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KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR    

 

 

 Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

bahwa Pimpinan Kementrian/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra-KL sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal 

RPJMN dan menetapkan Renstra-KL setelah disesuaikan dengan RPJMN.  Oleh 

karena itu, setiap Kementrian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana 

Strategis Kementrian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan 

nasional secara menyeluruh. 

 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Rancangan 

Renstra Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2010 椴 2014,  digunakan sebagai 

bahan penyusunan Rancangan RPJMN yang dalam prosesnya di dahului dengan 

penelaahan oleh Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala 

Bappenas. 

 Di dalam Renstra Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini juga merupakan 

piranti organisasi untuk menggali umpan-balik serta gagasan-gagasan yang jernih 

dalam rangka pencapaian visi keberhasilan dan kinerja organisasi. Konsekuensi 

logisnya, , , , meskipun naskah ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua 

unsur internal organisasi Komnas HAM, umpan balik dan gagasan yang jernih dapat 

menjadi masukan untuk mengevaluasi, memperkaya serta memperbarui apa yang 



i 

 

tersurat dalam naskah Renstra Komnas HAM 2010 椴 2014 ini secara periodik dan 

berkelanjutan.    

 Dengan demikian penyusunan renstra Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia 2010 椴 2014 ini dapat memberikan harapan dan dapat memudahkan proses 

penelaahan dalam rangka penyusunan RPJMN. 

 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

KETUA 

 

 

IFDHAL KASIM 
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BAB IBAB IBAB IBAB I    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

    

1.11.11.11.1 Kondisi UmumKondisi UmumKondisi UmumKondisi Umum    

1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1     Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    

Sejak proses reformasi bergulir pada media 1998, pemerintah 

Indonesia menegaskan komitmen untuk mengusung penegakan Hak Asasi 

Manusia (HAM) sebagai salah satu agenda pokok dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional. Pemerintah menyadari bahwa bahwa penegakan 

HAM merupakan dimensi yang bersifat esensial berkenaan dengan tujuan 

diselenggarakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1) 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan 

kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam 

rangka pencapaian tujuan bernegara tersebut, Undang Undang Dasar 

Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28I Ayat (4) dan (5) secara eksplisit 

mengamanatkan pada negara届dimaksudkan terutama pemerintah届untuk 

bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan HAM di atas prinsip negara hukum demokratis, yang 

pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 
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Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, pemerintah 

menerbitkan Undang Undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia. Secara substansial, kedua peraturan perundang 

undangan tersebut memberikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) kedudukan dan kewenangan sebagai lembaga 

negara yang setingkat kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara 

lain dalam rangka pelaksanaan peran dan tanggung jawab negara dan 

pemerintah terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan HAM di Indonesia. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki tujuan untuk: a) mengembangkan 

kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai 

dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; b) meningkatkan 

perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya 

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk 

berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Seluruh tujuan tersebut 

dicapai melalui sejumlah fungsi Komnas HAM, yaitu pengkajian, penelitian, 

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Sementara, dalam Undang 

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 

Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang menerima mandat dan 
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memiliki kewenangan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat, termasuk 

di dalamnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2010 椴 2014 merupakan 

agenda kerja Komnas HAM yang disusun dengan mengacu kepada 

agenda pembangunan bidang hukum dan HAM dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 椴 2025 yang 

ditetapkan melalui Undang 椴 Undang Nomor 17 Tahun 2007. Renstra 

dibangun dalam perspektif bahwa pembangunan bidang hukum dan HAM 

niscaya dilaksanakan dalam kerangka negara hukum demokratis, di mana 

tegaknya kebebasan dan hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak 

sipil dan politik adalah salah satu tujuan yang bersifat esensial dalam 

penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk lebih 

meningkatkan perannya sebagai penanggung jawab utama dalam 

perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan pemenuhan HAM bagi setiap 

warga sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, berdasarkan instrumen-instrumen HAM 

yang telah diterima oleh masyarakat internasional. 

Sebagaimana diketahui, sejak Oktober 2005, Indonesia telah 

meratifikasi dua Kovenan HAM Internasional, yaitu Kovenan tentang Hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), 1966, dan Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), 1966. Masing-masing kovenan 

tersebut disahkan melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang 
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Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights. Ratifikasi kedua 

Kovenan itu pada awalnya merupakan hasil kerja Komnas HAM yang 

berupa hasil kajian dan naskah akademis  yang pada akhirnya menjadi 

bahan usulan rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi kedua 

konvenan tersebut. Selama kurun waktu lima tahun terakhir Komnas HAM 

telah berhasil melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan 

mengkampanyekan hasil ratifikasi kedua konvenan tersebut.  Hanya saja, 

tak dapat dipungkiri bahwa implementasi kedua kovenan HAM tersebut 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan masih akan 

dihadapkan pada permasalahan dan tantangan serius, yang berakar pada 

masih minimnya tingkat literacy HAM baik di kalangan masyarakat dan 

aparat negara, supremasi hukum berbasis HAM yang belum terwujud, dan 

dinamika ekonomi, budaya, dan politik nasional maupun global yang tidak 

selalu mendukung agenda penegakan HAM di Indonesia. Realitas paling 

mutakhir menunjukkan bahwa pelanggaran HAM, baik dalam konteks 

KIHESB maupun KIHSP, tidak saja dilakukan oleh individu atau kelompok 

masyakarat, tetapi juga oleh aparat negara yang seharusnya menjadi 

pelindung HAM. Tantangan yang dihadapi oleh Renstra Komnas HAM 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan ialah bagaimana Komnas HAM 

sebagai lembaga negara melakukan optimalisasi fungsi dan peningkatan 
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kinerja untuk mendorong terwujudnya penegakan HAM di Indonesia dalam 

kerangka negara hukum demokratis.    

Renstra Komnas HAM 2010 椴 2014 merupakan Renstra 

Kementerian dan Lembaga Negara yang berkedudukan sebagai bagian 

dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain agenda pembangunan 

bidang hukum dan HAM dalam RPJP Nasional, Renstra Komnas Ham 

2010 椴 2014 disusun dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam 

berbagai peraturan perundang undangan yang terkait dengan kedudukan, 

tugas, dan fungsi Komnas HAM.  

Sejalan dengan perkembangannya sejak tahun 2009 Komnas HAM 

mendapat mandat baru dari Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dimana dalam undang - 

undang tersebut dinyatakan  bahwa upaya pengawasan pelaksanaan 

penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.    

     

1.1.21.1.21.1.21.1.2 Landasan HukumLandasan HukumLandasan HukumLandasan Hukum    

Penyusunan Renstra Komnas HAM 2010 椴 2014 dilandaskan pada 

aturan perundang-undangan sebagai berikut:  

1) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dan amandemennya; 
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2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia; 

3) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

4) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia; 

5) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

6) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

7) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 

8) Undang - Undang Nomor 12 tahun 2005 (UU No. 12 Tahun 2005) 

tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political 

Rights; 

9) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 椴 2025; 

10)  Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis; 

11) Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait dengan fungsi 

Komnas HAM.  
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1.1.31.1.31.1.31.1.3 KeranKeranKeranKerangka Penyusunan Rencana Strategisgka Penyusunan Rencana Strategisgka Penyusunan Rencana Strategisgka Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM Komnas HAM Komnas HAM Komnas HAM 2010  2010  2010  2010 椴椴椴椴 2014 2014 2014 2014        

Renstra Komnas HAM 2010 椴 2014 disusun dalam sebuah 

kerangka pikir yang secara skematik dimulai dari sebuah analisis terhadap 

situasi lingkungan eksternal dan internal Komnas HAM. Berdasarkan 

analisis inilah kemudian dapat diketahui dengan lebih jelas baik tantangan 

dan peluang maupun kekuatan dan kelemahan yang menjadi isu-isu 

strategis Komnas HAM dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berbagai 

isu strategis yang terungkap dari analisis lingkungan tersebut 

menghadirkan kondisi ideal yang diharapkan (expected condition) dan 

kondisi dewasa ini (existing condition)届sekaligus kesenjangan (gap) di 

antara keduanya. Langkah selanjutnya ialah menelaah kembali (review) 

Visi dan Misi, merumuskan sasaran dan indikator kinerja, inisiatif strategis, 

dan program kerja Komnas HAM 2010 椴 2014. 
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Gambar 1. 

Kerangka PeKerangka PeKerangka PeKerangka Penyusunan Renstra Komnas HAM 2010 nyusunan Renstra Komnas HAM 2010 nyusunan Renstra Komnas HAM 2010 nyusunan Renstra Komnas HAM 2010 椴椴椴椴 2014 2014 2014 2014    

    

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

1.21.21.21.2 Perkembangan HAMPerkembangan HAMPerkembangan HAMPerkembangan HAM    

                                    Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada 

diri setiap manusia dan harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan seluruh manusia demi harkat dan martabat 

kemanusiaan. Secara historis, HAM terartikulasikan dalam pemikiran demokrasi 

modern yang berkembang di Inggris dan Prancis, di mana kebebasan manusia 

dan kedaulatan rakyat dipandang sebagai basis legitimasi suatu pemerintahan. 

Analisis Situasi 

Problem dan Tantangan 

Bidang HAM 

Evaluasi Pelaksanaan 

Fungsi Komnas HAM 

Evaluasi Kinerja 

Penunjang Organisasi 

Isu-isu Strategis 

Review Visi dan Misi  

Sasaran — Indikator 

Kinerja   

Inisiatif Strategi  

Program Kerja  
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Pada gilirannya, gagasan HAM dan demokrasi berkembang sebagai dua sisi 

mata uang yang tak terpisahkan satu sama lain.     

Gagasan HAM di Indonesia sesungguhnya sudah termaktub secara 

esensial dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 

Agustus 1945. Namun perkembangan paling penting mengenai kondisi HAM di 

Indonesia bagaimanapun baru dimulai pada dekade 1990-an. Seiring dengan 

menguat dan meluasnya ide-ide demokrasi dan HAM, rezim otoriter Orde Baru, 

atas desakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya membentuk Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 7 Juni 1993 berdasarkan 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan Komnas 

HAM pada tahun 1993 ini bagaimanapun menjadi tonggak kemajuan penting 

dalam sejarah HAM Indonesia, mengingat sejak awal kemerdekaan hingga 

Orde Baru, HAM di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat 

memprihatinkan. Selanjutnya kondisi HAM di Indonesia baru menunjukkan 

kemajuan yang bermakna sejak proses reformasi bergulir pada 1999, yang 

ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru.       

Dalam satu dekade terakhir sejak proses reformasi bergulir, pemerintah 

secara berkesinambungan melaksanakan domestifikasi HAM ke dalam sistem 

hukum dan peraturan perundang undangan Indonesia melalui pembaruan dan 

penerbitan sejumlah produk hukum tentang HAM. Domestifikasi adalah sebuah 

langkah yang bersifat substansial, mengingat penegakan HAM dalam kerangka 

negara demokratis mengandaikan lebih dulu terbangunnya sistem hukum yang 
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berbasis HAM. Selain melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 

Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Indonesia juga meratifikasi beberapa 

instrumen internasional mengenai HAM termasuk pada tahun 2005 menerbitkan 

dua Undang-Undang untuk meratifikasi dua instrumen utama HAM 

internasional, yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Civil and Political Rights. Ratifikasi kedua instrumen tersebut 

secara otomatis mengamanatkan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk 

mengambil tanggung jawab utama dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan hak asasi seluruh warga negara tanpa kecuali, khususnya hak-

hak yang tercantum dalam kedua Kovenan Internasional tersebut. 

Meskipun pantas diapresiasi, domestifikasi HAM dalam sistem hukum 

dan perundang undangan tidak secara otomatis menggaransi terpenuhinya 

HAM di Indonesia. Bagaimanapun, institusionalisasi HAM di Tanah Air 

berlangsung dalam lanskap ekonomi dan politik global yang ditandai dengan 

menguatnya proses demokratisasi pada satu pihak dan neoliberalisasi 

perekonomian pada pihak yang lain. Proses demokratisasi, harus diakui, telah 

memberikan dampak positif terhadap pelembagaan, pengakuan, dan 

penghormatan hak-hak sipil dan politik masyarakat. Bahkan dapat dikatakan, 

proses demokratisasi itulah yang telah mendorong diterbitkannya berbagai 

produk hukum berbasis HAM, yang secara de jure memberikan masyarakat 
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kekuatan hukum untuk mendapatkan hak-hak yang bersifat asasi dalam 

kehidupan sipil dan politik maupun kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 

Namun demikian, pada saat yang sama, kuatnya neoliberalisasi dalam 

kehidupan ekonomi hanya memberikan ruang ekonomi dan politik bagi pemilik 

modal besar. Secara tak terelakkan, struktur ekonomi neo-liberal mendorong 

terbentuknya lapisan kelas sosial atau kelompok masyarakat yang 

termarginalkan dalam struktur ekonomi dan politik. Kelompok masyarakat 

dimaksud antara lain adalah  para petani, nelayan, buruh, dan para pelaku 

ekonomi di sektor informal yang secara de facto kehilangan hak-hak asasinya 

untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari struktur kehidupan politik, 

ekonomi, dan budaya yang terbentuk. 

