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BAB 4 
HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKKAN HUKUM 

Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Republik yang telah 63 
tahun merdeka ini ternyata masih marak di depan mata. Kasus Trisakti tahun 1998 
yang belum tuntas hingga kini, kasus Lumpur Lapindo yang menyengsarakan 
ribuan rakyat tak berdosa masih berlarut-larut, penyerobotan lahan warga oleh 
aparat militer, perilaku brutal oknum aparat kepolisian yang memasuki kampus 
UNAS tahun 2008, dan sederetan kasus lainnya, menandakan masih sangat 
buruknya penegakkan HAM di Indonesia. Kasus terburuk yaitu pembunuhan 
terencana Munir, seorang aktivis sejati pejuang HAM di Indonesia yang diakui 
secara internasional, telah mencoreng nama Indonesia di mata dunia. 

Iklim penegakan HAM dan Rule of Law di Indonesia setidaknya semakin baik 
dalam 10 tahun terakhir (era reformasi). Yang harus diingat bahwa penegakkan 

HAM dan Rule of Law akan menjadi „PR‟ bagi setiap pemerintahan yang 
berkuasa, terlebih pemilu 2009 sudah semakin dekat. Apa dan bagaimana makna 
dan penerapan HAM dan Rule of Law sesungguhnya ? 

4.1 Hak Asasi Manusia (HAM)  

Hak Asasi Manusia (HAM) dan permasalahannya merupakan topik tertua dan 
aktual, yang selalu ada di setiap peradaban manusia. Penegakkan HAM masih 
terkendala dengan kesadaran dan kesungguhan para penguasa serta pemahaman 
warga negara akan hakikat HAM di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.  

Untuk mengawal penegakkan HAM di Indonesia, diperlukan partisipasi 
masyarakat, baik secara pribadi maupun secara institusi seperti Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), Lembaga Pendidikan, Media dan Pers, dan lembaga-lembaga 
lainnya. Hal ini dirasakan sangat efektif dalam membangun opini secara meluas 
akan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Transparansi dan perjuangan 
tanpa henti dalam menegakkan HAM sepatutnya menjadi budaya bangsa.  

4.1.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)  

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diuraikan dengan pendekatan bahasa 

(etimologi) maupun pendekatan istilah. Secara etimologi, kata „hak‟ merupakan 
unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, 
kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat 

dan martabatnya. Sedangkan kata „asasi‟ berarti yang bersifat paling mendasar 
yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat 
mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup sebagai hak paling 
dasar yang dimiliki manusia, sehingga tak satupun manusia ini memiliki 
kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.  

Secara istilah, beberapa tokoh dan praktisi HAM memiliki pemahaman akan 
makna HAM. Baharudin Lopa, dengan mengutip pernyataan Jan Materson dari 



 
Bab 4 Hak Asasi Manusia�� 69 
Rowland B. F. Pasaribu 

Komisi HAM PBB, mengutarakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang 
melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup 
sebagai manusia. Sedangkan menurut John Locke, seorang ahli pikir di bidang 
Ilmu Negara berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang 
diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Ia memperinci hak asasi 
sebagai berikut: :  

- hak hidup (the right to life);  
- hak kemerdekaan (right to liberty);  
- hak milik (right to property).  

Konsep Hak Asasi Manusia terus mengalami transformasi. Pada tanggal 6 Januari 
1941, F. D. Roosevelt memformulasikan empat macam hak-hak asasi (the four 
freedoms) di depan Kongres Amerika Serikat, yaitu:  

- bebas untuk berbicara (freedom of speech);  
- bebas dalam memeluk agama (freedom of religion);  
- bebas dari rasa takut (freedom of fear); dan  
- bebas terhadap suatu keinginan/kehendak (freedom of from want).  

Dimensi yang dirumuskan oleh F.D. Roosevelt menjadi inspirasi dan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Declaration of Human Right 1948, di mana seluruh umat 
manusia melalui wakil-wakilnya dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) sepakat dan bertekad memberikan pengakuan dan perlindungan secara 
yuridis formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya.  

Secara teoritis, hak-hak yang terdapat di dalam The Universal Declaration of 
Human Rights dapat dikelompokkan dalam tiga bagian:  

1. yang menyangkut hak-hak politik dan yuridis,  
2. yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia,  
3. yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan budaya  

Pengertian hak asasi manusia menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yang melekat 
pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai 
manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya 
di dalam kehidupan masyarakat.  

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini 
bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau 
jenis kelamin. Dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus 
memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. 
Hak asasi manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara 
atau undang-undang dasar, dan kekuasaan pemerintah. Bahkan HAM memiliki 
kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. 
Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia, 
yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.  

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan 
bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati 
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dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan 
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, 
hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga 
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan 
perseorangan dengan kepentingan umum.  

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban 
dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah 
baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan 
menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kewajiban yang harus 
dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat dari asasi 
manusia adalah keterpaduan antara hak asasi manusia (HAM), kewajiban asasi 
manusia (KAM), dan tanggung jawab asasi manusia (TAM) yang berlangsung 
secara sinergis dan seimbang.  

4.1.2 Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia  

A. Perkembangan HAM di dunia  

Setiap manusia yang ada di seluruh dunia memiliki derajat dan martabat yang 
sama. Untuk itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk 
berusaha melindungi hak asasinya dari adanya tindakan pelanggaran oleh manusia 
lain yang dapat merugikan kelangsungan hak asasinya. Dalam kaitan hak asasi di 
atas, maka adalah hal yang sangat wajar, rasional, serta perlu mendapat dukungan 
yang nyata bagi setiap manusia yang berpikir dan berjuang untuk memperoleh 
pengakuan hak asasinya di manapun dia berada. Sejarah telah mencatat beberapa 
monumen yang berupa piagam sebagai bentuk penghargaan atas 
pemikiran/perjuangan dalam memperoleh pengakuan HAM dari pemerintah atau 
negara.  

Piagam mengenai perkembangan pemikiran dan perjuangan HAM adalah sebagai 
berikut:  

1. Magna Charta (Piagam Agung 1215)  

Piagam Magna Charta ini adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan 
perjuangan HAM yang dilakukan oleh rakyat Inggris kepada Raja John yang 
berkuasa pada tahun 1215. Isi Piagam Magna Charta ini adalah:  

(1) Rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil kepada rakyat  
(2) Menuntut raja apabila melanggar harus dihukum (didenda) berdasarkan 

kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya  
(3) Menuntut raja menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat  
(4) Menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat  

2. Bill of Rights (UU Hak 1689)  

Bill of Rights adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM 
oleh rakyat kepada penguasa negara atau pemerintah di Inggris pada tahun 1689. 
Inti dari tuntutan yang diperjuangkannya adalah “rakyat Inggris menuntut agar 
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rakyat diperlakukan sama di muka hukum (equality before the law), sehingga 
tercapai kebebasan”. Implikasi adanya tuntutan ini memberi inspirasi kepada para 
ahli untuk menciptakan teori yang berkenaan dengan kesamaan hak yang 
diperjuangkan di atas. Para ahli yang mengemukakan teori tersebut adalah J.J 
Rousseau dalam teori Kontrak Sosial, Montesque dengan teori Trias Politica, John 
Locke dengan teori Hukum Kodrati, dan F.D Roosevelt dengan teori Lima 
Kebebasan Dasar Manusia yang dicanangkan.  

