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Laporan Tahunan Komnas HAM 2021 

"Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM" 

Laporan Tahunan Komnas HAM 2021 adalah bentuk laporan publik atas pelaksanaan kewajiban 

Komnas HAM RI dalam upayanya mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Terutama, 

tentang bagaimana Komnas HAM RI melaksanakan tujuannya untuk mengembangkan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. 

Di tengah suasana kebangsaaan yang masih dilanda pandemi Covid-19 sepanjang 2021, Komnas HAM 

RI terus secara konsisten menjalankan fungsi dan kewenangannya, dengan membangun sinergi dan 

kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta 

berbagai organisasi masyarakat sipil.  

Dalam upaya pemajuan HAM, Komnas HAM RI melakukan berbagai kegiatan pengkajian dan 

penelitian, menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP), serta penyebarluasan wawasan HAM 

melalui Festival HAM pada 17-20 November 2021 di Kota Semarang dan Hari HAM pada 10 

Desember 2021.  

Komnas HAM RI mengkaji dan mendesak DPR RI untuk merevisi Undang-Undang tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang belum memenuhi standar dan norma HAM. Komnas HAM 

RI juga menerbitkan SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang telah dijadikan salah 

satu acuan oleh beberapa K/L/D, seperti KLHK dan KemenATR/BPN, untuk menerapkan prinsip dan 

norma HAM dalam menangani konflik agraria, salah aduan aduan terbanyak yang diterima Komnas 

HAM RI sepanjang 2021. 

SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terus  perkenalkan ke berbagai pihak dan 

dijadikan acuan perumusan kebijakan oleh berbagai K/L/D, seperti dalam pembuatan metode baru 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, dan 

BPS. Selain itu, juga dijadikan acuan dalam mendorong kehidupan beragama yang toleran dan 

moderat. Komnas HAM RI juga telah mengkajian RUU Perlindungan Data Pribadi dan 

merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar segera melakukan pembahasan secara partisipatif 

dan akuntabel, selanjutnya disahkan untuk melindungi hak atas privasi dan data pribadi. 

Komnas HAM RI juga menyelenggarakan pelatihan HAM untuk aparat keamanan, seperti pelatihan 

untuk petugas Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Aceh. Hal ini supaya 



kepolisian memahami dan mengimplementasikan norma dan prinsip HAM dalam pelaksanaan 

tugasnya. Komnas HAM RI juga hadir sebagai saksi dalam proses peradilan pembunuhan atas empat 

anggota FPI sebagai salah satu upaya memastikan akses keadilan terhadap korban dan orang-orang 

yang ditinggalkan. 

Komnas HAM RI mengesahkan dan memperkenalkan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan 

Berekspresi dan SNP Pembela HAM ke berbagai pihak Festival HAM 2021 melahirkan Deklarasi 

Semarang tentang prinsip-prinsip tata kelola daerah yang non-diskriminatif, inklusif, dan akuntabel 

berbasis pada HAM. 

Namun, selain capaian, Komnas HAM RI menemui berbagai tantangan. Misalnya, dalam menjalankan 

mandat penegakan HAM, komitmen pihak yang diduga melanggar HAM untuk mengikuti rekomendasi 

Komnas HAM RI tidak diikuti dengan tindak lanjut yang konkrit. Pada 2021, Komnas HAM RI 

menerima 2.729 aduan dugaan pelanggaran HAM di kantor pusat dan 367 aduan yang diterima kantor 

perwakilan di enam provinsi. Aduan terbanyak terkait dengan hak atas kesejahteraan (1009 kasus), hak 

memperoleh keadilan (910) dan hak atas rasa aman (174).  Aktor yang paling banyak diadikan adalah 

kepolisian (728 kasus), korporasi (428), dan pemerintah daerah (249). 

Komnas HAM RI menerima banyak dugaan pelanggaran HAM terkait konflik agraria yang berkelindan 

dengan pembangunan infrastruktur dan PSN, misalnya yang terjadi dalam pembangunan KEK 

Mandalika dan Bendungan Bener. Selanjutnya, beragam lembaga negara yang memiliki komitmen 

penegakan HAM di tingkat pimpinan belum mengarusutamakan komitmen tersebut sampai ke hilir. 

