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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.

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.

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.



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 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, tekat, komitmen, dan

kemauan Presiden menjadi faktor yang menentukan perubahan penegakan HAM di masa

yang akan datang.

Pasangan Capres-Cawapres: Memotret Masa Depan HAM

Komitmen pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dari tiga aspek.

Pertama, dari visi-misi partai politik yang mengajukan pasangan calon. Kedua, dari visi – misi



pasangan calon itu sendiri. Ketiga, dari rekam jejak pasangan calon. Satu hal yang cukup

merisaukan saat ini adalah, dari tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada,

tidak satu pun yang menjadikan isu HAM sebagai misi yang hendak dijalankan, demikian

pula jika kita melihat pada visi dan misi partai politik pengusung pasangan calon yang ada.

Satu-satunya jalan, tentu dengan melihat rekam jejak pasangan calon di bidang HAM. Di sini

kita akan menemukan calon presiden dan beberapa calon wakil presiden yang terkait

dengan peristiwa pelanggaran HAM. Kita tidak perlu berpretensi bahwa mereka adalah

pelaku atau pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut karena akan melanggar prinsip

praduga tak bersalah. Namun, dengan kedudukan yang mereka miliki pada saat peristiwa

terjadi, mereka setidaknya mengetahui apa dan bagaimana terjadi, bahkan siapa yang harus

bertanggungjawab. Mereka memiliki kesempatan untuk meluruskan sejarah dan mencegah

peristiwa tersebut terulang, tetapi hal itu tidak dilakukan. Para tokoh tersebut dalam

beberapa buku hanya sibuk memberikan pembelaan, tanpa membeberkan apa yang

sebenarnya terjadi sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya. Mungkin karena itulah

tidak ada pasangan calon yang mengedepankan HAM dan visi dan misi yang diusung,

khawatir akan menjadi pisau bermata dua.

Dari tiga pasangan calon, terdapat beberapa calon yang pernah memegang tampuk

pemerintahan. Pada saat itu, dengan kekuasaan yang dimiliki, tentu dapat mendorong

penyelesaian pelanggaran HAM. Namun, hingga saat ini hal itu belum terwujud, bahkan

berbagai pelanggaran masih saja terjadi.

Isu utama saat ini adalah di bidang ekonomi. Pemerintahan saat ini telah banyak membawa

korban hak ekonomi dan sosial masyarakat. Di sisi lain belum ada pasangan calon yang

mampu menawarkan konsep dan strategi yang jelas bagaimana perekonomian nasional

dijalankan tanpa mengorbankan kelompok tertentu. Isu ekonomi kerakyatan pun harus

diwaspadai, jangan sampai mengakibatkan berkurangnya kebebasan dan demokrasi

tergerus seperti yang terjadi pada awal munculnya rejim otokratik.

Oleh karena itu, masa depan HAM tidak akan banyak mengalami perubahan. Bangsa

Indonesia, khususnya korban dan keluarga tidak mungkin menggantungkan penegakan HAM

pada pasangan calon Presiden tertentu. Perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM

membutuhkan perjuangan yang lebih keras lagi. (***)