3. Declaration Des Droits de L‟homme et du Citoyen (Deklarasi Hak Asasi Manusia 

dan Warga Negara Perancis tahun 1789)  

Deklarasi ini menyatakan hak asasi manusia dan hak warga negara Perancis. Isi 
deklarasi ini sebagai berikut:  

(1) Manusia dilahirkan merdeka  
(2) Hak milik dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun  
(3) Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan dengan semena-mena atau 

tanpa alasan yang sah serta surat izin dari pejabat yang berwenang.  

4. Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789)  

Undang-undang Hak Virginia tahun 1776, yang dimasukkan ke dalam UUD 
Amerika Serikat tahun 1791. Dikenal juga sebagai The Bill of Rights ini UU HAM 
Amerika Serikat, merupakan amandemen tambahan terhadap konstitusi Amerika 
Serikat yang diatur secara tersendiri dalam 10 pasal tambahan, meskipun secara 
prinsip hal mengenai HAM telah termuat dalam deklarasi kemerdekaan 
(declaration of independence) Amerika Serikat.  

5. Declarations of Human Rights PBB  

Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948, di Jenewa yang merupakan usul 
serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi pembukaan Piagam Declarations of 
Human Rights mencakup 20 hak yang diperoleh manusia. Maksud dan tujuan PBB 
mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam pembukaannya:  

(1) Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan 
datang dari bencana perang  

(2) Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat 
dan derajat manusia, dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki 
dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan yang kecil  

(3) Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai 
kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain hukum 
internasional menjadi dapat dipelihara.  

6. Piagam Atlantic Charter  

Piagam ini merupakan kesepakatan antara F.D. Roosevelt dan Churchil pada 
tanggal 14 Agustus 1941. Isinya adalah “bahwa selenyapnya kekuasaan Nazi yang 
zalim itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan tiap-tiap negara 
hidup dan bekerja dengan aman menurut batas-batas wilayahnya masing-masing 
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serta jaminan kepada setiap manusia suatu kehidupan yang bebas dari rasa takut 
dan kesengsaraan”.  

F.D.Roosevelt menyebutkan lima kebebasan dasar manusia, yakni: bebas dari rasa 
takut (freedom from fear), bebas memeluk agama (freedom of religion), bebas 
menyatakan pendapat/perasaan (freedom of expression), bebas dalam hal 
pemberitaan (freedom of information), bebas dari kekurangan/kemelaratan 
(freedom from want). 

B. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia  

Secara garis besar, Prof. Dr. Bagir Manan dalam bukunya Perkembangan 
Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi pemikiran HAM 
dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1956) dan periode 
setelah kemerdekaan.  

1. Periode sebelum kemerdekaan  

Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam 
organisasi pergerakan sebagai berikut:  

a. Budi Oetomo, pemikirannya, “hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan 
pendapat”;  

b. Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “hak untuk menentukan nasib 
sendiri (the right of self determination);  

c. Sarekat Islam, pemikirannya, “hak penghidupan yang layak dan bebas dari 
penindasan dan diskriminasi rasial”;  

d. Partai Komunis Indonesia, pemikirannya, “hak sosial dan berkaitan dengan 
alat-alat produksi”;  

e. Indische Party, pemikirannya, “hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan 
perlakuan yang sama”;  

f. Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “hak untuk memperoleh 
kemerdekaan”;  

g. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi:  
(1) Hak untuk menentukan nasib sendiri,  
(2) Hak untuk mengeluarkan pendapat,  
(3) Hak untuk berserikat dan berkumpul,  
(4) Hak persamaan di muka hukum,  
(5) Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara  

2. Periode sesudah kemerdekaan  

a. Periode 1945-1950.  

Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai:  

(1) Hak untuk merdeka (self determination),  
(2) Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan,  
(3) Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.  

Sebagai implementasi pemikiran HAM di atas, pemerintah mengeluarkan 
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang Partai Politik dengan 
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tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah 
beharap partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari 
1946.  

b. Periode 1950-1959  

Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan 
demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran 
HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga 
demokrasi yang antara lain:  

(1) Partai politik dengan beragam ideologinya  
(2) Kebebasan pers yang bersifat liberal  
(3) Pemilu dengan sistem multipartai  
(4) Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah  
(5) Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi 

kebebasan  

c. Periode 1959-1966  

Pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari 
pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu 
hak sipil, seperti hak utnuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikrian 
dengan tulisan. Sikap pemerintah bersifat restriktif (pembatasan yang ketat oleh 
kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu 
penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah 
menjadi sistem demokrasi terpimpin. 

d. Periode 1966-1998  

Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang 
berbeda. Kurun waktu yang pertama tahun 1967 (awal pemerintahan Presiden 
Soeharto), berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dnegan 
adanya hak uji materiil (judicial review) yang diberikan kepada Mahkamah Agung.  

Kedua, kurun waktu tahun 1970-1980, pemerintah melakukan pemasungan HAM 
dengan sikap defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan 
produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM. Alasan 
pemerintah adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat dan tidak 
sesuai dnegan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.  

Ketiga, kurun waktu tahun 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat 
wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, seperti Komnas 
HAM berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, 
pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut UUD 1945 
amandemen, Piagam PBB, dan Piagam Mukadimah.  

e. Periode 1998-sekarang  

Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan 
melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya, 
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pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM 
dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, 
hukum, dan pemerintahan.  

4.1.3 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia  

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih buruk dalam upaya 
penegakkan HAM-nya. Beberapa tokoh Indonesia pernah menjadi sorotan 
Internasional berkaitan pelanggaran HAM di Timor-timor beberapa waktu yang 
lalu. Kasus yang juga mencuat hingga mata dunia terbelalak yaitu Politeknik 
Telkom Pendidikan Kewarganegaraan 4-10 Hak Asasi Manusia dan Rule of Law 
pembunuhan aktivis sejati HAM di Indonesia, yaitu Munir. Hingga kini, 
pembunuhan Munir masih dalam proses hukum, walaupun sangat sulit 
diungkapkan, karena melibatkan oknum anggota Badan Intelejen di Indonesia.  

Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak 
sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, 
maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Hal ini sesuai dengan isi 
Piagam PBB yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 55 dan 56 yang berisi bahwa upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja 
sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, 
kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku.  

Sesuai dengan amanat konstitusi, Hak Asasi Manusia di Indonesia didasarkan 
pada Konstitusi NKRI, yaitu:  

1. Pembukaan UUD 1945 (alinea 1);  
2. Pancasila sila keempat;  
3. Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30);  
4. UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang 

Pengadilan HAM.  

Hak asasi di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan 
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak 
atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam 
pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.  

Program penegakan hukum dan HAM (PP Nomor 7 Tahun 2005), meliputi 
pemberantasan korupsi, antiterorisme, dan pembasmian penyalahgunaan 
narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus 
dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten.  

Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM meliputi:  

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana 
Aksi Nasional Pembeantasan Korupsi Tahun 2004-2009.  

2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari tahun 
2004-2009 sebagai gerakan nasional.  



 
Bab 4 Hak Asasi Manusia�� 75 
Rowland B. F. Pasaribu 

3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana 
terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.  

4. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun 
lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.  

5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun 
lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.  

6. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di 
depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk 
mematuhi dan menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan 
konsekuen.  