Dalam konstelasi di atas, di kalangan masyarakat maupun aparat negara 

belum tumbuh kesadaran untuk mengakui dan menghormati HAM dalam setiap 

dimensi kehidupan. Tidak mengejutkan bila pelanggaran HAM kerap dilakukan 

bukan saja oleh sesama individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga oleh 

aparat pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi setiap individu dan kelompok 

masyarakat, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain itu, pemahaman 

aparat negara tentang bagaimana HAM ditegakkan masih jauh dari memadai. 

Realitas ini pada gilirannya melahirkan berbagai kebijakan yang kontraproduktif 

terhadap pemenuhan HAM, sekaligus juga sikap, dan tindakan aparat negara 

yang secara ironis justru mengabaikan dan bahkan melanggar HAM. Tak dapat 
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dipungkiri, sebagian besar korban pelanggaran HAM届baik akibat kebijakan 

maupun sikap dan tindakan aparat届adalah individu dan kelompok masyarakat 

yang termarginalkan atau tidak memiliki akses dalam struktur ekonomi, politik 

dan budaya. Sebagaimana tampak lebih jelas dalam ulasan di bawah, situasi 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan 

ekonomi, sosial, budaya maupun dalam kehidupan sipil dan politik di Indonesia 

masih jauh dari kondisi yang diidealkan. 

 

1.31.31.31.3 Potensi dan PermasalahanPotensi dan PermasalahanPotensi dan PermasalahanPotensi dan Permasalahan    

1.3.1 Permasalahan1.3.1 Permasalahan1.3.1 Permasalahan1.3.1 Permasalahan    

A.A.A.A.     Hak Ekonomi dan Sosial BudayaHak Ekonomi dan Sosial BudayaHak Ekonomi dan Sosial BudayaHak Ekonomi dan Sosial Budaya    

Hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak yang secara asasi 

dimiliki setiap individu dan seluruh kelompok masyarakat untuk 

mendapatkan kemajuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 

Dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya, pemerintah Indonesia terikat pada kewajiban 

(obligation) untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan 

terhadap hak setiap orang dan kelompok masyarakat tanpa kecuali 

untuk mendapatkan seluruh unsur hak yang ditetapkan dalam kovenan 

tersebut. Sungguhpun Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005, 

namun unsur-unsur hak dalam kovenan tersebut sudah dinyatakan 
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dalam UUD 1945 hasil amandemen. Dengan demikian, negara 

mengemban kewajiban dan tanggung jawab konstitusional atas 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak ekonomi, 

sosial, dan budaya. 

Dalam UUD Negara RI Tahun 1945, jaminan atas hak ekonomi, 

sosial, dan budaya dinyatakan dalam Bab XA tentang HAM, Bab XIII 

tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dan BAB XIV tentang 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Hak ekonomi, 

sosial, dan budaya dimaksud terdiri dari: 1) hak atas pekerjaan, 

termasuk hak untuk mendapat kondisi yang adil dan menguntungkan 

dalam hubungan kerja dan hak untuk membuat serikat pekerja; 2) hak 

atas perlindungan keluarga, termasuk hak anak; 3) hak atas taraf 

kehidupan yang layak, termasuk hak atas makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal yang layak; 4) hak untuk mendapat jaminan sosial; 5) 

hak untuk mencapai standar tertinggi atas kesehatan baik fisik maupun 

mental; 6) hak atas pendidikan; dan 7) hak untuk berpartisipasi dalam 

kebudayaan, termasuk hak untuk memanfaatkan pengetahuan dan 

teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak untuk 

mendapatkan perlindungan atas hasil karya intelektual. Selain diatur 

dalam konstitusi, pemerintah menebitkan beberapa peraturan 

perundang undangan yang terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan 

budaya seperti di antaranya Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 
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tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang 

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Diterbitkannya berbagai produk hukum ini mengingdikasikan kemajuan 

normatif dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab pemerintah 

dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. 

Sungguhpun demikian, tersedianya pranata hukum tersebut 

hingga kini belum berkorelasi secara positif terhadap pemenuhan hak 

ekonomi, sosial, dan budaya. Kemiskinan dalam dimensinya yang 

luas届keterbelakangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya届masih menjadi persoalan besar bangsa Indonesia 

dewasa ini, yang mengindikasikan pemerintah belum melaksanakan 

tanggung jawabnya secara optimal dalam melindungi, memajukan, 

menegakkan dan memenuhi hak-hak seluruh individu dan lapisan 

masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam Laporan 

Asian Development Bank (ADB) Tahun 2006 disebutkan, Indonesia 

merupakan salah satu negara届bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, 

Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Philipina届yang dinilai paling 

gagal dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Tolak 

ukur utama pencapaian MDGs sendiri adalah terpenuhinya hak 

ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Memang, dalam Laporan 
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UNDP 2007/2008 disebutkan bahwa peringkat Human Development 

Index (HDI) Indonesia pada tahun 2007 mengalami kenaikan ke posisi 

107 dari posisi 110 pada tahun 2006. Namun, HDI Indonesia masih 

jauh tertinggal dibandingkan Malaysia pada peringkat ke-63, Thailand 

pada peringkat ke-78, dan Singapura pada peringkat ke-25. Peringkat 

HDI Indonesia hanya lebih baik dari Papua Nugini dan Timor Leste 

yang masing-masing berada pada posisi ke- 145 dan ke-150. 

Sebagaimana diketahui, HDI dirumuskan berdasarkan indikator-

indikator pendapatan (ekonomi), pendidikan (angka partisipasi), dan 

kesehatan (angka harapan hidup). Terpuruknya peringkat HDI 

Indonesia memperjelas kenyataan bahwa pembangunan yang 

dilakukan belum berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup 

masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Pada saat yang sama, 

terpuruknya HDI Indonesia juga dapat dimaknai sebagai puncak 

gunung es dari kompleksitas persoalan belum terpenuhinya hak dasar 

masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak 

atas pekerjaan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas perlindungan 

keluarga, hak atas standar tertinggi atas kesehatan fisik maupun 

mental, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, dan berbagai hak 

dasar lainnya. Kemiskinan mencerminkan penurunan kualitas hidup 

masyarakat secara keseluruhan dan sekaligus menjadi muara dari 
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upaya pemerintah yang belum optimal dalam mengimplementasikan 

hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. 

Gambar 2.Gambar 2.Gambar 2.Gambar 2.    

Hubungan antara HDI dan Hak Ekonomi, Sosial, dan BudayaHubungan antara HDI dan Hak Ekonomi, Sosial, dan BudayaHubungan antara HDI dan Hak Ekonomi, Sosial, dan BudayaHubungan antara HDI dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu unsur hak yang bersifat mendasar terkait dengan 

pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak atas 

pekerjaan. Jumlah lapangan kerja di sektor ekonomi modern tidak 

memadai mengakibatkan tingginya angka pengangguran, yang 

mengindikasikan belum terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi sebagian 

masyarakat Indonesia. Selain itu, kalangan yang mendapatkan 
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pekerjaan di sektor formal pun masih rentan mengalami pelanggaran 

HAM. Persoalan hak atas pekerjaan di sektor formal tampak antara lain 

sebagai dampak dari kebijakan fleksibility-market yang diterapkan oleh 

pemerintah terhadap dunia usaha dan industri, yang pada gilirannya 

berimplikasi pada rendahnya kontrol pemerintah atas pemenuhan hak-

hak dasar pekerja oleh dunia usaha dan industri. Tak aneh bila 

kemudian timbul indikasi pelanggaran HAM dalam ketenagakerjaan 

seperti pembayaran upah kerja di bawah standar minimum, 

maksimalisasi jam kerja, dan penerapan sistem outsourcing, yang 

memberikan perusahaan kemudahan dalam melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) dan mempekerjakan orang tanpa memenuhi 

hak-hak pekerja yang mendasar. 

Selain memicu pertumbuhan sektor ekonomi informal, tidak 

tersedianya lapangan kerja secara memadai di sektor ekonomi modern 

juga meningkatkan jumlah buruh migran Indonesia. Diperkirakan bahwa 

buruh migran Indonesia di luar negeri berjumlah 40.000 orang, 60% di 

antaranya perempuan, dan 70% dari keseluruhannya berstatus tenaga 

kerja ilegal. Kelalaian dalam melindungi hak-hak ketenagakerjaan dan 

hak asasi buruh migran pada umumnya mengakibatkan kondisi buruh 

migran Indonesia rentan mengalami pelanggaran HAM, mulai dari 

pemotongan gaji hingga pelecehan seksual dan penyiksaan yang 

berakibat kematian. Longgarnya pengawasan terhadap prosedur 
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penyaluran tenaga kerja juga membuka ruang bagi perdagangan 

manusia, di mana perempuan dan anak-anak merupakan korban 

utamanya. Laporan Unicef Tahun 2006 menyebutkan bahwa sekitar 

100.0000 perempuan dan anak Indonesia telah menjadi korban 

perdagangan manusia dan dipekerjakan sebagai pekerja seks 

komersial di luar negeri. 

Salah satu kasus yang juga mencuat dalam kaitannya dengan 

hak atas pekerjaan adalah sengketa lahan usaha, khususnya di daerah 

perkebunan dan pertanian. Sengketa biasanya terjadi antara 

masyarakat dan pengusaha, yang sering kali melibatkan aparat negara. 

Sengketa yang kerap berujung dengan penggusuran paksa dengan 

tindak kekerasan oleh aparat negara ini berdampak pada hilangnya 

sumber penghasilan dan tidak jarang hak hidup masyarakat. Menurut 

catatan Serikat Petani Indonesia, sepanjang tahun 2007, lebih dari 76 

kasus konflik agraria terjadi, bahkan sebagian besar masih merupakan 

kasus lama. Lebih dari 196.179 Ha lahan rakyat dirampas sehingga 

mereka tidak bisa bertani di atas lahan tersebut. Lebih dari 166 petani 

tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan kemudian dijadikan 

tersangka. Hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak 

kekerasan. Selain itu, tercatat juga lebih dari 24.257 KK petani yang 

tergusur dari tanahnya dan mengalami pelanggaran HAM dan delapan 

orang tercatat tewas dalam konflik. Dari banyak korban konflik, 12 di 
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antaranya mengalami luka tembak. Ini semua baru data yang tercatat 

oleh anggota SPI dan jaringannya. Banyak konflik agraria dengan 

korban yang masih tertutup informasinya dari publik. 

Dalam catatan SPI, konflik agraria dipicu oleh sejumlah regulasi 

yang berpotensi melahirkan kekerasan terhadap petani. Regulasi 

dimaksud antara lain seperti Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 

tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden tentang 

Bahan Bakar Nabati, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumberdaya air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang direvisi 

menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 terkait tentang 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum, dan 

juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. Adanya kebijakan tentang bahan bakar nabati, misalnya, 

membuat sejumlah komoditas seperti kelapa sawit, kedelai, singkong, 

jagung ditanam bukan untuk kepentingan pangan tetapi untuk agrofuel. 

Akibatnya adalah kenaikan harga minyak goreng sepanjang tahun 2007 

yang mencapai 35%, kerusakan lingkungan yang meluas, dan 

maraknya potensi penggusuran lahan dan konflik agraria di pedesaan. 

Alih-alih pembaharuan agraria, yang terjadi adalah meluasnya konflik 

agraria yang berujung pada pelanggaran hak petani. 
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Tidak terpenuhinya hak atas pekerjaan berdampak luas pada 

tidak terpenuhinya hak-hak dasar lain, seperti hak atas taraf 

kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan 

hak atas jaminan sosial, yang dalam keterkaitannya satu sama lain 

mencuatkan kemiskinan sebagai persoalan besar bangsa Indonesia 

dewasa ini. Berkenaan dengan hak atas taraf kehidupan yang layak, 

kemiskinan di Indonesia bertalian dengan ketidakmampuan individu 

untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang 

layak untuk kelanjutan hidupnya. Berdasarkan Laporan BPS pada 

tahun 2006, 100 kabupaten di Indonesia ditengarai mengalami 

rawan pangan. Kondisi ini sejalan dengan maraknya laporan kasus 

busung lapar dan gizi buruk, baik yang disebabkan oleh faktor-faktor 

alam seperti kegagalan panen maupun ketidakmampuan ekonomi. 

Kasus lain yang juga menonjol terkait dengan hak atas taraf 

kehidupan yang layak ialah tidak terpenuhinya hak masyarakat 

miskin terutama di perkotaan untuk memperoleh tempat hunian yang 

layak. Kebanyakan masyarakat miskin kota tinggal di bantaran kali, 

sekitar rel kereta, kolong jembatan, dan lokasi pemukiman kumuh 

lain, yang tidak memadai untuk dijadikan tempat tinggal. Pemerintah 

memang mencanangkan program hunian bagi masyarakat miskin, 

mulai dari pengadaan rumah sangat sederhana hingga rumah susun 

sederhana. Hanya saja, akibat lemahnya akuntabilitas, kebijakan 
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hunian ini cenderung salah sasaran atau tidak dinikmati oleh 

masyarakat miskin, tetapi masyarakat kelas menengah ke atas. 

Sementara program hunian bagi masyarakat miskin pada satu sisi 

tidak berjalan efektif, masyarakat miskin, pada sisi lain, terus menjadi 

sasaran penggusuran karena dianggap melanggar tata tertib 

lingkungan kota. Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 

di Jakarta saja, pada 2007 terjadi penggusuran terhadap 5.953 

Kepala Keluarga (KK), atau meningkat tiga kali lipat dari 1.883 KK 

yang menjadi korban penggusuran tempat tinggal pada 2006.  

