
 

Pers Release  
Membangun Komitmen HAM Dalam Pemenuhan Persoalaan 
Pangan, Enegri, Infrastruktur dan SDA oleh Calon Presiden-

Wakil Presiden Dalam Debat Kedua Pilpres 2019 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut baik rencana debat kedua 
Calon Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019. Debat kedua ini 
akan berfokus pada isu-isu tentang Pangan, Energi, Infrastruktur, Lingkungan dan 
Sumberdaya Alam. Komnas HAM melihat isu yag disajikan dalam debat kedua ini juga 
sangat erat kaitanya dengan persolan hak asasi manusia. 

1. Pangan  

Hak atas Pangan merupakan hak asasi manusia yang dimandatkan dalam Pasal 25 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 11 Kovenan Internasional Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dan 
diatur lebih lanjut melalui Komentar Umum No. 12 jo. UU Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan. Terdapat dua kriteria dalam pemenuhan hak atas pangan yaitu : 
ketersediaan (konsumsi, distribusi, pemrosesan, sistem pemasaran) dan aksesibilitas 
(ekonomis dan fisik sehingga dapat diakses semua pihak, termasuk kelompok rentan). 
Oleh karenanya, hal ini sangat penting di perhatikan oleh paslon Capres dan Cawapres 
dalam kontestasi 2019 - 2024.   

Salah satu persoalan pokok adalah Rasio gini Indonesia lebih besar dibanding rasio gini 
pendapatan. Sebuah data menunjukkan bahwa selama 40 tahun, rasio gini kepemilikan 
lahan berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Data lain dari BPS menampakkan 
situasi yang mengerikan. Ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. 
Angka ini bermakna bahwa hanya 1% rakyat Indonesia yang menguasai 68% sumber 
daya lahan. Masalah lain adalah sempitnya lahan yang dikuasai atau diolah petani. 
Kepemilikan lahan yang rata-rata di bawah 0,5 hektar (ha) dinilai tidak akan 
mengangkat petani gurem dari garis kemiskinan. Sebuah data menunjukkan bahwa 
56,5% dari 25,4 juta keluarga petani adalah petani gurem, petani yang memiliki lahan 
kurang dari 0,5 ha. Ketimpangan inilah yang sejatinya menjadi problem akar dari 
pertanian yang mempengaruhi persoalan ketahanan pangan. Dari sisi input, petani 
juga mengalami hambatan untuk mengakses benih, pupuk, infrastruktur irigasi, dan 
teknologi. Selain itu, faktor alam dan iklim, yang ditandai anomaly cuaca, hama, dan 
penyakit, masih menjadi problem klasik .   1

Secara umum, penting untuk membangun paradigma HAM, khususnya hak atas pangan, 
di antara berbagai kebijakan pangan, seperti kebijakan pertanian, kebijakan 
pengentasan kemiskinan, kebijakan tentang petani, kebijakan reforma agraria, 
kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), sedemikian rupa, sehingga kebijakan 
pangan mengakomodasi berbagai kepentingan sektoral. Selain itu, penting juga untuk 
membangun kebijakan pangan yang memberi ruang bagi terpenuhinya hak-hak 
kelompok rentan, ketimbang sebaliknya: memberi ruang bagi pemilik modal besar. 
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2. Energi  

Enegeri merupakan salah satu cakupan yang sangat mempengaruhi pemenuhan hak 
asasi manusia. Paling mendasar kebutuhan energi terkait dengan ketersediaan dan 
aksesibilitas untuk memperoleh layanan listrik dan bahan bakar. Kedua komponen ini 
selalu berkaitan dengan hajat hidup masyarakat yang pemanfaatannya didasarkan 
pada konstruksi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.  

Terdapat berbagai upaya untuk pemenuhan energi tersebut, diantaranya kebijakan 
elektrifikasi terutama di daerah-daerah pedalaman dan juga pembangunan listrik 
35.000 MW, serta kebijakan harga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Meskipun 
demikian, tampaknya masih ada persoalan pokok yaitu pencabutan subsidi kepada 
masyarakat dengan dalih efisiensi untuk pembangunan dan ketidaktepatan sasaran. 
Dampak dari situasi ini adalah perubahan mekanisme harga ke dalam sistem pasar 
yang sangat fluktuatif dan kelangkaan bagi penyediaan bahan bakar masih sering 
dijumpai.  