7. Penyelenggaraan audit regular atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan 
pejabat negara.  

8. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka 
mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan dengan 
biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.  

9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi 
manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika 
masyarakat dapat berjalan sewajarnya.  

10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses 
publik, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.  

11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.  

12. Penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip 
lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum 
dan HAM.  

13. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan 
hukum dan HAM  

14. Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.  

15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan 
perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.  

16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap 
yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan 
ketertiban.  

17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan 
narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan 
peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, serta 
menghukum para pengedarnya secara maksimal.  
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4.1.4 Lembaga Penegak HAM  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 
hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, 
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang 
menghormati orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM.  

Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM 
adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara 
baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia 
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.  

Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU 
tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS 
HAM, dan Bab IX Pasal 104 tentang Pengadilan HAM, serta peran serta 
masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103.  

A. KOMNAS HAM  

Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan 
lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, 
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. 

Tujuan Komnas HAM antara lain:  

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia 
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia  

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna 
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya 
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan  

Wewenang Komnas HAM:  

1. Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian  

a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional hak asasi 
manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan 
aksesi dan atau ratifikasi;  

b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk 
memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan 
pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak 
asasi manusia;  

c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;  

d. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain 
mengenai hak asasi manusia;  
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e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, 
penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;  

f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau 
pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam 
bidang hak asasi manusia.  

2. Wewenang dalam bidang penyuluhan  

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat 
Indonesia;  

b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia 
melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan 
lainnya;  

c. Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat 
nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.  

3. Wewenang dalam pemantauan  

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil 
pengamatan tersebut;  

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam 
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia; pemanggilan kepada pihak pengadu atau 
korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar 
keterangannya;  

c. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada 
saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;  

d. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;  

e. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 
tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya 
dengan persetujuan ketua pengadilan;  

f. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan 
tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan 
persetujuan ketua pengadilan;  

g. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap 
perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam 
perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah 
publik; dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudan pendapat 
Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.  

4. Wewenang dalam bidang mediasi  

a. Perdamaian kedua belah pihak;  

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
dan penilaian ahli;  
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c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui 
pengadilan;  

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia 
kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;  

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk 
ditindaklanjuti.  

B. Pengadilan HAM  

Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan 
saksi, dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. 
Menurut Pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi 
badan peradilan.  

C. Partisipasi Masyarakat  

Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100-103 UU 
tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:  

1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak 
berpartisispasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi 
manusia;  

2. Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran 
hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang 
dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;  

3. Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan 
yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga 
lain;  

4. Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, 
pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.  

4.2 Rule of Law  

4.2.1 Pengertian Rule of Law  

Sebagai negara hukum, Indonesia perlu memperjelas upaya-upaya penjaminan hak-
hak warga negaranya melalui sistem yang tertata rapi. Sistem penegakan hukum perlu 
dibuat agar kekuatan hukum bukan berada pada orang tapi pada institusi. Upaya 
penerapan penegakan hukum di Indonesia perlu dibenahi sehingga dapat menjangkau 
seluruh kalangan, tanpa pandang bulu.  

Secara historis, penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam 
hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara 
berdasar hukum (konsitusi) dan demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut 
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sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut (kekuasaan di tangan penguasa) 
yang telah berkembang sebelumnya.  

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua, 
yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara 
hakiki/materiil (ideological sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai 
kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), hal ini dapat diartikan 
bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Sedangkan secara hakiki, 
rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yaitu 
baik dan buruk (just and unjust law).  

Ada tidaknya penegakan hukum, tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya hukum 
saja, akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh ada 
tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat.  

Rule of law tidak saja hanya memiliki sistem peradilan yang sempurna di atas kertas 
belaka, akan tetapi ada tidaknya rule of law di dalam suatu negara ditentukan oleh 
”kenyataan”, apakah rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti 
perlakuan yang adil dan baik dari sesama warga negaranya, maupun dari 
pemerintahannya, sehingga inti dari rule of law adalah adanya jaminan keadilan yang 
dirasakan oleh masyarakat/bangsa. Rule of law merupakan suatu legalisme yang 
mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem 
peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan 
otonom. 

4.2.2 Latar Belakang Rule of Law  

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, 
bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan 
tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam 
penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang 
sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap 
lapisan masyarakat dna negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi 
supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law 
adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir mengambil alih dominasi 
yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan 
memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.  

Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di 
Amerika diletakkan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law 
lahir dari paham kedaulatan negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk 
mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah.  

Di indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi 
masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-
prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap 
”rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 
memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip rule 
of law di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara 
negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
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4.2.3 Fungsi Rule of Law  

Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap 
”rasa keadilan” bagi rakyat indonesia dan juga ”keadilan sosial”, sehingga diatur 
pada Pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan 
negara. Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan 
bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan 
dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara/pemerintahan, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa 
keadilan, terutama keadilan sosial.  

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal 
UUD 1945, yaitu:  

1. Negara indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3);  

2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 
ayat 1);  

3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1);  

4. Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain 
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 
(Pasal 28D ayat 1);  

5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2).  

4.2.4 Dinamika Pelaksanaan Rule of Law  

Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, 
yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan 
secara hakiki (materiil), yaitu dalam arti ”pelaksanaan dari just law”. Prinsip-prinsip 
rule of law secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan ”the enforcement of 
the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan 
hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.  

Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa 
keberhasilan ”the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian 
nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh 
kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur 
sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Rule of law 
ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya 
terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat, 
dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu dan memiliki 
struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa 
keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang 
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sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara 
kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah 
banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakannya belum 
mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan 
pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang 
mengemuka untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen 
pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law.  

Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum 
yang terdiri dari:  

1. Kepolisian  
2. Kejaksaan  
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
4. Badan Peradilan:  

a. Mahkamah Agung  
b. Mahkamah Konstitusi  
c. Pengadilan Negeri  
d. Pengadilan Tinggi  

1. Kepolisian  

Kepolisian menjadi lembaga penegak hukum yang sangat dekat keberadaannya 
dengan masyarakat. Polisi diharapkan menjadi sahabat masyarakat guna 
menjamin keamanan lingkungan sekitarnya. Walaupun saat ini masih ada oknum-
oknum kepolisian yang berperilaku tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
namun kehadirannya secara institusi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, hal-hal 
yang berkaitan dengan kepolisian diuraikan dalam penjelasan di bawah ini :  

a. Fungsi kepolisian  

Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Tugas pokok kepolisian  

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  
2) Menegakkan hukum  
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  

Tugas pokok kepolisian tersebut dapat dirinci antara lain sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas di jalan;  

2. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan;  

3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;  
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4. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan 
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

5. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 
instansi dan/atau pihak yang berwenang.  

c. Wewenang kepolisian:  

i. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa;  

ii. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;  

iii. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka pencegahan;  

iv. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

v. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya;  

vi. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 
dan senjata tajam.  

2. Kejaksaan  

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasar 
KUHP. Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung 
(berkedudukan di ibukota negara), Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibukota 
provinsi), dan Kejaksaan Negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten).  

