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HAM DI ERA REFORMASI

Oleh: Muchamad Ali Safa’at1

Tanggungjawab Negara Terhadap Penegakan HAM

Keberadaan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak

mungkin dapat dipenuhi secara individu. Kebutuhan manusia paling mendasar

adalah perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan atas hak yang bersifat

mendasar, yaitu hak asasi manusia, karena tanpa hak tersebut identitas sebagai

manusia akan berkurang, atau bahkan hilang. Oleh karena itu, tujuan utama

pembentukan negara pada hakikatnya adalah melindungi hak asasi warga negara.

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah

rumusan cerdas para pendiri bangsa untuk mengokohkan prinsip bahwa

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi, memenuhi, dan

memajukan hak asasi manusia.

Dengan demikian, adalah tanggungjawab negara dalam perlindungan,

pemenuhan, dan pemajuan HAM. Prinsip tersebut dikukuhkan menjadi amanat

konstitusi dalam Perubahan UUD 1945. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung

jawab negara, terutama pemerintah”. Tanggungjawab terhadap hak asasi manusia memiliki

spektrum yang sangat luas, walaupun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar,

yaitu hak sipil – politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. UUD 1945 sebagai hukum

tertinggi telah memberikan jaminan HAM secara mendetail dalam 37 butir ketentuan.

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
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Bahkan juga ditegaskan adanya hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

(non-derogable rights) yang meliputi; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

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.

Penegakan HAM di Era Reformasi

Penegakan HAM menjadi salah satu agenda utama di era reformasi.

Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan HAM

berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam

berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian

berbagai pelanggaran HAM masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan

pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana

diamanatkan oleh konstitusi.

Gelapnya masa lalu bangsa Indonesia di masa Orde Baru maupun Orde

Lama telah memicu kesadaran masyarakat sipil untuk menuntut dan mendorong

upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM yang lebih

baik. Kesadaran tersebut bersama-sama dengan gerakan demokrasi telah berhasil

meruntuhkan kekuasaan rejim Orde Baru dan melahirkan baru, yaitu era

reformasi.
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Salah satu tuntutan masyarakat yang menjadi agenda penting reformasi

adalah penghormatan dan penegakkan HAM.2 Agenda tersebut diwujudkan dalam

bentuk upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi

untuk menegakkan keadilan, mengakhiri impunitas, mengungkap kebenaran

peristiwa sejarah, serta membentuk tatanan hukum yang bertujuan untuk

melindungi HAM.

Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu disuarakan untuk segera

diselesaikan. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kasus Tanjung Priok 12

September 1984; Pembunuhan Misterius (PETRUS); Pelanggaran HAM berat di

Aceh, Abepura, dan Timor-Timur; kasus Talangsari 7 Pebruari 1989; kasus

Penghilangan Orang secara Paksa; Kasus Trisakti, Semanggi I dan II; dan Kasus

Kerusuhan Mei 1998. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dibentuk

Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc melalui UU Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM serta UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi.3

Di era reformasi juga muncul kesadaran bahwa praktik pelanggaran HAM

yang telah banyak terjadi tidak semata-mata karena faktor aktor penguasa yang

melakukan pelanggaran HAM atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM terjadi secara kasat mata dan tidak pernah diselesaikan secara

2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hal.
3.
3 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 dengan alasan UU tersebut materinya tidak akan dapat
mewujudkan rekonsiliasi yang diharapkan terutama ketentuan pemberian kompensasi kepada
korban yang digantungkan kepada pemberian amnesti kepada pelaku. Hal itu dipandang tidak
memberikan jaminan kepastian hukum (rechtsonzekerheid).
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hukum karena perangkat hukum itu sendiri tidak mencukupi untuk mencegah dan

menindak pelanggaran HAM. Bahkan, pada tingkat konstitusi pun terlalu besar

memberikan kekuasaan pada negara tanpa adanya ketentuan jaminan

perlindungan HAM yang menjadi kewajiban negara. Oleh karena itu salah satu

latar belakang dilakukannya Perubahan UUD 1945 adalah karena UUD 1945

sebelum diubah tidak memiliki ketentuan yang cukup untuk terwujudnya

masyarakat yang demokratis dan penghormatan HAM.4

Masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 terwujud dalam Perubahan

Kedua UUD 1945 pada tahun 1999. Hasil perubahan tersebut menambahkan

banyak ketentuan jaminan perlindungan HAM secara lebih mendetail. Jika dalam

UUD 1945 hanya terdapat 7 butir ketentuan yang mengatur hak asasi manusia

dan hak konstitusional warga negara, Perubahan UUD 1945 memuat 37 butir

ketentuan mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Substansi dalam pasal-pasal

tersebut pada pokoknya berasal dari rumusan dalam Tap MPR Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu UUD 1945, TAP MPR Nomor

XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus

dilihat dalam satu kontinum konsepsi historis.5 Ketentuan-ketentuan tentang HAM

yang diadopsi dalam produk hukum nasional tersebut berasal dari berbagai

instrumen hukum internasional tentang HAM.6

4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 7.
5 Lihat Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi
HTN FHUI, 2003), hal. 21-30.
6 Peter Bachr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, dkk, (eds.), Instrumen Internasional Pokok
Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
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Namun kemajuan secara normatif tersebut tidak beriringan dengan

kemajuan pada tataran realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua periode

pemerintahan di bawah empat Presiden belum dapat membawa kemajuan yang

signifikan. Bangsa Indonesia masih dibayangi oleh masa lalu yang serba gelap

tentang apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi pelanggaran HAM dalam

berbagai peristiwa seperti peristiwa 1965, Tanjung Priok, Talangsari, kasus 27

Juli, penghilangan orang secara paksa, tragedi Trisakti, Semanggi I, dan

Semanggi II, hingga pembunuhan almarhum Munir. Keadilan belum bisa

ditegakan dan luka yang diderita oleh korban atau keluarganya belum dipulihkan.