Satu persoalan pokok lain yang besar dalam aspek energi adalah konflik dengan 
masyarakat dalam pembangunan sumber-sumber energi yang dilaporkan ke Komnas 
HAM RI, terutama panas bumi seperti di lereng Gunung Slamet, Purwokerta (Jawa 
Tengah), Gunung Talang, Solok (Sumatera Barat),  PLPT Darai Mataloko, Ngada (NTT), 
Sekko Salombengang, Luwu Utara (Sulawesi Selatan) dan lainnya.  

3. Infrastruktur 

Pengaduan berkenaan dengan konflik agraria bersumber pada pembangunan 
infrastruktur menjadi hal yang baru di Komnas HAM RI, sebelumnya tidak terlalu 
menonjol dan mendapatkan kategorisasi khusus, karena lebih banyak penanganan 
terkait dengan perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Situasi ini berbeda dan 
tercermin dalam data pengaduan di Komnas HAM RI pada 2017 yang lalu sebanyak 32 
kasus. Situasi ini dipengaruhi adanya proyek pembangunan infrastruktur yang masih 
salah satunya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).  

Dari jumlah kasus agraria bidang infrastruktur yang diadukan, dapat dikategorisasikan 
bahwa yang paling banyak dikeluhkan adalah berkaitan dengan ganti kerugian (67%), 
persoalan menyangkut hak ulayat (5%), pengambilan lahan sebelum proses hukum 
selesai (17%),  kriminalisasi terhadap para penolak proyek pembangunan (2,94%), 
hilangnya mata pencaharian (2,94%) dan sisanya menyangkut keterlibatan aparat TNI/
Polri dalam pembebasan lahan, akses warga terhadap lahan miliknya, dan penolakan 
proyek. Secara khusus, konfigurasi dan persebaran konflik agraria dalam pembangunan 
infrastruktur di Indonesia cukup merata, sekurang-kurangnya terjadi di 15 (lima belas) 
provinsi mulai dari Jawa Barat (8 kasus), Sulawesi Selatan (4 kasus), Sumatera Utara 
(2 kasus), Papua (1 kasus), Papua Barat (1 kasus), Nusa Tenggara Timur (2 kasus), 
Maluku (2 kasus), DKI Jakarta (2 kasus), Sulawesi Tenggara (2 kasus), Jawa Tengah(2 
kasus) dan 1 (satu) kasus terjadi di Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali, 
Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta 

Atas persoalan tersebut Komnas HAM RI pada 2018 telah melakukan kajian dan 
penelitian. Hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang 
mempercepat pembangunan adalah penggunaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi dalam 
pandangan HAM UU Nomor 2 Tahun 2012 memberikan implikasi terhadap berbagai 
pelanggaran HAM terlebih dipengaruhi masih belum selarasnya dengan instrumen HAM. 
Secara substansial UU Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan 
perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM terutama berkaitan dengan 
kelonggaran pengaturan definisi kepentingan umum; konsepsi ganti kerugian; 
penyempitan tafsir musyawarah; mekanisme dan prosedur hukum; persoalan penilaian 
terhadap objek pengadaan tanah; eksisnya praktik konsi-nyasi, serta pelepasan hak 
atas tanah yang lebih mudah, meskipun secara formal telah meletakan dasar bagi 



upaya perlindungan masyarakat, terutama aspek hukum untuk menagjukan gugatan 
jika masyarakat memiliki keberatan terhadap penetapan lokasi dan bentuk/besaran 
ganti kerugian.  

4. Lingkungan dan Sumber Daya Alam 

Mukadimah The Rio Declaration on Enviroment and Developmnet tahun 1922 
menegaskan bahwa the integral and interdependet nature of the erath, our home. 
Penegasan ini mencerminkan prinsip universalitas kehidupan manusia dan menegaskan 
posisi sentral dari dua hubungan yang aktif antar manusia dan alam lingkungan 
hidupnya. Alam merupakan wahana lingkungan hidup manusia, bertahan sebagai 
sumber kehidupan jika dirawat, dijaga dan dilestarikan. APabila terhadi kerusakan 
alam maka kehidupan manusia juga akan sama, yang akan mewariskan kerusakan 
kepada genarsi pendatang.  