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  

a. Melakukan penuntutan;  

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;  

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang;  

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia saat ini diapresiasi 
sangat positif oleh masyarakat banyak. Berbagai kasus pelanggaran hukum 
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(korupsi) yang melibatkan pejabat tinggi negara, yang dulu tidak pernah tersentuh, 
kini mampu diajukan ke meja hijau. Hal ini sangat positif dalam mempengaruhi 
atmosfer konstitusi di Indonesia di masa depan.  

KPK ditetapkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan 
daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak dana korupsi. 

a. Tugas pokok KPK:  

1) Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi;  

2) ii. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi;  

3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi;  

4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;  
5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.  

b. Wewenang KPK:  

1) Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang 
menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi;  

2) Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi 
yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan;  

3) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi;  

4) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;  

5) Hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002. 
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Artinya 
tindakan korupsi baru bisa dinyatakan melawan hukum jika memenuhi kaidah 
delik formal;  

6) Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum 
UU KPK. MK telah memutuskan bahwa undang-undang Tindak Pidana 
Korupsi harus sudah selesai dalam waktu 3 tahun (2009). Jika tidak selesai, 
maka keberadaan pengadilan tipikor harus dinyatakan bubar serta merta dan 
kewenangannya dikembalikan pada pengadilan umum.  

4. Badan Peradilan  

Badan peradilan menurut UU No. 4 dan No. 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan Mahkamah Agung, bertindak sebagai lembaga penyelenggara 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta membantu pencari 
keadilan. Badan peradilan terdiri atas:  

a. Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
MA mempunyai kewenangan:  
1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 

tingkat terakhir oleh peradilan;  



 
Bab 4 Hak Asasi Manusia�� 84 
Rowland B. F. Pasaribu 

2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang; dan  

3) Kewenangan lain yang ditentukan undang-undang.  
b. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pada tingkat 

pertama dan terakhir:  
1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;  
2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945;  
3) Memutuskan pembubaran partai politik;  
4) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  

c. Peradilan Tinggi dan Negeri merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan 
kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelanggarakan peradilan 
baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan 
tinggi. Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan 
prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau 
psikotropika, pencucian uang, dan selanjutnya, tindak pidana.  

 

KESIMPULAN 

- F. D. Roosevelt memformulasikan empat macam hak-hak asasi (the four freedoms) di 
depan Kongres Amerika Serikat, yaitu:bebas untuk berbicara (freedom of speech); 
bebas dalam memeluk agama (freedom of religion);bebas dari rasa takut (freedom of 
fear); dan bebas terhadap suatu keinginan/kehendak (freedom of from want).  

- Secara teoritis, hak-hak yang terdapat di dalam The Universal Declaration of Human 
Rights dapat dikelompokkan dalam tiga bagian: yang menyangkut hak-hak politik dan 
yuridis, yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, yang 
menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.  

- Di Indonesia, hak manusia ditegaskan dalam UU No. 39/1999 tentang hak asasi 
manusia, yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.  

- Secara garis besar, Prof. Dr. Bagir Manan dalam bukunya Perkembangan Pemikiran 
dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi pemikiran HAM dalam dua 
periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1956) dan periode setelah 
kemerdekaan.  

- Sesuai dengan amanat konstitusi, Hak Asasi Manusia di Indonesia didasarkan pada 
Konstitusi NKRI, yaitu: Pembukaan UUD 1945 (alinea 1); Pancasila sila keempat; 
Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30); UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan 
UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.  

- Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan 
lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, 
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.  

- Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan 
masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi 
hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian.  
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Hukum dan Kekuasaan dalam Implementasinya  

Pendahulauan  

Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta 
manusia. Kekuasaan seringkali disamakan dengan konsep politik, bahkan banyak 
yang beranggapan bahwa kekuasaan adalah politik. Begitu pentingnya peranan 
kekuasaan dalam masyarakat baik yang masih sahaja maupun yang sudah besar 
atau rumit susunannya menyebabkan munculnya penilaian baik atau buruknya 
harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah 
ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Kekuasaan tidak dapat dibagi rata 
kepada semua anggota masyarakat oleh sebab tidak merata itulah munculnya 
makna yang pokok dari kekuasaan itulah merupakan kemampuan untuk 
melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu rela atau 
karena terpaksa (Soejono Soekamto, 2007:227).  

Kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat, jika 
Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpu namun kekuasaan tanpa hukum 
merupakan kekuasaan belaka. Hukum dan kekuasaan sebagai dua sistem 
kemasyarakatan. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya, manakala ketika 
hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak 
masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, 
tidak mampu memotong kesewenangg-wenangan, tidak mampu menegakan 
keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang seharusnya 
diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh 
hukum (Mahfud, M.D., 2009:7). Bahkan kenyataannya banyak produk hukum 
yang lebih didasarkan pada kepentingan penguasa yang memegang kekuasaan 
dominan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hukum tidak steril dari 
subsistem kemasyarakatannya, di mana kekuasaan kerapkali melakukan intervensi 
atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga menjadi permasalahan tetang 
subsistem mana yang lebih suprematif apakah kekuasaan atau hukum. Untuk 
menganalisis hubungan antara hukum dan kekuasaan, maka analisis ini diarahkan 
pada pembahasan mengenai pengaruh kekuasaan terhadap hukum baik dalam hal 
intervensi kekuasaan terhadap hukum, maupun kekuasaan yang bagaimana yang 
dapat melahirkan produk hukum.  

Konsep Dasar Hukum  

Hukum adalah Tata aturan (order) sebagai suatu system aturan-aturan (rules) 
tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada pada 
suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu 
kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah 
tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja 
(Jimly A. Shidique dan M. Ali Safaat, 2006:13).  
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Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik 
dan bias ideologi. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim 
Boelshevicism, sosialisme nasional,atau fasisme yang menindas kebebasan adalah 
bukan hukum menunjukan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi 
hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu 
demokrasi dan liberalisme (Jimly A. Shidique dan M. Ali Safaat, 2006:15).  

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus 
menerus dicampur adukan secara politis terkait dengan tedensi ideologis untuk 
membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika 
hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu suatu tata aturan sosial 
yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tedensi 
mengidentikan hukum dan keadilan adalah tedensi untuk menjustifikasi suatu tata 
aturan sosial . Hal ini merupakan tedensi dan cara kerja politik, bukan tedensi ilmu 
pengetahuan. (Jimly A.Shidique dan M.Ali Safaat, 2006:17).  

Suatu tata aturan yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan 
dengan menetapkannya sebagai paksaan terukur disebut sebagai suatu perintah 
yang memaksa (acoersive order). Ketika hukum digambarkan sebagai perintah 
atau ekspresi kehendak legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai 
perintah, maka merupakan perintah depsycologized. Suatu perintah yang tidak 
mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.  

Menurut Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan pengertian hukum, bahwa 
hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah 
dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 
berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan 
suatu sanksi (Sudikno Mertokusumo, 1999:40). Dari pengertian tersebut dapat kita 
simpulkan unusr-unsur yang terkandung didalam pengertian tersebut adalah: 1) 
Hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah hukum; 2) 
Hukum merupakan peraturan tentang tingkah laku, dan; 3) Hukum dapat 
dipaksakan.  

Menurut Salim bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum baik 
yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang didalam 
masyarakat, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat (Salim, HS, 
2010:25). Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya pada 
dasarnya kita dapat membedakan hukum itu menjadi: 1) Hukum yang dibuat oleh 
negara; 2) Hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat.  