Kondisi yang memprihatinkan juga dijumpai pada hak atas 

perlindungan keluarga. Sebagai konsekuensi dari kualitas hidup 

yang terus merosot, sebagian masyarakat miskin terperangkap 

dalam perdagangan manusia yang berkedok penyaluran tenaga 

kerja ke luar negeri. Pihak yang menjadi korban utama dari 

perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Dalam 

catatan Unicef (2006), terdapat sekitar 30% perempuan Indonesia 

berusia muda yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di luar 

negeri yang menjadi korban perdagangan manusia. Lemahnya 

perlindungan dari negara terhadap keluarga juga tampak pada kasus 

gizi buruk pada bayi dan anak-anak, dan meningkatnya jumlah anak 

jalanan yang mencari nafkah, khususnya di sektor ekonomi informal 

di daerah perkotaan dengan menjadi pengemis, pengamen, 
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pedagang asongan, dan lain sebagainya. Selain tidak terpenuhi 

haknya sebagai anak, anak-anak jalanan ini sangat rentan 

mengalami pelanggaran HAM seperti penyiksaan dan pelecehan 

seksual. 

Hak atas standar kesehatan tertinggi juga belum dapat 

dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang 

tinggal di daerah terpencil dan/ atau tergolong sebagai masyarakat 

miskin. Indikasinya tampak pada tingginya angka kematian bayi dan 

ibu melahirkan, angka penderita penyakit kusta, dan cenderung 

meningkatnya jumlah penderita sakit jiwa. Belum terpenuhinya hak 

atas standar kesehatan tertinggi juga tercermin dari besarnya jumlah 

penduduk yang mengkonsumsi air yang terkontaminasi, yang 

diperkirakan mencapai 70%. Sejauh disadari bahwa sebagian besar 

korban adalah masyarakat miskin, maka wajar bila dikemukakan 

bahwa rendahnya akses masyarakat terhadap hak atas standar 

kesehatan tertinggi secara fisik dan mental mengindikasikan 

lemahnya sistem jaminan sosial pemerintah. Selain hak atas standar 

kesehatan, sistem jaminan sosial sesungguhnya diharapkan pula 

memberikan kepada masyarakat miskin jaminan atas kebutuhan 

ekonomi minimum. Dalam hal ini, Pemerintah memang telah 

mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai 

upaya mengatasi dampak kenaikan harga BBM pada lapisan 
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masyarakat miskin. Hanya saja, sebagaimana banyak program 

pemerintah lainnya, BLT ditengarai mengalami salah sasaran, 

sehingga banyak masyarakat miskin yang justru tidak mendapatkan 

haknya. Selain rendahnya tingkat akurasi data yang digunakan, 

kesalahan penyaluran BLT dan berbagai program jaminan sosial lain 

juga erat kaitannya dengan minimnya sosialisasi dan rumitnya 

prosedur birokrasi, yang mengakibatkan masyarakat miskin sulit 

mengakses program-program jaminan sosial yang disediakan 

pemerintah.  

Sungguhpun pemerintah mencanangkan perluasan akses 

sebagai salah satu tema kebijakan pembangunan bidang 

pendidikan, hingga kini masih banyak masyarakat, khususnya 

penduduk usia sekolah, yang belum dapat menikmati layanan 

pendidikan. Kondisi ini terkait dengan kesenjangan kondisi sarana 

dan prasarana pendidikan, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Di banyak daerah terpencil, kondisi sarana dan 

prasarana pendidikan kerap mengalami kerusakan parah, yang 

mengakibatkan rendahnya daya serap dan terganggunya proses 

belajar mengajar. Upaya pemerintah memperluas akses melalui jalur 

pendidikan non-formal juga terkendala oleh terbatasnya kondisi 

infrastruktur dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang 

memadai. Desentralisasi bidang pendidikan juga berdampak pada 
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perbedaan standar mutu pendidikan, khususnya di daerah-daerah 

yang minim sumber daya. Tidak mengejutkan bila kondisi hak atas 

pendidikan di Indonesia ditandai dengan tingginya angka buta huruf, 

banyaknya jumlah penduduk yang tidak bersekolah, dan tingginya 

putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Sungguhpun pemerintah mencanangkan program 

wajib belajar pendidikan dasar dengan pembiayaan pemerintah, 

masyarakat pada lapisan paling miskin masih mengalami kesulitan 

mengakses karena adanya komponen-komponen biaya lain yang 

tidak ditanggung pemerintah. 

Tabel 1.Tabel 1.Tabel 1.Tabel 1.    

Kondisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di IndonesiaKondisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di IndonesiaKondisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di IndonesiaKondisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia    

Jenis HakJenis HakJenis HakJenis Hak    KondisiKondisiKondisiKondisi    

Hak atas Pekerjaan    - Masih tingginya angka pengangguran; 

- Rendahnya perlindungan terhadap buruh migran; 

- Pengingkaran hak untuk berusaha di sektor informal 

di perkotaan; 

- Pelanggaran hak ketenagakerjaan akibat kebijakan 

flexibility market dan penerapan sistem outsourcing 

di sektor formal; 

- Maraknya kasus penggusuran lahan pertanian dan 

konflik agraria. 



 

 

Renstra Komnas HAM 2010 – 2014   25 

 

  

Hak atas Taraf 

Kehidupan yang Layak    

- Masih tingginya jumlah penduduk miskin; 

- Menurunnya daya beli akibat pengurangan subsidi 

harga BBM; 

- Maraknya kasus rawan pangan; 

- Belum terpenuhinya hak untuk mendapat hunian 

yang layak bagi masyarakat miskin; 

 

Hak atas Perlindungan 

Keluarga    

- Maraknya kasus perdagangan orang, khususnya 

perempuan dan anak-anak; 

- 30% pekerja seks komersial adalah anak-anak 

Hak atas Standar 

Kesehatan Tertinggi Fisik 

dan Mental    

- Rendahnya akses terhadap layanan kesehatan pada 

masyarakat miskin dan masyarakat di daerah 

terpencil; 

- Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan; 

- Maraknya kasus gizi buruk dan kekurangan pangan; 

- Meningkatnya jumlah penderita sakit jiwa; 

- 70% penduduk Indonesia menggunakan air yang 

terkontaminasi. 

 

Hak atas Pendidikan    - Belum meratanya akses pendidikan bagi anak usia 

sekolah dari keluarga miskin dan di daerah terpencil; 
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- Keterbatasan sarana dan infrastruktur pendidikan; 

- Minimnya mutu dan daya saing pendidikan untuk 

memenuhi tantangan global. 

 

Hak atas Jaminan Sosial    - Masyarakat miskin sulit mengakses layanan jaminan 

sosial; 

- Program bantuan dan jaminan sosial kerap salah 

sasaran; 

 

Hak untuk Berpartisipasi 

dalam Kehidupan 

Kebudayaan    

- Minimnya sarana transportasi, komunikasi, dan 

informasi di daerah terpencil; 

- Manfaat kemajuan teknologi tidak dinikmati oleh 

masyarakat miskin; 

- Maraknya pembajakan hak cipta. 

 

       

B.B.B.B.     Hak Sipil dan PolitikHak Sipil dan PolitikHak Sipil dan PolitikHak Sipil dan Politik    

Meskipun saling terkait, hak sipil dan hak politik memiliki pengertian 

masing-masing. Dengan hak sipil (civil rights) dimaksudkan seluruh hak 

yang dimiliki sesorang sebagai warga negara untuk mendapatkan 

pelayanan dari negara seperti hak untuk mendapatkan kedudukan dan 

perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapat 



 

 

Renstra Komnas HAM 2010 – 2014   27 

 

pengakuan pribadi di hadapan hukum. Sedangkan hak politik (political 

rights) adalah hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses 

politik yang terkait dengan penyelenggaraan negara seperti hak untuk 

memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan-jabatan publik, hak untuk 

terlibat dalam pengambilan kebijakan, pengawasan lembaga-lembaga 

negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, dan angkatan 

bersenjata. Sejak diratifikasi pada tahun 2005, Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik menjadi bagian dari sistem hukum nasional 

Indonesia, yang mengikat negara dan seluruh warga dengan kewajiban 

untuk mengakui, menghormati, dan memenuhi hak sipil dan politik setiap 

orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau 

sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. 

Hak Sipil dan Politik sebagaimana dimuat dalam Kovenan 

mencakup: 1) hak untuk hidup; 2) hak untuk tidak dikenakan penyiksaan 

atau perlakuan atau kukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau 

merendahkan martabat; 3) hak untuk tidak diperbudak; 4) hak atas 

kebebasan dan keamanan pribadi; 5) hak atas sistem penahanan yang 

manusiawi; 6) hak untuk bebas dari penahanan atas dasar 

ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian; 7) hak 

untuk kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal dalam suatu negara; 

8) hak untuk meninggalkan negara manapun; 9) Hak untuk memasuki 
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negara sendiri; 10) hak orang asing untuk bebas dari pengusiran secara 

semena-mena; 11) hak atas proses pemeriksaan yang adil dan semustinya; 

12) hak atas kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut; 13) hak 

atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum; 14) hak atas 

kebebasan dan keleluasaan pribadi; 15) hak atas kebebasan berpikir, 

berkeyakinan, dan beragama; 16) hak untuk berpendapat; 17) hak atas 

kebebasan dari propaganda perang, hasutan, dan kebencian; 18) hak untuk 

berkumpul secara damai; 19) hak atas kebebasan berserikat; 20) hak laki-

laki dan perempuan untuk membentuk keluarga; 21) hak anak; 22) hak 

untuk terlibat dalam urusan politik penyelenggaraan negara; 23) hak atas 

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan atas perlindungan oleh 

hukum; 24) hak multikultural bagi kelompok minoritas berdasarkan etnis, 

agama, dan bahasa. 

  Secara umum, kondisi hak sipil dan politik Indonesia dalam satu 

dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Berseminya 

demokrasi bersama proses reformasi politik Indonesia telah memungkinkan 

masyarakat Indonesia mendapatkan empat kebebasan politik yang 

fundamental sifatnya: kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, 

kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan 

berpartisipasi dalam pemerintahan. Kebebasan pers yang diberlakukan 

oleh pemerintah era Reformasi memungkinkan bangsa Indonesia untuk 

saling mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan informasi tanpa 
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dihantui ketakutan seperti pada era sebelumnya. Proses demokratisasi juga 

memberikan masyarakat kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Selain 

kebebasan mendirikan partai politik sebagai kanal aspirasi politik, rakyat 

juga bebasa mendirikan organisasi-organisasi sosial-kemasyarakatan, 

seperti, Serikat Petani, Serikat Buruh, Perkumpulan Masyarakat Adat, dan 

lain sebagainya, yang pada gilirannya mendorong perkembangan civil 

society. Selama hampir sepuluh tahun terakhir ini rakyat Indonesia telah 

pula menikmati hak partisipasi dalam politik penyelenggaraan negara 

melalui pemilihan langsung para anggota parlemen pusat dan daerah (DPR 

dan DPRD) pada tahun 1999 dan tahun 2004. Kemajuan paling besar 

dalam sejarah demokrasi Indonesia tercatat pada tahun 2004 dan tahun-

tahun sesudahnya, di mana rakyat, untuk pertama kalinya, memilih secara 

langsung Presiden dan Wakil Presiden pada tingkat pusat dan selanjutnya 

Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Kemajuan dalam hak sipil tampak dalam pengesahan Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. Undang Undang ini bertujuan mencegah terjadinya suatu 

peristiwa, di mana seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan pada 

satu sisi dan, pada lain sisi, mencegah kewarganegaraan ganda. 

Pemerintah reformasi juga menerbitkan Undang Undang Nomor 23 

Tentang Administrasi Kependudukan Tahun xxxx yang bertujuan 

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status 



 

 

Renstra Komnas HAM 2010 – 2014   30 

 

pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting yang di alami Penduduk Indonesia, seperti, kelahiran, kematian, 

perpindahan, dan lain sebagainya, yang berada di dalam dan/atau di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memperkuat 

aktualisasi hak politik warga negara, khususnya hak untuk mengawasi 

proses pengambilan keputusan publik, pemerintah juga menerbitkan 

Undang Undang  tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, yang 

menegaskan bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi 

merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Selain kemajuan yang bersifat normatif, telah didirikan pula lembaga-

lembaga independen untuk pemajuan dan perlindungan HAM, seperti 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perlindungan Hak-

Hak Perempuan dari Tindakan Kekerasan, Komisi Perlindungan Hak Anak, 

Komisi Ombudsman Nasional, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan 

Hubungan Industrial, dan Mahkamah Konstitusi, yang antara lain 

mempunyai kewenangan untuk menguji suatu produk hukum yang diduga 

melanggar HAM sebagai Hak Konstitusional. Dengan kemajuan pada 

tataran normatif dan kelembagaan tersebut, Indonesia telah mempunyai 

perangkat hukum dan kelembagaan yang memadai bagi upaya 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak sipil dan politik 

dan HAM pada umumnya. 
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  Sungguhpun demikian, kebebasan politik di atas belum diimbangi 

dengan perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak sipil seperti, hak 

untuk hidup, hak untuk tidak dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau 

kukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak 

atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas pemeriksaan yang adil 

dan proses hukum yang semestinya, hak atas sistem penahanan yang 

manusiawi; hak atas pengakuan pribadi di hadapan hukum, hak atas 

kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, dan sebagainya.  

