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KETERANGAN PERS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG PENTINGNYA PENETAPAN STANDAR NORMA DAN SETTING PENGHAPUSAN 

DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS (PDRE) DALAM PILPRES 2019 
 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan penyusunan draf Standar 

Norma dan Setting Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE) yang merujuk pada UU. 40/2008 

tentang PDRE dan instrumen HAM internasional seperti ICERD dan ICCPR. Penyusunan Standar 

Norma dan Setting ini bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan norma (tafsir) HAM terkait 

dengan PDRE khususnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti. Standar Norma dan Setting ini 

juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan tindakan atau perbuatan yang 

sejalan dengan UU No. 40/2008 dengan tindakan yang bertentangan dengan UU tersebut. 

 

Komnas HAM mengawasi dan mencermati bahwa pemilihan pimpinan eksekutif maupun legislatif di 

daerah dan nasional, merupakan titik rawan terjadinya perlakuan diskriminasi ras dan etnis dalam 

berbagai bentuk, seperti: ujaran kebencian yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis tertentu; 

menguatnya rasa dan semangat primordial yang mengutamakan atau membedakan “putra daerah” 

atau “orang asing”; mendiskreditkan ras atau etnis tertentu untuk meraih dukungan; tawaran/janji 

tentang program kerja yang akan mengutamakan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dari 

“orang/anak-anak daerah/lokal”; ajakan untuk memilih atau menolak pemimpin dari ras dan etnis 

tertentu; dan penyampaian berita bohong alias hoax baik secara langsung maupun melalui media 

social. Celakanya, semua tindakan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis tersebut tidak mendapat 

perhatian dan hukuman maksimal dari Negara yang berdampak pada keterulangan dan berpotensi 

menjadi konflik dalam skala luas.  

 

Oleh sebab itu, Komnas HAM berharap agar dokumen ini kelak menjadi rujukan bagi penegak hukum 

dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara Pemilu untuk mendukung upaya penghapusan 

diskriminasi ras dan etnis. Disamping itu, Standar Norma dan Setting PDRE ini kelak berguna bagi 

setiap individu dan kelompok masyarakat, seperti: serikat buruh, partai politik, organisasi 

masyarakat sipil, organisasi keagamaan, kepemudaan, dan kelompok sosial lain, agar mengerti dan 

memahami bentuk-bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis sehingga dapat memastikan hak 

asasinya terlindungi dari tindakan yang diskriminatif, termasuk tidak melakukan tindakan atau 

perbuatan yang dapat memicu konflik sosial, serta dapat terbangun sikap saling pengertian dan 

toleransi. 

 

Komnas HAM membagi Standar Norma dan Setting PDRE ini menjadi beberapa sub tema, antara 
lain: Latar belakang yang menjelaskan alasan penyusunan dokumen ini; Definisi dari konsep-konsep 
diskriminasi ras dan etnis; Dampak yang diakibatkan dari tindakan diskriminasi; Bentuk-bentuk 
diskriminasi; Ujaran kebencian (hate speech); Segregasi/pemisahan; Diskriminasi elektoral; 
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Kebijakan afirmasi; Kewajiban Negara; dan Kewenangan Komnas HAM khususnya terkait dengan 
fungsi pengawasan dalam UU No. 40/2008. 
 
Komnas HAM menyadari bahwa partisipasi sebanyak mungkin elemen masyarakat bagi 

penyempurnaan Draf Standar Norma dan Setting PDRE ini merupakan hal yang penting. Draf awal 

dokumen ini disiapkan oleh Muhammad Ali Safaat, Asfinawati, Elfansuri Chairah, dan Dian Andi Nur 

Aziz. Sejak dari awal, Komnas HAM telah melibatkan elemen masyarakat sipil baik sebagai penulis 

draf maupun sebagai narasumber dan pembaca kritis untuk memperkaya dan memperkuat 

substansi draf Standar Norma dan Setting PDRE ini. Pada tahap selanjutnya, Komnas HAM akan 

meminta masukan publik secara online melalui laman (website) Komnas HAM; secara khusus akan 

menyurati institusi dan lembaga negara terkait; dan mengadakan serangkaian diskusi publik di 

sejumlah daerah. Hasil akhir dari standar norma dan setting penghapusan diskriminasi ras dan etnis 

ini nantinya akan dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dan diwadahi dalam 

bentuk Peraturan Komnas HAM. 

 
 

Jakarta, 17 Juli 2018 
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
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M. CHOIRUL ANAM 
 
 

 
Masukan dapat dikirim ke alamat email Komnas HAM (info@komnasham.go.id) atau menghubungi 
Sdr. Elfansuri (elfan.suri@gmail.com/081388515759) 
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