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PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN
ATAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia
merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi
manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak
atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya
sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak
perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara
pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas
pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas
keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak,
dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh
warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan
berkesinambungan.
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan
Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka
kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun
ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha
dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya
keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan
memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

A. PERMASALAHAN
Masih banyaknya pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan
dilakukan oleh kelompok atau golongan, atau seseorang terhadap kelompok atau golongan, atau
orang lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia
yang dilakukan terhadap warga sipil dan mencari serta menyelesaikan berbagai pemecahan masalah
secara objektif dan adil sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Banyaknya pelanggar HAM yang tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dapat
dihukum (impunitas). Impunitas ini telah meluas dan terjadi hampir di setiap kasus pelanggaran
HAM. Seperti kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti dan Semanggi. Hal tersebut sangat
mengkhawatirkan karena akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM.
Tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan
HAM. Hal tersebut terjadi di seluruh institusi yang ada, mulai dari Komisi Nasional (Komnas)
HAM, Kejaksaan Agung, pengadilan, Kementrian Hukum dan HAM, DPR-RI, hingga Lembaga
Kepresidenan. Hal itu diakibatkan karena seluruh institusi-institusi tersebut terjebak dalam alasan
prosedural hukum, politik birokrasi, tidak adanya good-will, dan aksi saling lempar tanggungjawab.
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Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak
mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat melihat status sosial seseorang,
demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang seringkali hanya memihak pada pihak yang kuat
dan penguasa. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis.
Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim
untuk memberikan memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
Penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif. Khususnya dalam
pemberantasan korupsi selama ini disebabkan antara lain karena tidak adanya keteladanan dari
pimpinan pemerintahan beserta jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta tidak adanya
kemauan politik yang besar, tidak saja dari lembaga Eksekutif, tetapi juga lembaga Legislatif dan
lembaga Yudikatif. Bahkan dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat,
tindak pidana korupsi sejak masa reformasi terjadi justru pada lingkungan lembaga Legislatif baik di
pusat maupun daerah.
Penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 2001–2004
tidak secara optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat. Dari 1.807 kasus yang
ditangani, sebanyak 1.174 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sebanyak 1.099 perkara
atau 93,6 persen telah diberikan putusan. Pengembalian kekayaan rakyat dari perkara korupsi selama
kurun waktu 2001–2004 seluruhnya berjumlah Rp70 miliar, dan jumlah uang pengganti yang dapat
ditagih dari terpidana kasus korupsi melalui instrumen perdata sejumlah Rp12 miliar, yang
keseluruhannya telah dikembalikan kepada Kantor Kas Negara. Namun karena perkara korupsi yang
ditangani tidak melibatkan figur seseorang atau kelompok orang yang melakukan korupsi dalam
jumlah besar, maka perkara korupsi yang telah diselesaikan tidak secara optimal terinformasikan
secara luas kepada masyarakat.
Besarnya harapan masyarakat dan tuntutan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menegakkan
hukum dan kepastian hukum. Pembentukan KPK dan Pengadilan Tipikor yang berlandaskan
pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi merupakan titik kulminasi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana
korupsi yang selama ini telah sangat meresahkan dan menghambat pencapaian kesejahteraan
masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia juga telah membuat posisi Indonesia semakin
terpuruk dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional sebagai salah satu negara yang
pemerintahannya terbesar melakukan praktik korupsi. Era reformasi yang seharusnya lebih
memberikan peluang dan harapan untuk mengembalikan berbagai penyimpangan dan
penyelewengan yang selama ini terjadi, dalam kenyataanya telah semakin memperluas praktik korupsi
tidak saja pada lembaga Eksekutif namun juga pada lembaga Legislatif dan Yudikatif. Demikian juga
pelaksanaan otonomi daerah yang telah semakin menyuburkan praktik korupsi yang melibatkan tidak
saja aparat pemerintah daerah tetapi juga lembaga legislatif daerah.
Saat ini kurang lebih 6 (enam) kasus besar sedang dilakukan penyidikannya oleh KPK dan
secara bertahap akan segera dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Walaupun tidak mudah dan
cepat untuk memberantas praktik korupsi, akan tetapi upaya memperkuat pemberantasan korupsi
harus dilanjutkan. Untuk itu diperlukan dukungan masyarakat dalam bentuk pengawasan dan
pelibatan masyarakat yang lebih besar terhadap penyelenggara negara; keteladanan dan sikap tindak
yang konsisten dan sosok yang bersih dari para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan
yudikatif); serta dukungan komitmen politik (political will) Pemimpin tertinggi negara.
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Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak tuntas. Cukup
banyak laporan dan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya korupsi, namun dalam
kenyataannya hanya sedikit perkara korupsi yang sampai ke pengadilan. Dengan alasan tidak cukup
bukti, pada tingkat kejaksaan pelaku tindak pidana korupsi akhirnya dibebaskan. Oleh karena itu,
apabila masyarakat menjadi tidak percaya terhadap penegakan hukum khususnya dalam
pemberatasan tindak pidana korupsi.
Pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan penghormatan dan pengakuan
terhadap hak asasi manusia dengan proses yang lebih transparan dan melibatkan tidak saja
instansi/lembaga pemerintah tetapi juga berbagai organisasi non pemerintah dan organisasi lainnya.
Dengan demikian berbagai pemikiran bersama yang dihasilkan diharapkan menjadi milik bersama
bangsa Indonesia untuk dilaksanakan bersama-sama.

B. SASARAN
Untuk mendukung upaya penghormatan dan pemenuhan serta penegakan terhadap hukum dan
hak asasi manusia, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah
terlaksananya berbagai langkah-langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan,
pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia antara lain Rencana Aksi Hak
Asasi Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI)
2015.

C. ARAH KEBIJAKAN
Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia
diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan
kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak
diskriminatif dengan langkah-langkah:
1. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak
asasi manusia;
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil;
3. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya
kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar
mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan penghormatan, pengakuan dan
penegakan atas hukum dan hak asasi manusia dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai
berikut:
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PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melakukan tindakan
preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran hak
asasi manusia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum dan hak asasi manusia menjadi
tumpuan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka merebut kembali kepercayaan
masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi
manusia, yaitu: pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan narkotika
dan obat berbahaya. Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara
tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:
Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Korupsi 2004–2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan
Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015;
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004–2009 sebagai
gerakan nasional;
Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan
penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya;
Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi
dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi;
Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi
dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia;
Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan
hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan
mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen;
Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara;
Peninjauan serta penyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses
hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat;
Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam
rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan
sewajarnya;
Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik;
pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel;
Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan;
Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan
badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia;
Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak
asasi manusia ;
Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi;
Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar
maupun masuk ke wilayah Indonesia;
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16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini,
serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta
17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat
berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan,
penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.
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