  Dalam kenyataan, diskriminasi dalam berbagai bentuk masih 

berlangsung terhadap pemeluk agama-agama minoritas yang tidak diakui 

sebagai agama resmi sepertu agama Baha瀞i. Demikian pula kelompok 

minoritas dalam agama seperti Ahmadiyah terus mengalami tekanan dari 

kelompok masyarakat lain dan diskriminasi oleh negara. Kelompok 

minoritas politik, seperti, mantan tahanan /narapidana politik PKI atau yang 

didakwa anggota atau simpatisan PKI dan partai-partai kiri terus mengalami 

pengingkaran hak-hak politik mereka oleh negara. Gagasan politiki 

revolusioner kiri atau komunisme, dan gagasan negara Islam, dan para 

pendukung gagasan-gagasan tersebut tetap terus diwaspadai dan dicurigai 

oleh sebagian masyarakat dan pemerintah. Kebijakan pemerintah melalui 

Kejaksaan Agung yang tetap melarang beredarnya sejumlah buku yang di 

nilai menyebarkan gagasan dan ajaran kiri, serta kebijakan Mendiknas yang 

menarik dari peredaran buku pelajaran sejarah yang direvisi, berkenaan 
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dengan peristiwa G-30-S PKI, menunjukkan kewaspadaan dan kecurigaan 

penguasa terhadap gagasan atau pendapat yang berbau kiri yang 

dinilainya radikal itu. Sikap dan pandangan penguasa ini jelas akan 

memberikan pengaruh negatif pada kondisi hak sipil dan politik. 

  Tidak adanya penegakan hukum untuk melindungi hak-hak sipil 

tersebut di atas bagaimanapun membuka ruang yang luas bagi konflik di 

masyarakat. Di berbagai daerah, seperti, Poso, Lombok, Papua, juga 

Jakarta, dan tempat-tempat lain di Indonesia, masih terjadi kekerasan 

horisontal yang tidak jarang melibatkan unsur-unsur polisi dan militer 

sebagai aparat negara. Penganiayaan dilaporkan terus di alami oleh 

individu atau kelompok masyarakat seperti, buruh, petani, masyarakat adat, 

kelompok minoritas agama, dan mahasiswa. Dilaporkan pula dalam hampir 

setiap peristiwa kekerasan horisontal, aparat keamanan, seperti polisi, olah 

tidak berdaya melindungi kelompok-kelompok yang menjadi sasaran 

kekerasan tersebut. 

  Selain dijamin Konstitusi, hak atas kebebasan beragama dijamin 

dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi 

melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk menjamin 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama 

tersebut. Pertama yang harus dilindungi negara adalah kebebasan internal 

(internalfreedom) yang menyangkut keyakinan terhadap doktrin atau aqidah 

suatu agama. Internal freedom adalah kebebasan yang tidak dapat 
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diintervensi oleh Negara, sehingga negara tidak dapat menyatakan suatu 

aliran agama sesat atau tidak, meskipun kelompok yang ada dalam 

masyarakat menyatakan demikian. Intervensi negara hanya diperbolehkan 

pada kebebasan eksternal (externalfreedom) dari agama yang terkait 

dengan penyebaran atau pelaksanaannya, yang harus didasarkan pada 

alasan yang diperlukan (necessary) untuk menjaga ketertiban umum (public 

order), kesehatan dan moral masyarakat (public health and morals), dan 

kebebasan dan hak-hak fundamental orang lain (fundamental rights and 

freedom of others). Bentuk intervensinya harus dinyatakan dengan undang-

undang. 

  Bertentangan dengan rambu-rambu tersebut, pelanggaran 

masih sering terjadi terhadap hak atas kebebasan beragama dan 

berkeyakinan. Tercatat sepanjang Januari hingga November 2007 telah 

terjadi 135 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Jumlah terbanyak kelompok (korban) yang mengalami pelanggaran 

kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah al Qiyadah Al Islamiyah, 

sebuah aliran keagamaan dalam Islam yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. 

Aliran ini ditimpa 68 kasus pelarangan, kekerasan, penangkapan dan 

penahanan. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen/ Katholik yang 

mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang ditimpa 21 tindakan 

pelanggaran. 
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  Laporan-laporan HAM yang dikeluarkan oleh LSM dan PBB 

menyatakan, penyiksaan masih terus terjadi di pusat-pusat penahanan di 

kepolisian. Selama hampir sepuluh tahun terakhir ini, Sistem hukum dan 

jajaran aparaturnya, seperti, Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak mampu 

menjawab secara semestinya kasus-kasus kekerasan horisontal dan 

vertikal yang melibatkan aparat Polisi dan atau tentara. Berbagai kasus 

pelanggaran HAM berat masa lalu seperti kasus pembunuhan, penculikan, 

penahanan sewenang-wenang terhadap ratusan ribu orang yang disangka 

mempunyai kaitan dengan PKI, kasus Talang Sari, dan lain sebagainya 

sampai hari ini belum memperoleh penanganan yang adil. Mereka yang 

diduga keras terlibat melakukan pelanggaran HAM berat tetap bebas 

berkeliaran tanpa tersentuh oleh hukum. Begitu juga kasus-kasus 

pelanggaran HAM yang terjadi sejak berlangsungnya proses reformasi 

seperti, kasus Trisakti I dan II, kasus Kerusuhan Mei, 1998, kasus 

penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi, tahun 1997-1998, dan 

kasus-kasus penembakan rakyat oleh polisi atau tentara, tidak ditangani 

dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. 

Kalaupun pelaku pelanggaran HAM yang diajukan ke pengadilan sebagai 

terdakwa届misalnya dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur pasca 

jajak pendapat dan kasus Tanjung Priok, tahun 1984届biasanya hanya 

dikenakan pasal pidana ringan, dan akhirnya dikenakan hukuman ringan 

atau bahkan dibebaskan sama sekali. Inilah budaya pembiaran (impunity) 
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yang hingga kini masih menjangkiti sistem hukum dan aparaturnya seperti 

Polisi, Jaksa dan Hakim, terutama ketika aparat penegak hukum harus 

menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Polisi dan 

Tentara. Budaya impunity itu bila dibiarkan terus berkembang dalam jangka 

waktu yang tidak terlalu lama akan menghancurkan kedaulatan hukum, dan 

pada gilirannya akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri. 

  Kejahatan terorisme yang dilakukan oleh mereka yang menyebut 

dirinya sebagai Jemaah Islamiyah telah menimbulkan korban, berupa 

hilangnya nyawa manusia, dan hancurnya harta benda miliknya. Kejahatan 

terorisme telah menimbulkan rasa takut dan tidak aman yang relatif luas di 

kalangan masyarakat sipil. Pada sisi yang lain kejahatan terorisme  di 

Indonesia telah mengundang lahirnya UU Anti Kejahatan Terorisme yang 

mengesampingkan UU Hukum Acara Pidana biasa. Di bawah UU Anti 

Kejahatan Terorisme itu, Polisi dengan mengesampingkan perlindungan 

Hak Sipil yang di atur di bawah hukum acara pidana biasa, dapat dengan 

mudah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

pemeriksaan terhadap siapa saja yang diduga menjadi bagian dari jaringan 

terorisme. Pelaksanaan UU baru ini telah memberikan dampak buruk bagi 

hak-hak sipil mereka yang meskipun belum tentu berdosa, tapi karena di 

curigai mempunyai hubungan dengan pelaku kejahatan terorisme, harus 

mengalami penangkapan, penahanan, kekerasan, penyiksaan, dan 

pemeriksaan. Keadaan ini jelas memperburuk kondisi hak sipil dan politik. 
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Karena itu, Komnas HAM bersama Komnas-HAM se Asia Pasifik, 

mendesak agar negara-negara Asia Pasifik tetap tegas dalam 

memberantas kejahatan terorisme, namun pemberantasan kejahatan itu 

harus dilakukan dengan mengindahkan Hukum HAM. 

  Ralf Dahrendorf, ahli sosiologi yang mengamati konflik dan 

kebebasan di Jerman, berpendapat, bahwa Negara Hukum demokratis 

(NHD) mensyaratkan 4 (empat) perangkat kondisi sosial, yaitu pertama, 

perwujudan nyata atas persamaan status kewarganegaraan bagi semua 

peserta dalam proses politik; kedua, kehadiran kelompok-kelompok 

kepentingan dan elite di mana tak satupun mampu memonopoli jalan 

menuju ke kekuasaan; ketiga, berlakunya nilai-nilai yang boleh disebut 

sebagai kebajikan publik; keempat, menerima perbedaan pendapat dan 

konflik kepentingan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dan elemen 

kreatif dalam kehidupan sosial (Ralf Dahrendorf 惇Conflict and Liberty: Some 

Remarks on the Social Structure of German Politics 惇dalam Reinhard 

Bendix et al 惇State and Society 惇, University of California Press, Ltd, 1973). 

  Dalam perspektif hukum pandangan Dahrendorf tersebut akan 

berarti, pertama, bahwa dalam NHD harus ada Konstitusi yang mengakui 

prinsip persamaan kedudukan bagi tiap warga negara di depan hukum dan 

pemerintahan. Atas dasar Konstitusi itu tiap warganegara sebagai aktor 

demokrasi mempunyai hak untuk turut serta, baik langsung maupun melalui 

wakil-wakil rakyat di Parlemen dalam pembuatan hukum (yaitu proses 
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legislasi). Lebih jauh tiap warga negara mempunyai hak untuk turut serta 

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hukum. Atas dasar prinsip 

persamaan di depan hukum dan pemerintahan itu pula setiap bentuk dan 

kecenderungan monopoli akses pada kekuasaan negara harus dinyatakan 

inkonstitusional (melanggar konstitusi). Kedua, dalam NHD Konstitusi 

sebagai aturan dasar bermain aktor-aktor demokrasi mengakui sejumlah 

nilai sosial seperti, persamaan, keadilan, keseimbangan, persatuan, 

fairness, due process of law, semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan 

publik yang diterima dan dieja-wantahkan ke dalam Pembukaan dan 

Batang tubuh Konstitusi itu. Ketiga, dalam NHD Konstitusi mengakui, 

adanya perbedaan pendapat dan konflik kepentingan di antara aktor-aktor 

demokrasi di mana perbedaan pendapat dan konflik kepentingan itu harus 

diselesaikan melalui jalan hukum dan bukan melalui jalan kekerasan. 

Keempat, guna menyelesaikan konflik-konflik hukum, sosial, politik, budaya, 

ekonomi, dan lain sebagainya, Konstitusi memberikan wewenang kepada 

Pengadilan yang harus merupakan zona netral (imparsial), mandiri, 

otonom, merdeka, bebas dari pengaruh politik dan atau ekonomi baik yang 

datang dari pemerintah maupun dari pihak parlemen, partai-partai politik, 

korporasi atau yang datang khusus dari pihak-pihak yang bersengketa. 

  Setelah mengalami empat kali amandemen, UUD 1945 

merupakan sebuah Konstitusi yang memadai sebagai dasar hukum bagi 

bekerjanya Sistem politik, hukum dan pemerintahan yang demokratis, di 
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mana perlindungan HSP memperoleh tempat yang semestinya. 

Persoalannya bukan pada rumusan kalimat yang membentuk substansi 

Konstitusi itu. Persoalannya terletak pada syarat-syarat politik dan ekonomi 

yang diperlukan untuk mewujudkan imperatif-imperatif Konstitusi. Negara 

Hukum Demokratis (NHD) Indonesia sebagaimana tersirat dan tersurat 

dalam UUD 1945 mensyaratkan hadirnya masyarakat sipil (civil society) 

yang kuat mampu melakukan kontrol terhadap perilaku Negara. Masyarakat 

sipil acap dinilai sebagai kunci untuk mencapai NHD, dimana demokrasi 

dan kedaulatan hukum berjalan. Namun, seperti yang dikemukakan oleh 

Schiller, masyarakat sipil itu merupakan konsep yang bermakna ganda. 

Konsep masyarakat sipil sedikit-dikitnya mengacu pada situasi dan kondisi 

yang berbeda. Pertama, kehadiran masyarakat sipil mewujud dalam bentuk 

lembaga-lembaga sosial yang kuat dan mempunyai akar yang mendalam 

dalam masyarakat sehingga mampu melawan kontrol rezim-rezim otoriter. 

Kedua, masyarakat sipil itu hadir dalam wujud suatu jaringan organisasi-

organisasi sosial yang rapat yang memberikan model sivilitas, kerjasama 

dan toleransi serta menciptakan hubungan-hubungan antara bagian-bagian 

masyarakat yang mendorong partisipasi, civic trust, dan kerjasama. Inilah 

yang acap disebut modal sosial. Baik masyarakat sipil pada situasi yang 

pertama, maupun masyarakat sipil pada situasi yang kedua tidak kita 

jumpai di Indonesia. Namun, agar tidak menjadi pesimis, layak untuk dicatat 

adanya usaha-usaha  di Indonesia untuk membangun masyarakat sipil 
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yang kuat, baik seperti pada situasi pertama, ataupun seperti situasi kedua, 

yang diupayakan oleh organisasi non-pemerintah seperti, LSM, organisasi-

organisasi Keagamaan, organisasi organisasi Kemasyarakatan, organisasi 

Profesi, organisasi-organisasi Buruh, bahkan unsur-unsur dalam partai-

partai politik, dan unsur-unsur dalam dunia usaha. 

