomendasi-
rekomendasi yang diterima saat UPR dijalankan secara penuh, salah satunya 
adalah menerima kunjungan dari Office of the High Commissioner of Human 
Rights (OHCHR) ke Papua dan wilayah lain. Untuk memastikan transparansi 
dan pertanggungjawaban terhadap kondisi HAM di Papua, pada tahun 
2023 Indonesia harus menerima kunjungan OHCHR sesuai dengan janji dan 
komitmennya pada cycle 4 UPR

Situasi HAM di Papua juga patut menjadi sorotan pada 2023. Diteruskannya 
pendekatan militeristik di Papua untuk mendukung proyek-proyek pemerintah 
di sana masih berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM khususnya 
pelanggaran hak fundamental bagi masyarakat Papua. Masifnya proyek-
proyek pemerintah seperti food estate di Papua juga dapat menjadi salah satu 
penyebab terampasnya ruang hidup masyarakat adat dan orang asli Papua. 
Pemekaran empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Papua Selatan, Papua 
Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya juga patut disoroti, walau 
ditolak oleh perwakilan warga Papua seperti Majelis Rakyat Papua, proses 
pembentukan DOB tetap dilanjutkan oleh pemerintah. Keempat DOB tersebut 
ditengarai menjadi salah satu cara pemerintah pusat untuk “memaksakan” 
kepentingan mereka di Papua. Potensi pelanggaran HAM di Papua masih 
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terbuka lebar dengan berbagai permasalahannya membuat warga Papua terus 
menjadi kelompok masyarakat yang hak nya terus terlanggar.

Praktik Impunitas pun perlu menjadi perhatian serius, dibentuknya Tim 
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) 
melalui Perpres No. 17 Tahun 2022 menunjukkan absennya itikad baik 
pemerintah untuk membawa pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu ke 
pengadilan. Kejaksaan Agung pun masih belum menunjukkan niatan untuk 
melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa 
lalu, menunjukkan bahwa impunitas kemungkinan besar masih akan langgeng 
pada tahun 2023 menyisakan luka dan memadamkan bara harapan keluarga 
korban serta para penyintas pelanggaran HAM berat masa lalu. 