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara tersebut mengikat 
seluruh masyarakat dan barang siapa yang melanggar substansi ketentuan dari 
aturan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, perdata, maupun 
administrative. Sementara itu hukum yang hidup didalam masyarakat adalah 
hukum yang diataati oleh masyarakat diluar aturan atau Undang-Undang yang 
berlaku tetapi merupakan hukum yang berlaku pada suatu tempat atau wilayah 
yang ditaati dan dipegang teguh oleh masyarakat setempat (living law). 
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Definisi Kekuasaan  

Konsep kekuasaan paling banyak digunakan didalam ilmu politik bahkan ada 
masyarakat awam yang menganggap bahwa politik adalah kekuasaan. Menurut 
Max Weber Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, 
melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun 
dasar kemauan ini Miriam Budiardjo, 1984:16). Serupa dengan apa yang dikatakan 
oleh Max Weber merujuk pada buku klasik The Power Elite karya C. Wright Milss 
mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan 
kendati orang lain menentang (Leo Agustino, 2007:71).  

Berdasarkan dua definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa 
kekuasaan adalah daulat atas diri sendiri untuk melakukan apa yang dikehendaki 
oleh oleh orang itu. Artinya kita memiliki kekuasaan manakala diri kita mampu 
untuk melakukan apa yang dikehendaki walaupun ada pihak lain yang tidak 
menghendaki tindakan yang sedang kita laksanakan bahkan menentang apa yang 
sedang kita lakukan.  

Menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan 
adalah sustu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat 
menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan 
seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama. 
Definisi yang disampaikan oleh Laswell dan Kaplan sejalan dengan yang 
dikemukakan Charles Andrain, bahwa kekuasaan adalah penggunaan sejumlah 
sumberdaya (asset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (dalam Leo 
Agustino, 2007:72).  

Kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang 
dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku 
sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi (Ramlan Subekti, 1992:58). 
Berdasarkan berbagai konsep dan definisi yang dikemukakann di atas, maka 
kekuasaan lebih luas dari kemampuan untuk menggerakan keinginan diri sendiri, 
tetapi jauh dari itu yakni kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan 
memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh pemberi pengaruh.  

Kekuasaan dan Otoritas  

Kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Menurut Robert 
Dahl seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain apabila orang tersebut 
melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Dalam hal ini 
kemampuan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan orang lain melakukan 
sesuatu yang tidak dikehendakinya ini akan menjadi batasan yang efektif apakah 
kekuasaan tersebut ada. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan 
kekuasaan harus memenuhi dua persyaratan yaitu: 1) Tindakan tersebut 
dilaksanakan oleh pihak yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi; 2) 
Terdapat kontak atau komunikasi antara keduanya baik langsung mapun tidak 
langsung.  

Pada sudut lain kekuasaan juga berhubungan dengan otoritas atau wewenang, Di 
mana otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan (institutionalized power) atau 
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kekuasaan yang diabsahkan atau istilah yang dipakai oleh Laswell dan Kaplan 
adalah formal power (kekuasaan formal).  

Menurut Max Weber terdapat tiga bentuk otoritas atau wewenang yaitu; 1) 
Otoritas tradisional adalah otoritas atau kewenangan yang yang didasarkan pada 
kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan 
kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi adalah wajar dan patut dihormati; 2) 
Otoritas kharismatik adalah kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan 
kekuatan mistik religi pemimpin, dan; 3) Otoritas legal formal adalah otortas atau 
kewenangan yang didasarkan atas kepercayaan atas tatanan hukum rasional yang 
melandasi kedudukan seorag pemimpin(Soejono Soekamto. 2007:243)  

Karakteristik Kekuasaan  

Terdapat beberapa karakteristik yang muncul ketika kita membahas permasalahan 
kekuasaan yaitu: 1) Kekuasaan baru akan muncul ketika terjadi interaksi atara 
aktor (individu, kelompok, institusi ataupun negara). Kekuasaan akan terjadi 
manakala ada hubungan antara subjek dan objek. Kekuasaan memang tidak 
muncul secara serta-merta, ia memerlukan periodesasi waktu di mana salah satu 
aktor akan terlihat begitu mendominasi atau menghomogeni dibandingkan dengan 
aktor lainnya; 2) Pemegang kekuasaan adalah aktor yang memiliki sumber 
kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan dengan mereka yang diperintah, dan; 
3) Pemegang kekuasaan akan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan 
kehendaknya dengan mengunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Secara 
konseptual bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
untuk mempengaruhi pihak lain untuk mengikuti perintah atau atau keinginannya, 
maka jelas bahwa kekuasaan akan sangat berhubungan dengan politik (Leo 
Agustino, 2007:74)  

Sumber dan Kegunaan Kekuasaan  

Ada beberapa sumber-sumber kekuasaan jika dikaitkan dengan kegunaannya, 
maka dapat diperoleh gambar sebagai berikut: (Soejono Soekamto. 2007:232). 

 
No. Sumber Kekuasaan Kegunaannya 
1.  Militer, Polisi, Kriminal  Pengendalian kekerasan  
2.  Ekonomi  Mengendalikan tanah, buruh, 

kekayaan material dan produksi  
3.  Politik  Pengambilan Keputusan  
4.  Hukum  Mempertahankan,Mengubah, 

melancarkan interaksi  
5.  Tradisi  Sistem Kepercayaan nilai-nilai  
6  Ideologi  Pandangan Hidup, Integrasi  
7.  Diversionary Power  Kepentingan Rekreatif  
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Hubungan antara Hukum dan Kekuasaan  

Kekuasaan seringkali melakukan intervensi terhadap hukum baik atas 
pembentukan hukum maupun atas pelaksanaan hukum dalam hal ini penegakan 
hukum (law enforcement) (Soeheno, 2010:10). Definisi hukum tidak hanya dapat 
kita pandang sebagai ketentuan pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan 
yang bersifat das sollen melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam 
kenyataannya (das sein) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh kekuasaan, 
baik dalam perumusan materi, muatan pasal-pasalnya maupun dalam 
implementasi dan penegakannya.  

Kajian terhadap hubungan antara kekuasaan dan hukum pada dasarnya berangkat 
dari asumsi dasar bahwa kekuasaan memiliki pengaruh terhadap hukum, di mana 
seperti yang dikemukakan oleh mahfud bahwa hukum merupakan formalisasi atau 
kristalisasi dari kehendak-kehendak penguasa yang saling berinteraksi dan saling 
bersaing. Yang menjadi permasalahan adanya tarik menarik antara kekuasaan dan 
hukum, di mana konfigurasi antara kekuasaan dan hukum menjadi suatu hal yang 
menjadi beralasan manakala adanya kontantasi bahwa kerapkali otonomi hukum 
di Indonesia ini diintervensi oleh kekuasaan. 

Lebih kuatnya peranan energi kekuasaan terhadap hukum ini menunjukan 
keterkaitan antara hukum dengan kekuasaan.  

Prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan dan hukum harus berjalan dan 
bekerjasama serta saling menguatkan, di mana ada ungkapan yang menyatakan 
bahwa Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan kekuasaan tanpa hukum 
adalah kelaliman (Mahfud, 2009:20), menjadi semacam impian belaka. Hal ini 
tidak lain disebabkan secara implementasi hukum selalu menjadi cerminan dari 
kehendak pemegang kekuasaan sehingga tidak heran jika orang menganggap 
bahwa hukum adalah kekuasaan.  