  Schiller menyebutkan problematika perwujudan masyarakat sipil 

seperti tersebut di atas. Misalnya, jika masyarakat sipil itu berupa hadirnya 

lembaga-lembaga kuat yang mampu melawan kemauan negara otoriter, 

apakah lembaga-lembaga kuat itu  juga dapat mengalahkan proses-proses 

demokrasi dan membajak sistem-sistem demokrasi. Lembaga-lembaga 

kuat itulah yang pada akhirnya bisa saja mendominasi negara, dengan 

meninggalkan atau bahkan mengorbankan kepentingan sebagian rakyat 

negara yang bersangkutan. Pada sisi yang lain, jika masyarakat sipil itu 

berupa hadirnya jaringan organisasi-organisasi sosial rapat yang 

mendorong civic trust dan kerjasama. Lalu, bagaimana membuat jaringan 

sosial seperti itu sehingga NHD dapat berjalan. 

  UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan kedudukan di depan 

hukum dan pemerintahan. Prinsip mengandung arti sebagai suatu 

penolakan total terhadap setiap kecenderungan dan bentuk monopoli akses 

pada kekuasaan. Tidak ada seorangpun yang hidup di Indonesia, berani 

secara terbuka menentang prinsip itu. Namun, adalah suatu kenyataan 

yang tak dapat dipungkiri, bahwa hanya para pemilik modal, terutama 
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modal besar asing atau domestik, para birokrat, terutama birokrat klas atas, 

baik sipil maupun militer yang memonopoli akses pada kekuasaan negara. 

Mereka tidak hanya mampu mengendalikan proses politik, tapi lebih dari itu 

proses hukum. Fakta itu menyimpulkan, bahwa syarat politik dan ekonomi 

yang diperlukan bagi pelaksanaan imperatif Konstitusi tidak terpenuhi. 

  Tidak dipenuhi syarat-syarat politik dan ekonomi yang diperlukan 

bagi pelaksanaan imperatif-imperatif Konstitusi, khususnya berkaitan 

pelaksanaan kedaulatan hukum telah membawa dampak buruk bagi 

perlindungan hak-hak Sipil, yakni, hak atas kemerdekaan dan keamanan 

pribadi, hak untuk bebas dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman 

lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas 

pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya, hak atas 

kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, dan hak 

minoritas agama dan politik. 

1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2     Analisis Potensi Terhadap PermasalahanAnalisis Potensi Terhadap PermasalahanAnalisis Potensi Terhadap PermasalahanAnalisis Potensi Terhadap Permasalahan    

Strategi pembangunan bidang HAM dalam Renstra Komnas 

HAM 2010 椴 2014 dibangun berdasarkan sebuah analisis potensi terhadap 

permasalahan yang ada baik dari segi lingkungan eksternal dan internal 

dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM 

di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Artinya analisis yang dilakukan 

berdasarkan alat analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, 

Treathy). Analisis potensi terhadap permasalahan lingkungan eksternal 
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bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang berkembang 

dalam ranah Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya maupun Hak Sipil dan 

Politik. Sedangkan analisis potensi terhadap permasalahan lingkungan 

internal bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam 

organisasi Komnas HAM, khususnya dalam rangka pelaksanaan fungsi 

maupun kesiapan organisasi dalam berbagai aspeknya. Muara dari 

analisis ini ialah respons prioritas Komnas HAM sebagai dasar perumusan 

visi dan misi Komnas HAM dalam rangka pembangunan bidang HAM 2010 

椴 2014.  

Gambar 3. 

Skema Analisis Skema Analisis Skema Analisis Skema Analisis Potensi Terhadap PermasalahanPotensi Terhadap PermasalahanPotensi Terhadap PermasalahanPotensi Terhadap Permasalahan    
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A. Lingkungan EA. Lingkungan EA. Lingkungan EA. Lingkungan Eksternalksternalksternalksternal    

                     1. Kebijakan Nasional (RPJMN) 1. Kebijakan Nasional (RPJMN) 1. Kebijakan Nasional (RPJMN) 1. Kebijakan Nasional (RPJMN)    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) merupakan prioritas lima tahunan Pemerintah yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. 

RPJMN  dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga melalui program 

dan kegiatan yang diimplementasikan dalam Rencana Strategis dari 

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL).  

Dalam pelaksanaannya RPJMN dijabarkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen perencanaan nasional 

untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat 

rancangan dibidang ekonomi, hukum dan sosial , antara lain : 

kebijakan /strategi nasional akses terhadap keadilan, prioritas 

pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun pendanaan lain. 

RPJMN juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program lima tahunan Pemerintah yang memuat sasaran dan 

strategi pembangunan nasional selama lima tahun masa 

pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat 

pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan 

pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi 

Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program 
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prioritas tersebut. Dokumen Rencana yang dimaksud adalah 

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan 

kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

 

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen PerencanaanBagan Alur Keterkaitan Dokumen PerencanaanBagan Alur Keterkaitan Dokumen PerencanaanBagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan    

                                             

Pedoman                    dijabarkan                    Pedoman                  

 

                              Pedoman                            diacu 

                                     Pedoman                   Pedoman                                                                            

                                                                       P                                                                          

                                UU SPPN      UU KN 

 

Bagan diatas menunjukan alur penyusunan Renstra-KL yang berpedoman 

pada RPJMN, kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja-KL). Dokumen Renstra-KL adalah penjabaran 

RPJMN, terkait dengan program kegiatan Kementerian/Lembaga dalam mendukung 

prioritas Nasional. 
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2.2.2.2. NilaiNilaiNilaiNilai----nilai HAMnilai HAMnilai HAMnilai HAM    

a. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budayaa. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budayaa. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budayaa. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya    

(i).Tantangan(i).Tantangan(i).Tantangan(i).Tantangan    

Analisis terhadap kondisi Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya menunjukkan tantangan sebagai berikut:           

− Surutnya Peran Negara dan menguatnya Peran Surutnya Peran Negara dan menguatnya Peran Surutnya Peran Negara dan menguatnya Peran Surutnya Peran Negara dan menguatnya Peran Aktor Aktor Aktor Aktor 

NonNonNonNon----negara negara negara negara     

Tantangan besar bagi upaya perlindungan dan pemenuhan 

hak ekonomi, sosial, dan budaya ialah kian surutnya peran 

negara dalam perekonomian. Globalisasi saat ini menjadikan 

pasar bebas sebagai menjadi satu-satunya 瀞ideologi瀞. Pada 

saat yang sama terjadi peningkatan jumlah MNC/TNCMNC/TNCMNC/TNCMNC/TNC yang 

memanfaatkan dibukanya batas-batas kekuasaan negara 

dan bergerak secara anarkis dan mengambil kekayaan 

sumber daya ekonomi sampai habis. Di tingkat nasional 

terjadi persengkongkolan antara pelaku-pelaku bisnis dan 

politik, yang dipermudah oleh demokrasi prosedural. Hal ini 

membawa akibat jatuhnya korban-korban kelaparan, 

pengangguran, bunuh diri, penyakit, meningginya kematian 

ibu dan balita dan anak-anak putus sekolah.  Elit politik dan 

pengusaha dengan cepat mengisi kekuasaan pemerintahan 

dan beradaptasi dengan sistem demokrasi yang  masih 
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dalam tahap prosedural. Mereka membawa kepentingan dan 

nilai-nilai fundamentalisme pasar yang pada gilirannya 

meniadakan hak asasi terutama hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya.  

− Ekses Kebijakan Desentralisasi Ekses Kebijakan Desentralisasi Ekses Kebijakan Desentralisasi Ekses Kebijakan Desentralisasi     

Sungguhpun merupakan bagian penting dari proses 

demokratisasi di Indonesia, desentralisasi telah melahirkan 

ekses perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya 

potensi kesenjangan ekonomi antara daerah-daerah yang 

kaya dan miskin sumber daya ekonomi. Bagi daerah-daerah 

yang miskin sumber daya, kebijakan desentralisasi 

berdampak terutama pada minimnya sumber-sumber 

pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan dan 

pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya 

masyarakatnya. Pada saat yang sama, ketimpangan sumber 

daya masing-masing daerah juga meningkatkan potensi 

konflik perebutan sumber daya, yang rentan menimbulkan 

pelanggaran HAM pada umumnya.  Sementara itu, kebijakan 

desentralisasi lebih mefasilitasi elit lokal, dan mengasingkan 

satu daerah dengan daerah lain dari nilai-nilai solidaritas 

daripada mendistribusi kekuasaan ke daerah-daerah.  
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− Masih adanya pola pikir hak ekonomi, sosial dan budaya Masih adanya pola pikir hak ekonomi, sosial dan budaya Masih adanya pola pikir hak ekonomi, sosial dan budaya Masih adanya pola pikir hak ekonomi, sosial dan budaya 

bukan hak asasi manusia bukan hak asasi manusia bukan hak asasi manusia bukan hak asasi manusia     

Masih ada mind-set yang melihat hak ekonomi-sosial-budaya 

bukan  sebagai hak asasi, baik di kalangan pemerintah 

maupun di kalangan masyarakat sipil dan terutama sektor 

bisnis.  Hal ini mengakibatkan tidak dimasukkannya hak 

asasi manusia dalam, pembuatan kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan hak ekonomi, soial dan buadaya yang  

berakibat pada pengingkaran dan pelanggaran hak ekonomi, 

sosial, dan budaya yang dilakukan oleh aparat negara, 

terutama pada kelompok-kelompok masyarakat marginal.  

Pemajuan dan perlindungannya masih masih sangat lemah 

dibanding hak sipil politik. Sementara itu, masyarakat yang 

tidak memahami pula hak ekonomi, sosial dan budaya 

sebagai hak asasi manusia juag kemudian tidak menuntu 

pemenuhannya oleh negara. Oleh karena itu perlu 

memprioritaskan pemajuan hak ekonomi sosial budaya. 

(ii).Pelua(ii).Pelua(ii).Pelua(ii).Peluangngngng    

Selain berbagai tantangan di atas, pemajuan, 

perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak ekonomi, 

sosial, dan budaya di Indonesia memiliki peluang sebagai 

berikut:  
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− Dinyatakannya HAM dalam Agenda Pembangunan Dinyatakannya HAM dalam Agenda Pembangunan Dinyatakannya HAM dalam Agenda Pembangunan Dinyatakannya HAM dalam Agenda Pembangunan 

NasionalNasionalNasionalNasional    

Salah satu kemajuan yang penting dicatat dari proses 

reformasi di Indonesia ialah dinyatakannya secara tegas 

kedudukan HAM sebagai bidang dan agenda pembangunan 

nasional. Dari sudut pandang etika politik, pemenuhan HAM, 

termasuk dalam bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 

menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan.         

− BesarnyaBesarnyaBesarnyaBesarnya Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia    

Peluang pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di 

Indonesia juga terletak pada potensi sumber daya alam 

(SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. 

Sejauh didukung teknologi dan manajemen yang baik, 

potensi SDA dan SDM ini memberikan Indonesia modal yang 

memadai untuk melaksanakan pembangunan secara 

berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak ekonomi, sosial, 

dan budaya seluruh lapisan masyarakat.    

− Menguatnya MasMenguatnya MasMenguatnya MasMenguatnya Masyarakat Sipil yarakat Sipil yarakat Sipil yarakat Sipil     

Dalam periode reformasi, masyarakat sipil  seperti Pers, dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkembang yang 

dsapat berperan dalam mendorong dilaksanakannya 

kewajiban oleh negara dalam penghormatan, perlindungan 
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dan pemenuhan hak asasi manusia. Kalangan Pers dan LSM 

mempunyai peran yang sangat bagi tercipta dan 

berfungsinya sistem perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

mansuia termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya.  

b. Hak Sipil dan PolitikHak Sipil dan PolitikHak Sipil dan PolitikHak Sipil dan Politik    

(i).Tantangan(i).Tantangan(i).Tantangan(i).Tantangan    

Meskipun kebebasan sipil dan politik mengalami 

kemajuan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir, 

upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 

hak sipil dan politik di Indonesia dalam lima tahun ke depan 

menghadapai sejumlah tantangan sebagai berikut:   

----    Belum berfungsinya demokrBelum berfungsinya demokrBelum berfungsinya demokrBelum berfungsinya demokrasi sebagai kerangka asi sebagai kerangka asi sebagai kerangka asi sebagai kerangka 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

manusiamanusiamanusiamanusia    

Gagasan bahwa hak asasi akan terjamin dalam sistem politik 

demokratis dan sebaliknya demokrasi harus dilandaskan 

pada hak asasi belum berjalan. Demokrasi masih 

dipraktikkan sebagai cara daripada tujuan dan nilai. Aktor-

aktor dominan memakai demokrasi belum untuk mencapai 

keadilan dan kemakmuran, melainkan lebih sebagai 

prosedur.  
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Perumusan standar yang telah dilakukan juga belum  

diimbangi dengan penegakannya, terutama dalam 

pengungkapan kebenaran maupun pemberian keadilan bagi 

korban. Hak asasi manusia belum ditempatkan dalam nilai 

dan tujuannya. Dalam praktik hak asasi menjadi komoditi 

politik elit kekuasaan di semua tingkatan.  