Hal ini terlihat, misalnya, di dalam isu hak atas kebebasan berekspresi. Meskipun Menteri Komunikasi 

dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, dan Kapolri telah menyepakati sebuah Surat Keputusan 

Bersama (SKB) tentang penerapan pasal-pasal tertentu UU ITE yang melarang kriminalisasi, UU ITE 

masih digunakan untuk membungkam ekspresi-ekspresi yang damai. 

Lebih jauh lagi, lembaga negara yang memiliki mandat penegakan HAM belum sepenuhnya mematuhi 

rekomendasi Komnas HAM RI secara penuh. Hal ini tampak di isu pelanggaran HAM yang berat. 

Berulang kali Kejagung RI mengembalikan berkas penyelidikan yang telah Komnas HAM RI berikan 

dengan berbagai alasan. Telah berulang kali pula Komnas HAM RI memperbaiki berkas penyelidikan 

sesuai catatan dari Kejagung RI, mengirimkannya kembali, dan Kejagung RI mengembalikan lagi 

berkas penyelidikan termutakhir. Saat ini terdapat setidaknya 11 berkas dugaan pelanggaran HAM 

yang berat yang telah diselesaikan Komnas HAM. 

Pada sisi lain, berbagai penyelidikan Komnas HAM RI diantaranya terkait dengan pembunuhan di luar 

hukum empat laskar FPI dan pemecatan puluhan pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menyita 

perhatian publik. Hal ini menunjukkan kiprah Komnas HAM RI yang tetap dan semakin 

diperhitungkan dalam penegakan HAM. Peran Komnas HAM RI dalam menjalankan mediasi juga 

terus meningkat, sebagai salah satu jalan dalam penyelesaian sengketa HAM secara alternatif, baik di 

ranah hak sipil maupun juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebanyak 17 kasus telah selesai 

dimediasi dan menghasilkan nota perdamaian. 

Keterbatasan sumber daya Komnas HAM RI juga menjadi tantangan tersendiri. Di tengah banyaknya 

isu di berbagai wilayah, baik isu lanjutan dari masa lalu ataupun isu-isu baru yang mengemuka, 

Komnas HAM RI wajib menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM dengan Kantor 

Sekretariat Komnas HAM di enam provinsi, di bawah 400 pegawai, dan anggaran sekitar 70 miliar per 

tahun. Keterbatasan sumber daya anggaran dan SDM tidak menyurutkan langkah Komnas HAM RI. 

Melalui Laporan Tahunan 2021, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah dan 

DPR, yakni pertama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, 



lembaga negara, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemajuan dan pengakan HAM. 

Hal ini dilakukan diantaranya melalui diseminasi dan implementasi atas SNP yang telah diterbitkan 

Komnas HAM, membangun forum-forum koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah untuk mengukur komitmennya dalam pemajuan dan penegakan HAM, dan melakukan 

kerjasama dengan lembaga-lembaga kunci bagi pemajuan dan penegakan HAM. 

Kedua meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Komnas HAM RI baik di tingkat pusat 

dan daerah sehingga optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam 

setidaknya tiga undang-undang, yaitu UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan UU PDRE, baik di tingkat 

nasional dan internasional. Komnas HAM juga memonitor berbagai instrumen internasional HAM 

yang harus dilaksanaan oleh pemerintah. 

 

Ketiga, meningkatkan dukungan anggaran Komnas HAM RI dalam menjalankan mandat dan 

fungsinya, serta diberikan ruang otonomi dalam mengatur sumber daya keuangan sehingga sesuai 

dengan karakter kelembagaan Komnas HAM RI namun tetap dalam koridor peraturan perundang-

undangan. 

 

Keempat, Komnas HAM RI juga terus perlu memanfaatkan dan mengembangan manajemen sistem 

informasi berbasis pada teknologi informasi dalam menjalankan mandat pemajuan dan penegakan 

HAM, agar tata kelola sumber daya HAM menjadi lebih efektif dan signifikan dalam menjadikan 

Komnas HAM RI sebagai lembaga rujukan HAM secara nasional. 

Jakarta, 12 Agustus 2022 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 