Apeldorn misalnya mencatat adanya beberapa pengikut paham yang menyatakan 
bahwa hukum adalah kekuasaan, seperti kaum sofis di Yunani yang menyatakan 
bahwa keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat, Leslee 
mengatakan bahwa konstitusi suatu negara bukanlah UUD yang tertulis yang 
merupakan secarik kertas melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata 
dalam suatu negara, Gumplowics mengatakan hukum berdasar atas penaklukan 
yang lemah oleh yang kuat, hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh 
pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasannya. Sebagian pengikut aliran 
Positivisme menganggap bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak lain dari 
tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga 
hukum merupakan hak orang yang terkuat (Mahfud:2009:21).  

Sehubungan dengan lebih dominannya energi kekuasaan terhadap hukum apa 
yang dikemukakan oleh Dahendroft dapat menjawab pertanyaan mengapa hukum 
menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau identik dengan 
kekuasaan. Berdasarkan rangkuman dari karya tiga sosiolog (Pareto, Mosca, dan 
Aron) Menurut Dahendroft ada enam ciri kelompok dominan atau pemegang 
kekuasaan yaitu:  
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1. Jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai;  

2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara domonasinya 
berupa kekayaan materiil, intelektual, dan kehormatan moral;  

3. Dalam pertentangan selalu terorganisasi dengan lebih baik dibandingkan 
dengan kelompok yang ditundukan;  

4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang kekuasaan 
dominant dalam bidang politik sehingga disebut dengan elit penguasa;  

5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaannya 
kepada kelas atau kelompoknya sendiri, dan;  

6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.  

Hukum dan Kekuasaan dalam Konteks Pembentukan Produk Hukum  

Sebelum membahas bagaimana kekuasaan memiliki peranan dalam pembentukan 
produk-produk hukum, maka kembali saya kemukakan bahwa hukum sering 
dikatakan sebagai produk politik atau pembentukan hukum.  

Pembentukan produk hukum sudah tentu tidak terlepas dari pengaruh pemegang 
kekuasaan pada saat itu. Lahirnya produk hukum misalnya peraturan perundang-
undangan dibentuk dengan sistem dan prosedur tertentu oleh pejabat yang 
berwenang yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum dalam arti luas 
mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai 
dengan lingkup kewenangannya. Semua produk hukum yang mengikat disusun 
secara hirarkis untuk menentukan derajatnya masing-masing dengan kosekuensi 
jika ada aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka yang 
berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Kekuasaan dan hukum dalam 
pembentukan produk hukum sangat erat kaitanya yaitu Hukum adalah sebagai 
produk yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan. Sebagai contoh adalah pada 
masa orde baru karakter produk hukum di Indonesia bersifat otoriter, demikian 
pula pada masa reformasi karakter produk hukum kita pun mencerminkan 
kekuasaan penguasa pada masa reformasi. Dengan kata lain bahwa produk hukum 
ini berubah manakala terjadi perubahan pemegang kekuasaan, hal ini terbukti 
ketika berakhirnya masa orde baru digantikan dengan masa reformasi, semua 
produk hukum orde baru diganti. Sehingga tampak jelas bagi kita bahwa fakta 
menunjukan ketika penguasa berubah maka hukum juga berubah (Mahfud, 
2010:265).  

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis pembentukan produk hukum 
tidak terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan, sehingga jelas bahwa adanya 
konfigurasi kekuasaan terhadap lahirnya produk hukum dengan kata lain lahirnya 
produk hukum tidak terlepas dari konfigurasi kekuasaan dan besarnya energi 
kekuasaan.  

Pembentukan produk hukum tidak lain merupakan salah satu fungsi kekuasaan 
legislatif. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi itu berasal dari bahasa inggris 
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legislation yang berarti perundang-undangan, berasal dari kata kerja to legislate 
yang berarti mengatur atau membuat undang-undang (Saldi Isra, 2010: 78).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata legislasi berarti pembuatan undang-
undang, dengan kata lain fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang. 
Sebagai sebuah fungsi untuk membuat undang-undang, kekuasaan legislasi 
merupakan sebuah proses (legislation as a process). Menurut Jimly A. Shidique 
bahwa fungsi kekuasaan dalam konteks fungsi legislasi menyangkut empat bentuk 
kegiatan yaitu: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang (legislativeinitiation). 
Kedua, pembahasan rancangan undang-undang (law making process). Ketiga, 
persetujuan atu pengesahan rancangan undang-undang. Keempat, pemberian 
persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional 
dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on 
international law agreement and treaties or other legal legal binding documents) 
(Jimly A. Shidiqie, 2006:34).  

Pembentukan produk undang-undang yang dalam hal ini masuk sebagai 
kekuasaan legislatif cenderung mempunyai peranan yang sangat dominan dalam 
menentukan corak dan karakter hukum yang ada dinegara kita. Ada dua karakter 
produk hukum yang merupakan refleksi dari pemegang kekuasaan yaitu, 1) Produk 
hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa 
keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya 
memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau 
individu dalam masyarakat, dan; 2) Produk hukum konservatif/elite merupakan 
produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih 
mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, 
bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan 
program negara (Mahfud, 2010:30).  

Dari uraian di atas terlihat jelas hubungan antara hukum dan kekuasaan sebagai 
dua dimensi yang berbeda namun secara pragmatis menunjukan keterkaitan 
antara satu sama lain, produk aturan yang dibuat oleh penguasa itu merupakan 
resultante-resultante dari pemegang kekuasaan di mana harus dilaksanakan 
secara konsisten dan soheh oleh pemegang kekuasaan sebagai control dalam 
membatasi kekuasaan.  

Hukum dan Kekuasaan dalam Konteks Penegakan Hukum  

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan 
keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negara Republik 
Indonesia merupakan penolakan yang tegas terhadap setiap bentuk pemerintahan 
yang otoriter yang biasanya menindas hak-hak asasi rakyat. Sekaligus pula, 
gagasan negara hukum merupakan pernyataan yang tidak menghendaki adanya 
struktur sosial-politik yang timpang yang menjadi sumber utama ketidakadilan. 

Berangkat dari doktrin dan teori yang ada, gagasan itu haruslah diletakkan dalam 
dua sistem kekuasaan, yakni sistem kekuasaan politik dan sistem kekuasaan 
hukum itu sendiri yang semuanya juga harus diatur di dalam konstitusi. Dalam 
sistem kekuasaan politik, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang 
tegaknya negara hukum itu adalah: 
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1. Adanya sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. 
Bentuk-bentuk pelaksanaannya, dilakukan melalui pemilu guna memilih 
orang-orang yang akan duduk didalam pemerintahan (eksekutif dan legislatif);  

2. Adanya pembagian kekuasaan yang seimbang dengan check and balances yang 
jelas dan tegas;  

3. Adanya peran nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut 
serta mengawasi jalannya pemerintahan;  

4. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dan;  

5. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.  