----    Ancaman Fundamentalisme agama  dan komunalismeAncaman Fundamentalisme agama  dan komunalismeAncaman Fundamentalisme agama  dan komunalismeAncaman Fundamentalisme agama  dan komunalisme        

Terbentuknya alam kebebasan oleh proses demokratisasi 

Indonesia telah memberi ruang berkembang bagi gerakan-

gerakan fundamentalisme agama. Gerakan-gerakan ini telah  

mengembangkan  pemahaman, sikap, dan perilaku intoleran 

dan membenarkan tindak kekerasan. Telah terjadi perilaku 

tirani mayoritas atas kelompok minoritas agama. Para 

pemeluk agama minoritas seperti kaum Bahai maupun aliran 

kepercayaan diperlakukan secara diskriminasi. Demikian 

pula yang dialami oleh Ahmadiyah. Diskriminasi ini juga 

terjadi dalam bentuk peraturan-peraturan daerah syariat. Bila 

situasi ini dibiarkan berlanjut, gerakan-gerakan radikalisme 

agama bukan saja akan menentang kebebasan beragama 

dan berkeyakinan, tetapi juga kebebasan sipil dan politik 

mendasar lain seperti kebebasan berpendapat, kebebasan 

berekspresi, dan kebebasan informasi. 
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Selain itu, reformasi, demokratisasi, dan desentralisasi politik telah 

membuka ruang bagi unsur-unsur daerah untuk tampil ke 

permukaan dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan baik dalam 

kehidupan politik, ekonomi, maupun budaya. Perkembangan ini 

mempunyai dampak lain yaitu mengentalkan identitas dan nilai-

nilai kedaerahan sekaligus melunturkan komitmen terhadap nilai-

nilai bersama. Hal ini meningkatkan potensi konflik pusat dan 

daerah pada aras vertikal dan konflik pada aras horizontal. 

Dominasi dan hegemoni oleh subkultur tertentu terhadap subkultur 

atau individu yang lain pada gilirannya rentan mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran hak sipil dan politik.   

− Belum Terwujudnya Supremasi Hukum Belum Terwujudnya Supremasi Hukum Belum Terwujudnya Supremasi Hukum Belum Terwujudnya Supremasi Hukum     

Supremasi hukum yang berkeadilan juga masih sangat 

lemah. Terdapat jurang yang lebar antara yang normatif dan 

penegakannya. Praktik penyiksaan masih tetap terjadi, bukan 

hanya di tempat-tempat penahanan/penghukuman akan 

tetapi juga tempat-tempat lain. Disamping itu,  selama hampir 

sepuluh tahun terakhir sistem hukum dan jajaran aparatur 

negaranya tidak mampu menjawab berbagai kasus 

pembunuhan dalam konflik-konflik horizontal dan vertikal 

serta kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi masa lalu. 

Budaya impunitas terus menjangkiti sistem hukum kita 椴 

yang dikhawatirkan akan terus memproduksi budaya 

kekerasan maupun menghancurkan sistem demokrasi yang 

sudah ada. Warisan pola militeristik dalam lembaga-lembaga 

keamanan terutama kepolisian masih kuat mengakar. 
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Reformasi di tubuh Polri belum menyentuh reformasi kultural 

dan belum melembaga. 

(ii).Peluang(ii).Peluang(ii).Peluang(ii).Peluang    

Meskipun masih jauh dari ideal, upaya perlindungan 

dan penegakan hak sipil dan politik di Indonesia dalam lima 

tahun ke depan memiliki sejumlah peluang sebagai berikut. 

----    TTTTerbukanya Ruang Partisipasi Publikerbukanya Ruang Partisipasi Publikerbukanya Ruang Partisipasi Publikerbukanya Ruang Partisipasi Publik    

Peluang bagi pemenuhan hak sipil dan politik pertama-tama 

terletak pada semakin terbukanya ruang bagi partisipasi 

publik. Kondisi ini erat kaitannya dengan pengakuan negara 

atas kebebasan sipil yang mendasar untuk  berserikat dan 

berkumpul, mengakses informasi, menyatakan pendapat, 

dan untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. 

Terbukanya ruang publik menyediakan condition of possibility 

bagi pemenuhan hak sipil dan politik secara lebih luas dan 

menyeluruh.  

----MeMeMeMenguatnya pemahaman masyarakat dan aparat negara nguatnya pemahaman masyarakat dan aparat negara nguatnya pemahaman masyarakat dan aparat negara nguatnya pemahaman masyarakat dan aparat negara 

tentang hak sipil dan politik tentang hak sipil dan politik tentang hak sipil dan politik tentang hak sipil dan politik     

Dibandingkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah 

dan lembaga-lembaga tinggi negara umumnya memiliki sikap dan 

komitmen yang lebih baik dalam mewujudkan pemenuhan hak sipil 

dan politik di Indonesia. Ini terkait dengan meningkatnya kesadaran 

dan pemahaman masyarakat akan hak sipil dan politik, sehingga 

pemenuhan hak sipil dan politik dipandang penting sebagai basis 
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legitimasi bagi proses penyelenggaraan negara dalam bingkai 

negara demokratis.    

----Menguatnya Masyarakat Sipil Menguatnya Masyarakat Sipil Menguatnya Masyarakat Sipil Menguatnya Masyarakat Sipil     

Peluang yang tak dapat dikesampingkan bagi pemenuhan 

hak sipil dan politik terletak pada menguatnya peran civil 

society seperti kalangan LSM, organisasi sosial 

kemasyarakatan, dan pers. Dalam cara pandang ini, aktor-

aktor tersebut memainkan peran sebagai kekuatan control 

yang mendorong penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia.  

    

B. Lingkungan InternalB. Lingkungan InternalB. Lingkungan InternalB. Lingkungan Internal    

1.1.1.1. Kinerja Pelaksanaan Fungsi Komnas HAMKinerja Pelaksanaan Fungsi Komnas HAMKinerja Pelaksanaan Fungsi Komnas HAMKinerja Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM    

Tanggung jawab Komnas HAM dalam menciptakan situasi 

yang kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan HAM dilaksanakan melalui fungsi-fungsi sebagaimana 

diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang Undang 

Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM melaksanakan fungsi 1) 

pengkajian dan penelitian; 2) penyuluhan; 3) pemantauan, dan 4) 

mediasi, yang dilaksanakan oleh empat subkomisi yang mewakili 

masing-masing fungsi. Sedangkan berdasarkan Undang Undang 
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Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga 

yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan kasus pelanggaran 

HAM berat dalam lingkup proyustisia. Hasil penyelidikan Komnas 

HAM, dalam hal ini, merupakan dokumen yang memiliki kekuatan 

yuridis dan karenaya harus ditindaklanjuti dengan penyidikan. 

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, pelaksanaan 

fungsi-fungsi Komnas HAM tersebut di atas masih terhambat oleh 

sejumlah permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Belum adanya karegorisasi kasus HAM yang jelas; 

b. Sistem komunikasi antar fungsi tidak berjalan secara efektif, 

mengakibatkan lemahnya koordinasi antar fungsi; 

c. Tidak adanya rekam perkembangan penyelesaian/tindak lanjut 

kasus; 

d. Belum adanya sistem layanan dan mekanisme penerimaan 

pengaduan yang tanggap cepat (quick reponse); 

e. Problem komunikasi penanganan kasus antara Komnas HAM 

dan Perwakilan Daerah; 

f. Belum optimalnya fungsi penyelidikan, terkait kewenangan 

Komnas HAM yang lemah dalam, misalnya, pemanggilan paksa 

dan tindak lanjut hasil rekomendasi. 
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2.2.2.2. Kesiapan OrganisasiKesiapan OrganisasiKesiapan OrganisasiKesiapan Organisasi    

Kesiapan Komnas HAM dalam pelaksanaan fungsi-fungsi 

tersebut di atas dipetakan dalam sejumlah aspek sebagai berikut. 

a.a.a.a. Aspek OrganisasiAspek OrganisasiAspek OrganisasiAspek Organisasi    

(i).  Kekuatan(i).  Kekuatan(i).  Kekuatan(i).  Kekuatan    

• Dikukuhkannya eksistensi dan pelaksanaan fungsi 

Komnas HAM dengan Undang Undang;  

• Jumlah anggota yang sedikit memudahkan proses 

pengambilan keputusan;  

• Tingginya harapan dan tingkat kepercayaan masyarakat 

pada kiprah Komnas HAM. 

(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan    

• Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan yang bersifat 

teknis;  

• Selama Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak 

mengalami proses amandemen, keanggotaan Komnas 

HAM yang sekarang ini berjumlah 11 orang tidak memiliki 

dasar hukum yang kuat, sehingga dapat dipertanyakan 

keabsahan putusan-putusannya; 

• Masih adanya kelemahan pada dasar hukum UU Komnas 

HAM; 
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• Keorganisasian Komnas HAM belum mandiri dan tidak 

didukung oleh kewenangan yang memadai dalam 

pengelolaan sumber daya. 

• Struktur organisasi yang ada sekarang ini belum secara 

optimal mendukung pelaksanaan fungsi Komnas HAM; 

• Kewenangan yang terbatas membuat Komnas HAM tidak 

tuntas menyelesaikan kasus-kasus. 

• Lemahnya kemampuan lobby organisasi. 

• Lemahnya hubungan kerja dengan 

organisasi/lembaga/instansi lain. 

b.b.b.b. Aspek ManajemenAspek ManajemenAspek ManajemenAspek Manajemen    

(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan    

• Komitmen yang tinggi dalam meningkatkan perlindungan, 

 pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. 

(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan    

• Tidak teredianya sistem manajemen internal yang 

mendukung  pelaksanaan fungsi organisasi; 

• Belum jelasnya pembagian wewenang antara Komisioner 

dan  Sekretaris Jenderal; 

• Mekanisme kerja belum tertata dengan baik; 

• Budaya kerja tidak/belum sepenuhnya kondusif; 
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• Terbatasnya kewenangan untuk meningkatkan 

kesejahteraan s umber daya manusia Komnas HAM; 

• Belum adanya perencanaan yang sistemik; 

• Putusan sidang paripurna tidak enforceable. 

• Tidak adanya mekanisme evaluasi terhadap tak-

terlaksananya  putusan Sidang Paripurna. 

c.c.c.c. Aspek ProgramAspek ProgramAspek ProgramAspek Program    

(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan    

• Menjangkau individu, komunitas/kelompok masyarakat 

serta lembaga-lembaga yang tidak dapat dilakukan oleh 

insitusi lain; 

• Program didasarkan instrumen internasional yang telah 

diratifikasi; 

• Dukungan jaringan kerja yang luas, nasional, regional, dan 

internasional. 

(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan    

• Program bersifat parsial dan kurang terintegrasi. 

• Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi program-program 

antar subkomisi dengan unit penunjang. 

• Tidak adanya konsistensi antara pelaksanaan program 

dengan rencana strategis. 
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• Masih adanya program-program yang hanya berorientasi 

pada output, belum pada outcome/impact. 

• Belum ada indikator dalam pelaksanaan program 

d.d.d.d. Aspek Sumber DayAspek Sumber DayAspek Sumber DayAspek Sumber Daya Manusiaa Manusiaa Manusiaa Manusia    

(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan    

• Memiliki kapabilitas yang tinggi;  

• Komitmen dan Etos kerja yang tinggi.  

(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan    

• Kapabilitas staf belum merata; 

• Sistem seleksi komisioner kurang memperhatikan 

kompetensi di bidang HAM; 

• Sistem seleksi dan penempatan staf kurang memperhatikan 

kompetensi/keahlian; 

• Belum ada staf fungsional yang memenuhi standar nasional; 

• Belum jelas jenjang karir staf; 

• Sumber daya manusia dengan program yang dijalankan 

tidak proporsional; 

• Kurangnya program pengembangan SDM yang terencana 

dan terukur; 

• Sistem kepegawaian atau pengelolaan SDM belum 

didasarkan pada prinsip Keselamatan, Kenyamanan, dan 

Kesejahteraan Pegawai.  
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e.e.e.e. Aspek Sarana dan TeknologiAspek Sarana dan TeknologiAspek Sarana dan TeknologiAspek Sarana dan Teknologi    

(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan    

• Sebagian besar komisioner dan staf menguasai teknologi 

informasi; 

• Teknologi Informasi cukup tersedia; 

(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan    

• Maintenance teknologi informasi terbatas. 

• Keamanan data belum maksimal. 

• Gedung dan fasilitasnya tidak memadai. 

• Sarana transportasi kurang/tidak memadai. 

• Sistem keamanan gedung tidak memadai. 

f.f.f.f. Aspek JejaringAspek JejaringAspek JejaringAspek Jejaring    

(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan    

• Jaringan kerjasama yang luas dalam skala nasional, 

regional, dan global; 

• Tersedianya direktori jejaring HAM Nasional;  

(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan    

• Keterbatasan kemampuan Komnas HAM menambah 

jejaring di perwakilan  

• Belum optimalnya pemanfaatan jejaring nasional yang telah 

dimiliki 
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g.g.g.g. Aspek KeuanganAspek KeuanganAspek KeuanganAspek Keuangan    

(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan(i). Kekuatan    

•  Anggaran tersedia baik dari negara maupun hibah. 