Eksploitasi atas nama industri dan pembangunan kerap dijumpai, berbagai kasus yang 
dilaporkan ke Komnas HAM RI membentang dari Sumatera-Papua mulai soal 
pertambangan, pembangunan indsutri semen, perkebunan skala besar dan reklamasi 
adalah catatan selama 5 (lima) tahun belakangan ini. Konflik sumber daya alam terus 
mewarnai jumlah pengadukan, sebagai contoh untuk 2017 saja terdapat 269 kasus 
konflik agaria dengan luasan wilayah diperkirakan mencapai 2.713.369 Ha yang terdiri 
konflik lahan (104), perkebunan (39), infrastruktur (32), pertambangan (24), 
kehutanan (24), lingkungan (19) dan penegakan hukum (23).   

Tentunya situasi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah – 
lahirnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria yang secara khusus 
mengatur mengenai asset dan askses reform untuk mengurangi konflik sumber daya 
alam, efektivitasnya sama sekali belum diketahui karena masih sangat baru. Aspek 
paling penting adalah mengatasi masalah ketimpangan penguasaan sehingga  konflik 
sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan.  

Tantangan lainnya adalah dugaan tindakan kriminalisasi terhadap para pembela HAM 
yang memeprjuangkan nasib rakyat melawan kebijakan negara dan kooptasi korporasi. 
Data berbagai organisaasi masyarakat sipil dalam Deklarasi Pembela HAM (Kompas, 
14-12-2018) yang mencatat sebanyak 314 orang menjadi korban, baik kriminalisasi, 
ancaman kekerasan fisik dan psikis. Komnas HAM juga secara aktif melakukan 
penanganan terhadap kasus-kasus tersebut sejak 2015 yang lalu.  

Berdasarkan persoalan-persoalan pokok tersebut di atas, Komnas HAM RI mendorong agar 
pasangan calon presiden-wakil presiden pada periode 2019-2024 dalam debat kedua yang 
akan dilakukan pada 17 Februaru 2018 untuk :  

1. Memastikan pemenuhan hak atas pangan bagi warga seluruh Indonesia dengan 
menekankan pada aspek ketersediaan dan aksesibilitas, termasuk memastikan 
persoalan keadilan bagi para petani yang sebagian besar hanya memiliki lahan 
kurang 0,5 Ha.   

2. Dalam pemenuhan hak atas energi, maka yang paling pokok adalah adanya akses 
dan ketersediaan bagi masyarakat, dan perlunya keberpihakan dalam penentuan 
harga sehingga tidak menjadi komoditi ditentukan pasar. Selain itu, menghindari 
cara-cara represif dan pengambilan lahan masyarakat untuk pembangunan 
pembangkit dan sumber energi baru.  

3. Dalam aspek pemenuhan hak atas pembangunan, terutama untuk infrastruktur yang 
memerlukan sumber lahan yang besar maka, secara struktural perlu pembaruan 
atau revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk membangun keseimbangan antara 
kepentingan pembangunan sebagai amanat UUD 1945 dan perlindungan terhadap 
hak asasi manusia. Selain itu, juga diperlukan penegasan bahwa tidak semua 



proyek startegis nasional (PSN) adalah kepentingan umum semua, karena banyak 
yang berdimensi profit.  

4. Konflik sumber daya alam dan lingkungan hanya dapat didekati dengan pengelolaan 
terhadap ketimpangan penguasaan, pemerintah yang baru harus berani melakukan 
review atas ijin-ijin perusahaan sekala besar dan memiliki progam untuk rakyat. 
Aspek lingkungan dilakukan dengan pendekatan mitigasi dan pemulihan serta 
penegakan hukum yang adil dan imparsial.  

5. Mendorng adanya perlindungan terhadap pembela HAM secara struktural melalui 
regulasi sehingga bagi masyarakat yang berjuang untuk memajukan lingkungan, 
sumber daya alam dan masyarakat marginal tidak menjadi korban kriminalisasi, 
kekerasan fisik dan psikis, serta ancaman.  

Demikian pokok-pokok pikiran ini disampaikan agar menjadi rekomendasi dalam rangka 
perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM oleh Pasangan Calon Presiden – Wakil 
Presiden 2019 -2014 yang bertujuan memperkuat visi dan misinya. 
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Pendalam dapat menghubungi: 

1. Hairansyah (Wakil Ketua Komnas/Ketua Tim) : 0813 4962 0366 

2. Amirudin (Koordiator Subkom Penegakan HAM) : 0811 140 875 

3. Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkom Pemajuan HAM) : 0811 853 543