Sedangkan di dalam sistem hukum/penegakan hukum itu, meliputi;  

1. Struktur dan institusi hukum; dalam hal ini dengan melihat bahwa mata rantai 
proses penegakan hukum itu yang meliputi kekuasaan penyidikan, penuntutan, 
kekuasaan kehakiman dan bantuan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, 
kepolisian kehakiman dan advokat/pengacara;  

2. Budaya hukum itu harus bisa merefleksikan perilaku-perilaku yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat yang demokratis, transparan, partispatif dan 
dapat dipertanggungjawabkan yang mendukung dimensi keadilan dalam 
penegakan hukum;  

3. Substansi; Substansi/materi hukum itu haruslah memuat unsur-unsur norma 
yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya sistem hukum. Dalam hal ini 
diperlukan dengan memakai standar-standar yang berlaku secara 
universal/internasional.  

Meskipun reformasi yang berintikan penegakan supremasi hukum (supremacy of 
law) sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, namun sekarang ini masih banyak 
keluhan bahwa supremasi hukum tidak juga tegak. Mestinya dengan adanya 
reformasi situasi penegakan hukum dapat lebih baik, tetapi nyatanya tidak juga. 
Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih merajalela, mafia peradilan tepatnya 
judicial corruption ditenggarai masih mengila (Mahfud, 2010:70).  

Tidak dapat disangkal humanisme dan pembahruan system hukum pada masa 
reformasi sudah gencar dilakukan, namun secara implementasi meskipun hasilnya 
masih cukup mengecewakan namun kita harus tetap berusaha untuk menegakan 
hukum dengan segala kosekuensinya.  

Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang diberikan sebagai sifat dan 
karakter produk hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut, dan umum. Dalam 
berbagai studi tentang hukum dikemukakan misalnya hukum mempunyai sifat 
umum sehingga peraturan hukum tidak ditunjukan kepada seseorang dan tidak 
akan kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap suatu peristiwa 
kongkret. Peraturan hukum juga bersifat abstrak yakni mengatur hal-hal yang 
belum terkait dengan kasus-kasus kongkret. Selain itu ada yang 
mengidentifikasikan sifat hukum dalam sifat imperatif dan fakultatif (Mahfud, 
2009:26).  
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Dalam buku yang berjudul Law and Society in Transition: Toward Responsive 
Law, Nonet dan Selzinck menjelaskan bahwa masuknya pemerintah kedalam pola 
kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum berhubungan erat dengan 
masalah kemiskinan pada SDM elit pemerintahan. Hukum berkaitan erat dengan 
kekuasaan karena tata hukum senantiasa terikat pada status quo. Tata hukum 
tidak mungkin ada jika tidak terkait pada suatu tatanan tertentu yang 
menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaannya. Dengan demikian pihak yang 
berkuasa dengan baju otoritas mempunyai kewenangan menuntut warga negara 
agar mematuhi kekuasaan yang bertahta ( Mahfud, 2009:27).  

Dalam proses penegakan hukum, maka tidak akan bisa lepas dari pengaruh 
kekuasaan, karena untuk menjalankan dan mempertahankan hukum harus dengan 
kekuasaan.  

Kesimpulan 

Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari etika dan 
moral, masalah yang kita hadapi adalah hubungan antara kekuasaan dan hukum 
sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Dalam hal-hal tertentu terkadang energi 
kekuasaan akan mendominasi hukum ditambah dengan melemahnya dasar etik 
dan moral, sehingga pembuatan dan penegakan hukum banyak diwarnai dengan 
kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan baik secara teknis, tidak 
substansial dan jangka pendek.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian awal tulisan ini, maka ada 
beberapa catatan penting yang dapat kita jadikan suatu ikhtisar dalam pointer-
pointer terkait hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam implementasinya 
berikut ini yaitu:  

1. Secara teoritis hubungan antara hukum dan kekuasaan memang sangat erat 
kaitannya, di mana hubungan antara hukum dan kekuasaan yaitu sebagai das 
sollen hukum determinan atas kekuasaan karena setiap kekuasaan harus 
tunduk pada aturan-aturan hukum;  

2. Sebagai das sein kekuasaan determinan terhadap hukum, di mana jelas bahwa 
hukum merupakan produk kekuasaan, karena hukum merupakan resultante-
resulatante penguasa yang dibentuk tidak lain sebagai kristalisasi dari 
kehendak penguasa;  

3. Hukum dan kekuasaan dalam konteks penegakan hukum di mana jelas bahwa 
hukum dan kekuasaan berhubungan secara interdeterminan, karena 
kekuasaan tanpa hukum merupakan kezaliman sedangkan hukum tanpa 
kekuasaan akan lumpuh.  
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Neo-Liberalisme, Good Governance & HAM 

Krisis finansial yang terjadi pada 1997an di Asia Timur dan Tenggara, telah 
mendorong adanya suatu perubahan besar secara politik, ekonomi dan hukum, 
termasuk salah satunya di Indonesia yang mengakibatkan rezim otoritarian militer 
Orde Baru, Soeharto, tumbang di tahun 1998. Pasca krisis, konfigurasi politik, 
ekonomi dan hukum sedikit mengalami perubahan dari model-model diktatorial 
menjadi model yang lebih demokratis. Hal ini secara klasikal diukur dari 
terselenggaranya Pemilu yang lebih baik daripada masa sebelumnya, mulai muncul 
kekuatan nyata check and balance dalam politik kekuasaan negara, desentralisasi 
atau otonomi, serta terbukanya sedikit kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan 
berpolitik.  

Salah satu yang cukup penting dalam proses perubahan ini adalah soal 
ketatapemerintahan (governance), yang menyangkut hasrat besar reformasi untuk 
memberantas korupsi, mafia peradilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara 
nyata, ’good governance’ tiba-tiba muncul dan melesat bak meteor dari langit jatuh 
ke suasana kekuasaan politik transisi di negara-negara dunia ketiga, yang tiba-tiba 
menjadi mantra baru nan indah untuk diucapkan secara berulang-ulang (baca: 
latah), terstruktur dan tersistematisasi.  

Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, good 
governance tampil sebagai model tranplantif baru yang diyakini mampu 
mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan 
kekuasan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Aparat birokrasi 
negara, dari Presiden di pucuk pimpinan negara hingga pemerintahan paling 
bawah, seragam mendendangkan good governance. Di level aktor-aktor non-
negara pun tidak kalah, agenda organisasi non-pemerintah pun bicara banyak soal 
good governance, dan menjadikannya program kerja yang signifikan pada pasca 
1998. Tidak begitu mengherankan program-program antikorupsi, pengawasan 
terhadap pemerintah maupun otonomi daerah, pengawasan peradilan, dan lain 
sebagainya. Begitupun para akademisi, lembaga ataupun negara donor, dan aktor-
aktor lainnya berbincang hal yang sama soal pentingnya good governance.  

Uniknya, lebih dari sewindu reformasi berjalan sejak 1998, korupsi bukannya 
berkurang melainkan semakin menggurita. Birokrasi masih belum banyak 
berubah, dari mentalitas pelayanan yang buruk dan inefisien, praktek suap 
menyuap masih subur, dan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia masih 
banyak terjadi. Intinya, konspirasi negara yang korup masih belum bisa teratasi 
dengan good governance. 