Dalam konteks yang lebih luas, berbagai pelanggaran HAM masih terus

terjadi dengan model dan legitimasi baru. Kebebasan beragama dan

berkenyakinan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara.

Kebebasan berpendapat masih selalu mendapatkan ancaman dari rejim hukum

dan aparat penegak hukum yang represif. Kebebasan untuk bekerja dan

berkehidupan yang layak masih belum dipenuhi, bahkan dilanggar oleh kebijakan

yang meminggirkan kaum miskin. Hal itu dapat dilihat dari berbagai kasus yang

marak terjadi, antara lain kasus Ahmadiyah, pro-kontra UU Pornografi, dan

kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam operasi “penertiban” dan

“penggusuran”. Bahkan baru-baru ini kita menyaksikan anak-anak meninggal di

Surabaya karena operasi “penggusuran” PKL, serta seorang Ibu yang ditahan

karena menyampaikan apa yang dialaminya terkait pelayanan sebuah Rumah

Sakit di Bekasi.
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Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, dalam tulisannya di

salah satu Koran beberapa waktu yang lalu mengemukakan hasil kajian terhadap

pelaksanaan Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2004–2009 dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) di bidang HAM.

Dengan ukuran dua dokumen tersebut, kinerja penegakan HAM pemerintahan

2004–2009 berada pada derajat minimum. Dari 103 program utama hanya 56

(54,6%) program yang terlaksana dan 47 (45,4%) di antaranya tidak terlaksana.

56 program yang terlaksana mayoritas merupakan program-program internal

departemen. Sebagian lain merupakan program-program penerapan standar

norma HAM bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) meski dengan kualitas

minimum. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain kebijakan Jamkesmas,

alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, sekolah gratis, akses modal bagi

dunia usaha melalui Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri( PNPM),

BantuanLangsung Tunai (BLT), pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain.

Terdapat kecenderungan bahwa dalam menjalankan program RANHAM

pemerintah mengambil kebijakan politik menghindar dari program-program yang

mengundang resistensi dan konflik politik dengan pihak-pihak yang diduga

melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu penyelesaian kasus pelanggaran

HAM berat seperti Kasus Trisakti, Semanggi I & II, Kasus Wamena-Wasior, Kasus

Timor-Timur, serta penghilangan orang secara paksa tidak mendapat perhatian

dari pelaksanaan RANHAM. Program dalam RANHAM untuk membangun

mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui

mekanisme rekonsiliasi juga belum ditindaklanjuti pascaputusan Mahkamah
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Konstitusi yang membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2006.

Di sisi lain RPJMN pemerintah secara eksplisit mengakui bahwa impunitas adalah

salah satu persoalan utama di bidang hak asasi manusia yang menuntut

penyelesaian.

Peran Presiden Dalam Penegakan HAM

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang peran utama

penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa

Presiden memegang kekuasan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.

Selain itu, pada jabatan Presiden juga melekat kekuasaan-kekuasaan lain sesuai

dengan kedudukannya yang juga menjadi Kepala Negara. Hal itu merupakan

konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan presidensiil.

Walaupun UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan dan mekanisme

checks and balances, Presiden tetap merupakan sentral kekuasaan. Presiden tidak

hanya menentukan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik,

tetapi juga memiliki fungsi pengaturan, dan penentuan kebijakan dan orientasi

pemerintahan. Oleh karena itu tanggungjawab penegakan HAM melekat pada

jabatan Presiden  sebagai konsekuensi kekuasaan yang dimiliki.

Melalui kekuasaan pengambilan keputusan dan kebijakan, Presiden dapat

menggerakkan aparat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

terhadap suatu pelanggaran HAM. Presiden memiliki kekuasaan untuk

menentukan kebijakan pembangunan yang responsif dan manusiawi sehingga

tetap mengakui kemanusiaan dan sebagai pribadi hukum terhadap masyarakat
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miskin. Oleh karena itu sangat naif jika ada seorang Presiden atau pasangan calon

Presiden pada saat ditanya komitmennya tentang peristiwa pelanggaran HAM

menjawab akan diserahkan melalui mekanisme hukum, karena sebagian

mekanisme hukum tersebut ada dalam kekuasaannya. Selama ini berhentinya

proses hukum pelanggaran HAM tidak di ruang sidang pengadilan, tetapi dalam

proses penyidikan yang berada di bawah kontrol Presiden. Oleh karena itu, tekad,

komitmen, dan kemauan Presiden menjadi faktor yang menentukan perubahan

penegakan HAM di masa yang akan datang. (***)