(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan(ii). Kelemahan    

• Lemahnya tata kelola perencanaan dan keuangan; 

• Kurangnya disiplin penggunaan anggaran; 

• Sistem dan prosedur penyaluran dana tidak 

disosialisasikan; 

• Tidak ada pelaporan model cashflow; 

• Belum dilibatkannya unit kerja dalam penyusunan dan 

pembahasan RKAKL; 

• Tidak ada SOP untuk pengelolaan anggaran negara dan 

hibah; 

• Lemahnya penyerapan anggaran; 

 

C. Isu Strategis Komnas HAMC. Isu Strategis Komnas HAMC. Isu Strategis Komnas HAMC. Isu Strategis Komnas HAM 

Berdasarkan berbagai pengaduan yang masuk ke Komnas HAM 

dan hasil pemantauan Komnas HAM serta analisis lingkungan 

eksternal dan internal yang ada, maka ada beberapa isu strategis yang 

perlu mendapat perhatian Komnas HAM selama periode 2010-2014:  
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1. Tak adanya kebijakan dan implementasi perlindungan dan 

pemenuhan hak ekosob dan sipol yang berstandar HAM dan 

keadilan sosial (social   justice) 

2. Lemahnya kesadaran aparat Negara, civil society dan kewajiban 

Negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM; 

3. Menguatnya fundamentalisme dan nilai kelompok yang 

diakomodasi dalam sejumlah aturan hukum dan perundangan; 

4. Masih lemahnya kelembagaan dan fungsi Komnas HAM. 
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BAB II BAB II BAB II BAB II     

VISI, MISI DAN TUJUANVISI, MISI DAN TUJUANVISI, MISI DAN TUJUANVISI, MISI DAN TUJUAN    

Kehadiran Komnas HAM sebagai lembaga negara menemukan maknanya yang 

substansial pada tanggung jawab yang diembannya dalam menciptakan situasi yang 

kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. 

Sejak awal kehadirannya sampai berakhirnya periode 2003 椴 2008, tanggung jawab itu 

telah dilaksanakan secara optimal melalui berbagai fungsi, mulai dari pengkajian, 

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hingga penyelidikan kasus pelanggaran HAM 

berat. Visi yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut ialah terwujudnya 

perlindungan dan penegakan HAM bagi semua. Meski banyak kemajuan yang telah 

dicapai, tak dapat disangkal bahwa upaya pelaksanaan fungsi Komnas HAM dalam 

kurun waktu ke depan masih akan menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang 

tidak dapat dikatakan ringan. Dengan berpijak pada analisis situasi yang telah 

dipaparkan pada bab terdahulu bahkan dapat dikatakan, kendala dan tantangan 

tersebut akan semakin berat dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Seiring dengan 

perkembangan situasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya, baik dalam skala global 

maupun nasional. Komnas HAM memandang perlu melakukan strategic positioning 

kembali terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam rangka perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia untuk kurun lima tahun ke 
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depan. Strategic positioning tersebut dijabarkan dalam Visi dan Misi Komnas HAM 2010 

椴 2014. 

 

2.12.12.12.1         VisiVisiVisiVisi    

Kualitas visi sebuah organisasi ditentukan terutama oleh seberapa jauh 

visi tersebut bersifat feasible dalam rangka pencapaian kondisi yang diidealkan 

(expected condition). Visi, dengan demikian, mencerminkan lebih dari sekadar 

nilai-nilai filosofis dan budaya organisasi, tetapi juga antisipasi terhadap segala 

kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pencapaian tujuan organisasi. 

Hingga berakhirnya periode 2003 椴 2008, Komnas HAM telah memosisikan diri 

sebagai lembaga negara yang mengemban fungsi dan tanggung jawab dalam 

menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan HAM di Indonesia. Meskipun belum optimal, tetap harus diakui 

banyak kemajuan yang telah dicapai sebagai buah dari pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Komnas HAM. Kemajuan ini pada gilirannya menjadikan 

Komnas HAM sebagai tumpuan harapan masyarakat akan terwujudnya Kondisi 

HAM yang semakin baik. Harapan ini niscaya untuk ditanggapi dengan 

optimalisasi fungsi, sehingga Komnas HAM dapat menjadi lembaga yang 

memiliki kredibilitas tinggi dan terpercaya.   
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Analisis situasi pada bab sebelumnya merumuskan sejumlah isu strategis. 

Untuk menghadapi hal itu Komnas HAM memunculkan lima buah tujuan strategis, 

sebagai berikut: 

1) Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi di bidang ekosob dan 

Sipol yang berbasis HAM dan keadilan sosial (social justice) 

2) Memperkuat kesadaran aparat negara dan civil society tentang pentingnya 

perlindungan dan pemenuhan HAM; 

3) Mendorong reformasi dan supremasi hukum berbasis HAM; 

4) Meningkatkan kinerja Komnas HAM dalam perlindungan, pemajuan dan 

pemenuhan hak ekosob;  

5) Memperkuat posisi kelembagaan Komnas HAM. 

 

Tujuan strategis tersebut menjadi fokus Komnas HAM dalam  periode 2010-2014. 

Dengan bertolak dari isu strategis itulah, Komnas HAM merumuskan Visi 2010 sebagai 

berikut.     

          

 

 

 

 

 

Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan 

penegakan HAM. 

 



Renstra Komnas HAM 2010 椴 2014   64 

2.22.22.22.2         MisiMisiMisiMisi    

Sebagai penjabaran dari Visi 2010, Komnas HAM menetapkan sejumlah 

misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan 

kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan 

rumusan sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM; 

2) Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada 

aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia; 

3) Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui 

penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya; 

4) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, 

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi; 

5) Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi 

Manusia dan keadilan sosial (social justice); 

6) Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya 

perlindungan dan pemenuhan HAM; 

7) Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, 

nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan 

(stake-holder) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di 

Indonesia. 
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2.32.32.32.3     TujuanTujuanTujuanTujuan    

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Komnas HAM memiliki tujuan untuk : 

1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagipelaksanaan Hak Asasi 

Manuasia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 

2) Meningkatakan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia guna ber 

kembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk 

berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

Seluruh tujuan tersebut dicapai melalui sejumlah fungsi Komnas HAM, 

yaitu Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, dan Mediasi HAM. 

Sementara, dalam Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang menerima 

mandat dan memiliki kewenangan penyelidikan atas pelanggaran HAM Berat, 

termasuk didalamnya Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. 

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya Komnas HAM memiliki tujuan dan 

sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut : 
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NoNoNoNo    Tujuan StrategisTujuan StrategisTujuan StrategisTujuan Strategis    Sasaran StrategisSasaran StrategisSasaran StrategisSasaran Strategis    

1. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi HAM 

dalam pengambilan kebijakan di tingkat 

nasional 

Adanya peraturan perundang-undangan yang 

memfokuskan pada HAM 

 

2. Meningkatkan kinerja dan kewenangan 

lembaga penegak HAM 

Meningkatnya jumlah instansi pemerintah, 

lembaga/organisasi dan individual yang 

bekerjasama dengan Komnas HAM 

3. Optimalisasi peran Komnas HAM dalam 

mewujudkan penghormatan, pemajuan, dan 

penegakan HAM 

- Monitoring dan evaluasi putusan sidang 

Paripurna 

- Adanya audit secara teratur (Lembaga, 

Keuangan dan Program) 

- Pertanggungjawaban publik dilakukan secara 

teratur 

4. Meningkatkan hasil-hasil kajian yang menjadi 

rujukan dan mempengaruhi kebijakan serta 

menjawab kebutuhan aktual 

- Meningkatnya kualitas produk kajian dan 

penelitian dan publikasinya 

- Meningkatnya kualitas penelitian dan 

pengkajian kebijakan penyelenggara negara 

dari sisi HAM 

- Peningkatan pemanfaatan mekanisme 

internasional dalam upaya mempengaruhi 

kebijakan penyelenggara negara 

- Meningkatnya kecepatan respon Komnas 

HAM terhadap masalah-masalah aktual 

5. Otimalisasi peran Komnas HAM dalam 

mewujudkan penghoramatan, pemajuan dan 

- Meningkatnya kerjasama antara Komnas 

HAM dengan jaringan pendidik HAM 
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penegakan HAM  - Pengembangan sistem monitoring dan 

evaluasi program diklat 

- Peningkatan kerjasama dengan institusi 

pemerintah yang melakukan pelatihan HAM 

- Peningkatan kerjasama dengan lembaga 

(NGO, PUSHAM) yanng melakukan 

poelatihan HAM 

- Peningkatan kerjasama dengan lembaga 

yang melakukan publikasi HAM 

- Peningkatan kerjasama dengan lembaga 

yang melakukan kampanye HAM dan 

penyuluhan HAM 

- Peningkatan kerjasama dengan institusi 

pemerintah yang melakukan penyuluhan 

HAM 

- Peningkatan kerjasama dengan lembaga 

(NGO, PUSHAM) yang melakukan 

penyuluhan HAM 

- Media engagement  

- Pengembangan perpustakaan dan 

dokumentasi 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan 

kepada masyarakat  

Tersedianya sistem pelayanan pengaduan yang 

quick response 

7. Mewujudkan penyelesaian kasus secara cepat, 

transparan, tidak memihak/imparsial dan 

- Tersedianya petunjuk pelaksanaan dalam 

penyelesaian kasus 
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memenuhi rasa keadilan masyarakat  - Jumlah kompentensi SDM yang memadai 

- Memperluas jejaring dan membangun trust 

building dengan pemerintah dan lembaga 

terkait  

8. Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

Komnas HAM 

- Terbentuknya struktur organisasi kesesjenan 

sesuai dengan kebutuhan dan standar yang 

ditetapkan, baik pusat maupun 

daerah/perwakilan 

- Adanya peningkatan efektivitas tata kelola 

organisasi 

- Tersedianya anggaran yang memadai dan 

adanya mekanisme pengelolaan keuangan 

yang efisien dan transparan/akuntable 

- Adanya sumber daya manuasia/pegawai 

yang berkompeten dan peningkatan 

kesejahteraanya 

- Tersedianya sarana dan prasarana 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 

 

 

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 

 

Pembangunan HAM sampai dengan tahun 2009 terus dilaksanakan melalui 

pelaksanaan konvenan internasional tentang Hak Ekonomi, Social, dan Budaya 

(ICESCR) 1966 serta konvenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 

1966, yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang 

pengesahan International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan 

Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International 

Convenant on Civil and Political Rights. 

Indonesia juga telah melakukan penandatanganan beberapa Optional 

Protocol dan ratifikasi yang terkait dengan penanganan HAM, seperti Konvensi Hak 

Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990; Konvensi Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan (CEDAW), melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984; 

Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, melalui Undang-Undang Nomor 29 

tahun 1998; Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1998 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi 

Ras dan Etnis. Seperti pencapaian Millenium Development Goal (MDGs), yang telah 

menjadi kewajiban Indonesia untuk menindaklanjuti pengintegrasian dan 

penyesuaiannya dalam lingkup pelaksanaannya di semua pihak terkait. Untuk 

mendukung pelaksanaan HAM di daerah sampai dengan bulan Juli 2009 telah 

dibentuk 407 Panpel RAN-HAM kabupaten/kota dan 33 Panpel RAN-HAM Propinsi 

yang dalam pembentukannya bekerjasama dengan Pemda setempat. 

Dalam rangka mendorong pelaksanaan peradilan khususnya dalam 

penanganan Tipikor dan pelanggaran HAM, yang melibatkan kelompok elite dan 

pejabat Negara, melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 

perlindungan saksi dan korban, pemerintah telah membentuk LPSK. Dengan 

adanya lembaga ini diharapkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan 

hukum akan lebih baik dan tidak terbatas pada penyampaian laporan, tetapi juga 

ikut aktif sebagai saksi dalam proses peradilan. 
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Selain itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan strategi nasional akses 

terhadap keadilan dalam rangka pemberian akses hukum kepada masyarakat 

miskin dan terpinggirkan yang menekankan desakan untuk melakukan reformasi 

keadilan kepada semua bidang kehidupan yang medorong perubahan posisi 

Indonesia yang lebih baik untuk mempromosikan hukum, keadilan, dan HAM bagi 

masyarakat miskin dan terpinggirkan. Strategi Nasional Akses terhadap keadilan 

terfokus pada 8 area permasalahan yaitu; (1) Bidang Reformasi Hukum dan 

Peradilan, (2) Bidang Bantuan Hukum, (3) Bidang Tata Kelola Pemrintah Lokal, (4) 

Bidang Tanah dan SDA, (5) Kelompok Perempuan, (6) Kelompok Anak, (7) 

Kelompok Tenaga Kerja, (8) Kelompok Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis 

dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur 

diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi 

peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM. Penghormatan 

terhadap prinsip-prinsip HAM akan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan 

hukum melalui pembaruan materi hukum yang dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-

prinsip HAM dan berkeadilan gender kedalam semua bentuk pelayanan kepada 

seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan 

penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan HAM. 

Peningkatan pemberdayaan HAM dilakukan melaui perwujudan keadilan rakyat 

yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya, 

politik, kemanan, dan hukum yang sangat bergantung satu sama lain melalui 

integtasi pendekatan HAM kedalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan 

di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi 

pemajuan dan pemenuhan HAM untuk lima tahun mendatang. 
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3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMNAS HAM 

Berdasarkan perumusan sasaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka 

Komnas HAM telah mempersiapkan strategi kebijkan untuk setiap sasarannya. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara sasaran dengan strategi 

kebijakan.  

a. Sasaran meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui 

peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM merupakan sasaran 

utama yang paling diharapkan. Karena fungsi Komnas HAM sebagai salah satu 

lembaga negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan 

pemajuan, dan penegakan HAM. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komnas HAM 

mempersiapkan strategi kebijakan antara lain berupa: 

� Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan 

aparatur negara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal 

serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional 

maupun internasional dalam bidang HAM. 

� Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM mulai 

pengkajian penelitian peraturan perundangan nasional dan internasional. 

b. Sasaran terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang 

dilakukan aparatur penegak hukum dan instansi terkait. Strategi kebijakan yang 

dipersiapkan Komnas HAM antara lain berupa : 

� Penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM 

� Pemantauan kasus pelanggaran HAM 

� Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat  

� Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi 

c. Sasaran peningkatan pelayanan umum Komnas HAM dilakukan melalui strategi 

kebijakan sebagai berikut : 

� Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas. 

� Pengembangan SDM melalui pendidikan pelatihan teknis dan fungsional dalam 

rangka peningkatan kompetensi pegawai. 

� Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM 

� Peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan BMN 

� Peningkatan sarana dan prasarana kerja 
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d. Sasaran peningkatan koordinasi perencanaan, pelayanan persidangan, 

keprotokolan dan kerjasama Komnas HAM. Strategi kebijakan yang ditetapkan 

adalah sebagai berikut : 

� Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta Renstra 

Komnas HAM 2015-2019. 

� Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan 

internasional. 

� Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan melalui pembuatan 

laporan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan 

instrumen pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan manajemen resiko. 

� Peningkatan kualitas pelayanan persidangan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Di awal naskah Rencana Strategis Komnas HAM 2010 – 2014 telah dinyatakan 

bahwa Renstra merupakan instrumen untuk: memperjelas arah masa depan 

organisasi, menentukan prioritas kebijakan organisasi, serta mengembangkan 

landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan kebijakan dan perbaikan kinerja 

organisasi.  

Selain ketiga manfaat itu, Renstra juga merupakan piranti organisasi untuk 

menggali umpan-balik serta gagasan-gagasan yang jernih dalam rangka pencapaian 

visi keberhasilan dan kinerja organisasi. Konsekuensi logisnya, meskipun naskah ini 

disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur internal organisasi 

Komnas HAM, umpan balik dan gagasan yang jernih dapat menjadi masukan untuk 

mengevaluasi, memperkaya serta memperbarui apa yang tersurat dalam naskah 

Renstra Komnas HAM 2010 – 2014 ini secara periodik dan berkelanjutan.  

Dalam rangka evaluasi, pengayaan dan pembaharuan tersebut, kami 

mengundang peran serta segenap stakeholders untuk berkenan memberikan 

tanggapan atas naskah Renstra Komnas HAM 2010 – 2014 ini. Dengan demikian, 

naskah ini sungguh-sungguh dapat menjadi media dialog yang konstruktif bagi 

perbaikan kinerja Komnas HAM.  

 



Lampiran 1 
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 
 

Target 
No Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator 

2010 2011 2012 2013 2014 

Unit 
Pelaksana 

 
PROGRAM   

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 

Komnas HAM 

  

Jumlah rekomendasi yang terkait 

dengan pembentukan, perubahan & 

pencabutan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan 
dengan HAM 

8 rekomendasi 7 rekomendasi 6 rekomendasi  5 rekomendasi  4 rekomendasi  

  Meningkatnya 

dukungan manajemen 

pelaksanaan tugas 

teknis Komnas HAM 

    

Tingkat perlibatan dan penyikapan 

aparat negara dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan 

segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan serta perlindungan, 
penegakan dan pemajuan HAM 

perempuan 

30% 30% 30% 30% 30% 

    

    

Prosentase penanganan pengaduan 

kasus pelanggaran HAM yang 
disampaikan kepada Komnas HAM 

80% 80% 85% 90% 90% 

    Prosentase kasus pelanggaran 

HAM yang diselesaikan melalui 

mekanisme mediasi 

      

40% 50% 60% 70% 85% 

    

 

    

Jumlah kesepakatan/MoU 

kerjasama dengan stakeholder  

dalam jangka waktu yang 

ditargetkan  

12 MoU 12 MoU 12 MoU 12 MoU 12 MoU 

Sekretariat 

Jenderal 

  KEGIATAN             

1 Penguatan Kesadaran 

HAM Masyarakat dan 
Aparatur Negara. 

Meningkatnya 

kesadaran HAM 
masyarakat dan 

aparatur negara 

melalui penguatan 

peraturan perundang-

undangan yang 

berperspektif HAM 

          

      8 rekomendasi 7 rekomendasi 6 rekomendasi 5 rekomendasi 4 rekomendasi 

      

Jumlah rekomendasi yang terkait 

dengan pembentukan, perubahan 

dan pencabutan peraturan 

perundang-undangan yang 
berhubungan dengan HAM 

     

Biro 

Administrasi 

Pemajuan 

HAM 



Lampiran 1 
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 
 

Target 
No Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator 

2010 2011 2012 2013 2014 

Unit 
Pelaksana 

 
      Tingkat tindak lanjut dari 

rekomendasi hasil pengkajian dan 

penelitian  yang terkait dengan 

pembentukan, perubahan & 
pencabutan peraturan perundang-

undangan nasional   serta ratifikasi 

instrumen HAM internasional 

50% 50% 67% 67% 75% 

      Tersedianya alat ukur pemenuhan 

HAM 

4 isu-isu 4 isu-isu 6 isu-isu 8 isu-isu 10 isu-isu 

      

      

Meningkatnya kesadaran 
masyarakat dan aparatur negara 

terhadap kegiatan pemajuan HAM 

melalui klien feedback survey 

2 survey 2 survey 3 survey 4 survey 4 survey 

      

      

Prosentase kenaikan alumni 

pelatihan yang menjadi fasilitator 

HAM 

5% 10% 15% 20% 25% 

      Prosentase kenaikan pemahaman 

aparatur negara terhadap ketaatan 

atas produk perundang-undangan  

yang berperspektif HAM. 

10% 10% 10% 10% 10% 

  KEGIATAN             

2 Peningkatan 

Penanganan dan 
Penyelesaian Kasus 

Pelanggaran HAM 

Terlaksananya 

penanganan dan 
penyelesaian kasus 

pelanggaran HAM 

yang dilakukan oleh 

aparat penegak 

hukum dan instansi 

terkait 

          

      

Prosentase penanganan pengaduan 

kasus pelanggaran HAM yang 

disampaikan kepada Komnas HAM 

80% 80% 85% 90% 90% 

      

      

Tersedianya sistem pengaduan 

online dan database pengaduan 

1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 

      

      

Prosentase rekomendasi terkait 

kasus pelanggaran HAM yang 
ditindaklanjuti oleh pihak terkait 

40% 45% 50% 55% 65% 

      Jumlah rekomendasi hasil 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 

Biro 

Administrasi 

Penegakan 

HAM 



Lampiran 1 
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 
 

Target 
No Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator 

2010 2011 2012 2013 2014 

Unit 
Pelaksana 

 
      penyelidikan Komnas HAM terkait 

kasus pelanggaran HAM berat yang 

ditindaklanjuti Jaksa Agung 

      Prosentase kasus pelanggaran 

HAM yang diselesaikan melalui 

mekanisme mediasi 

        

40% 50% 60% 70% 85% 

      

      

Prosentase pelaksanaan hasil 

mediasi kasus-kasus pelanggaran 

HAM  

40% 50% 60% 60% 75% 

  KEGIATAN   

3 Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Segala Bentuk 

Kekerasan terhadap 

Perempuan dan 

Pemenuhan Hak 

Korban 

  

Tingkat perlibatan dan penyikapan 

aparat negara dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan 

segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan serta perlindungan, 

penegakan dan pemajuan HAM 

perempuan 

30% 30% 30% 30% 30% 

    Terlaksananya 

kegiatan pencegahan 

dan penanggulangan 

segala bentuk 

kekerasan terhadap 

perempuan dan 
pemenuhan hak 

korban 

Tingkat pelibatan dan penyikapan 

masyarakat dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan 

segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan serta perlindungan, 

penegakan dan pemajuan HAM 
perempuan 

50% 50% 50% 50% 50% 

      

      

Tingkat rekomendasi hasil 

pengkajian dan penelitian yang 
terkait dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

dan instrumen internasional yang 
relevan bagi perlindungan HAM 

perempuan 

50% 50% 50% 50% 50% 

      

      

Jumlah pemantauan termasuk 
pencarian fakta dan 

pendokumentasian pelanggaran 

HAM perempuan 

10 pemantauan 10 pemantauan 10 pemantauan 10 pemantauan 10 pemantauan 

      

      

Prosentase pengaduan pelanggaran 
HAM perempuan yang 

ditindaklanjuti 

50% 50% 50% 50% 50% 

Komnas 

Perempuan 



Lampiran 1 
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 
 

Target 
No Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator 

2010 2011 2012 2013 2014 

Unit 
Pelaksana 

 
      

      

      

Prosentase pendampingan dan 

sistem pemulihan  korban 

pelanggaran HAM yang 

dikembangkan 

25% 40% 50% 60% 75% 

      

      

Prosentase jumlah mekanisme 

penyelesaian alternatif yang 

dikembangkan 

25% 30% 35% 40% 45% 

      Prosentase pendokumentasian 

pelanggaran HAM yang terjadi  

50% 60% 70% 80% 90% 

      

      

Presentase advokasi terhadap 

korban pelanggaran HAM 

50% 50% 50% 50% 50% 

      Meningkatnya fungsi kelembagaan 

Komnas Perempuan dalam rangka 

menciptakan lembaga yang 
independen, transparan, dan 

akuntabel dalam menjalankan 

mandat Komnas Perempuan. 

20% 25% 30% 35% 40% 

Jumlah kebijakan, pedoman dan 

SOP yang tersedia 

39 buah       72 buah 

Prosentase SDM yang berkompeten 70%       86% 

Prosentase pegawai yang mengikuti 

diklat 

250 orang diklat       400 orang diklat 

Prosentase berkas 

pertanggungjawaban keuangan 

yang di proses verifikasi  telah 

benar  dan lengkap. 

60%       95% 

4 Kegiatan 

Peningkatan 

Pelayanan Umum 

Komnas HAM 

Terselenggaranya 

Pelayanan Umum 

Komnas HAM 

Prosentase administrasi 

perlengkapan dan rumah tangga 

sesuai dengan prosedur 

70%       90% 

Biro Umum 



Lampiran 1 
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 
 

Target 
No Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator 

2010 2011 2012 2013 2014 

Unit 
Pelaksana 

 
Jumlah dan jenis barang dan jasa 

yang diadakan 

16.512 barang/jasa       90.000 barang/jasa 

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun sesuai peraturan 

2 laporan       10 laporan 

Tingkat ketepatan waktu 

pembayaran gaji dan honorarium 

1 % penyimpangan       0 % penyimpangan 

Tingkat kesesuaian antara jumlah 
pegawai dengan jumlah sarana 

kerja 

35 % penyimpangan       5 % penyimpangan 

Tingkat kelancaran dana/uang 

dalam pelaksanaan pembayaran 

10 % penyimpangan       2 % penyimpangan 

Tingkat kepuasan pegawai terhadap 

pelayanan administrasi 
kepegawaian 

7 % complaint       0 % complaint 

Tingkat kepuasan pegawai terhadap 

pelayanan umum 

5%       0% 

Jumlah rencana kerja tahunan 1 renja       5 renja 

Renstra Komnas HAM 2015-2019 -        1 renstra 

5 Kegiatan 

Pengembangan 

Perencanaan dan 

Kerjasama Komnas 

HAM 

Koordinasi 

perencanaan, 

pelayanan 

persidangan, 

keprotokolan dan 

kerjasama 

Jumlah laporan  monitoring dan 

evaluasi yang disampaikan tepat 

waktu 

11 laporan       55 laporan 

Biro 

Perencanaan 

dan 

Kerjasama 



Lampiran 1 
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 
 

Target 
No Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator 

2010 2011 2012 2013 2014 

Unit 
Pelaksana 

 
Jumlah kesepakatan / MoU 

kerjasama dengan stakeholders 

dalam jangka waktu yang 

ditargetkan 

12 MoU       60 MoU 

Jumlah keputusan sidang paripurna 

dihasilkan 

99 keputusan       495 keputusan 

Jumlah stakeholders yang 

berkonsultasi dan berkoordinasi ke 

Komnas HAM 

15 stakeholders       75 stakeholders 

 
 
 
 
 
 
 



    Lampiran 2 
 

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014  
KOMNAS HAM  

      

ALOKASI 
PROGRAM / KEGIATAN  

2010 2011 2012 2013 2014 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

            

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Komnas HAM 

58,085,920,000 57,242,700,000 62,966,900,000 69,263,600,000 76,190,000,000 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM 27,309,996,000 26,915,517,000 29,607,036,000 32,567,744,000 35,824,538,000 

Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM 3,416,923,000 3,365,870,000 3,702,453,000 4,072,700,000 4,479,972,000 

Kegiatan Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus 
Pelanggaran HAM 

10,471,914,000 10,320,860,000 11,352,933,000 12,488,227,000 13,737,057,000 

Kegiatan Penguatan Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Negara serta 
Penguatan Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM 

7,482,823,000 7,372,860,000 8,110,137,000 8,921,152,000 9,813,272,000 

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan 
terhada perempuan dan pemenuhan hak korban 

9,404,264,000 9,267,593,000 10,194,341,000 11,213,776,000 12,335,161,000 

                     Jakarta, 26 November 2009 

   Ketua, 

      

      

   Ifdal Kasim 