Tulisan berikut hendak mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, 
apa sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal 
good governance itu adalah berbeda dan tidak terlampau serius mengurusi 
konspirasi negara tersebut. Satu pertanyaan kunci yang diajukan dalam 
dekonstruksi ini adalah apakah good governance mempunyai korelasi positif atau 
sejalan dengan proses pemajuan hak asasi manusia, ataukah sebaliknya, justru 
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subversif terhadap hak-hak asasi manusia. Pertanyaan tersebut akan coba dijawab 
dengan membedah ideologi dominan, memeriksa kekuatan hegemonik dan 
melacak ’ketiadaan’ (the absence) dari good governance. Sebagai contoh kasus 
akan diambil studi pembaruan hukum dari proyek-proyek Bank Dunia dalam 
skenario legislasi perburuhan.  

Good Governance dan Ideologi Pasar  

Isu, konsep, praktek dan penilaian terhadap good governance bukanlah hal baru, 
dan hal ini telah lama menjadi perhatian dan kritik yang dilakukan melalui banyak 
studi (Abrahamsen 2000; Bello 2002, 2005; Bendana 2004; George 1995; 
Parasuraman, et. al. 2004; Pieterse 2004; Purbopranoto 1978; Quadir et al. 2001; 
Robinson 2004; Gathii 1998; Hosen 2003). Meskipun di tiap negara memiliki 
konteks sejarah dan budaya yang berbeda dalam diskursus ketatapemerintahan,1 
namun kemunculan good governance yang begitu dominan di negara-negara 
dunia ketiga secara tiba-tiba merupakan situasi lain, disain mendunia.  

Good governance sesungguhnya telah dilahirkan dalam konteks globalisasi, 
khususnya setelah runtuhnya komunisme dan atau akhir dari perang dingin. Good 
governance telah secara sistematik didisain untuk merespon problem-problem 
korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai ’penyakit’ di negara-
negara miskin dan berkembang. Adalah Bank Dunia sebagai lembaga yang untuk 
pertama kalinya telah memperkenalkan konsep ‘public sector management 
programs’ (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka memperlakukan 
tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan 
pembangunan, yang dikenal dengan Structural Adjustment Program (SAP, atau 
program penyesuaian struktural) (Dasgupta 1998; World Bank 1983: 46). Good 
governance dalam konteks tersebut adalah a sound of development.  

Sejak saat itulah awal mula gelombang penyuntikan dalam upaya memberantas 
‘penyakit’ di dunia ketiga dilakukan, dengan cara mewajibkan sejumlah 
persyaratan-persyaratan dari Bank Dunia (yang kemudian diikuti oleh lembaga 
dan negara donor lainnya). Krisis di Afrika telah membawa pesan yang jelas dalam 
memperkenalkan sebuah konsep baru untuk melawan apa yang diidentifikasi Bank 
Dunia sebagai sebuah ‘crisis of governance’ atau ‘bad governance’ (World Bank 
1992). Tentu, dalam menyuntikkan ide-ide governance semacam itu, telah diusung 
pula diskursus sebagai pemanis agar bisa diterima dan terlegitimasi oleh 
kekuasaan diktatorial yang memang banyak berkuasa saat itu, termasuk rezim 
otoritarian militer Soeharto di Indonesia. Diskursus pemanis itu adalah promosi 
demokrasi yang memperkuat good governance baik sebagai tujuan maupun 
sebuah persyaratan kerjasama pembangunan (Abrahamsen 2000; Stokke 1995; 
Gathii 1998).  

Governance di sini lebih diartikan sebagai hal kekuasaan yang ditujukan dalam 
manajemen sumberdaya sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan (World 
Bank 1989: 60). Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan pasca perang dingin 
telah menjadi latar belakang dan iklim yang melukiskan desakan kekuatan pasar 
bebas dan demokrasi liberal. Good governance dalam konteks tersebut adalah 
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imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen 
internasional (lembaga maupun Negara donor) dalam membentuk 
ketatapemerintahan yang berselerakan pasar (Stokke 1995; Gathii 1998). Inilah 
good governance yang lahir dari rahim agenda besar globalisasi yang dikonstruksi 
ideologi neo-liberal.  

Lalu, apa yang berbahaya (bila tidak menyebut sebagai kekeliruan) dari neo-
liberalisme dari good governance itu sendiri? Neo-liberalisme merupakan salah 
satu bagian dari proyek hegemoni yang mengkonsentrasikan kekuasaan dan 
kemakmuran pada sekelompok elit di dunia, terutama mereka yang mengambil 
keuntungan dan kepentingan secara finansial di dalam setiap Negara. Neo-
liberalisme oleh sebabnya, tidak terpisahkan dengan globalisasi dan imperialisme 
(Filho and Johnston 2005: 1). Karakter paling mendasar dalam neo-liberalisme 
adalah sistem penggunaan kekuasaan negara untuk mewajibkan kebijakan-
kebijakan pasar dan keuangan di dalam sebuah proses domestik.  

Dalam konteks globalisasi, neo-liberalisme menjadi arus utama kebijakan politik 
dan ekonomi, menampakkan wajah organisasi kapitalistik yang dengan jelas 
menggerogoti kekuatan masyarakat sipil melalui strategi dan teknologi kekuasaan, 
termasuk pendayagunaan hukum sebagai media kontrol. Ini berarti bahwa neo-
liberalisme menjadi sebuah sistem hegemoni yang dekstruktif (menghancurkan) 
dan mengeksploitasi mayoritas. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) 
dan Organisasi Perdahangan Dunia (WTO) adalah kendaraan politik ekonominya, 
yang biasa disebut sebagai institusi ’Breetonwoods’, lahir dan berbasis di Amerika 
Serikat sejak 1944. Kelompok ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi 
melalui efisiensi produksi dan pengurangan peran negara dalam pemenuhan 
sektor publik, sehingga akan tercapai suatu ’kompetisi pasar bebas’. Kebijakan 
ekonomi internasional yang didominasi institusi ini disebut ’konsensus 
Washington’, dengan mantra privatisasi (privatization), perdagangan bebas (free 
trade), pertumbuhan berorientasi eksport (export-led growth), mobilitas modal 
keuangan (financial capital mobility), pasar-pasar buruh yang dideregulasi 
(deregulated labor markets), dan kebijakan penghematan makro-ekonomi 
(macro-economic austerity).  

Disain mendunia ini kian meluas jangkauannya, tidak hanya urusan finansial 
tetapi sudah terlampau masuk ke ranah politik dan hukum, sebagaimana promosi 
good governance, demokrasi dan pembaruan hukum. Bank Dunia, melalui laporan 
tahunannya jelas sekali proposisinya dalam membangun wacana kebutuhan good 
governance sebagai prasyarat liberalisasi pasar. Oleh sebab itu, proyek-proyek 
good governance Bank Dunia, senantiasa ditujukan pada pendisiplinan 
ketatapemerintahan yang berorientasikan pada kesetiaan pada liberalisasi pasar. 
Proyek antikorupsi yang cukup seksi dan banyak diminati di Indonesia misalnya, 
juga tidak lepas dari orientasi tersebut (lihat skema). 
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Skema: Pembaruan-pembaruan untuk Meningkatkan Ketatapemerintahan dan 
Memberantas Korupsi (Reforms for Improving Governance and Combating Corruption) 

 

Skema di atas memperlihatkan disain good governance yang sangat rinci, 
mencolok dan menargetkan program-program khusus dalam rangka menyokong 
ideologi dominan, neo-liberalisme. Artinya, bila proyek-proyek diadakan di luar 
skema tersebut, atau mungkin proyek dalam skema tersebut tidak terlaksana 
sebagai prasyarat, maka disebutlah ‘bad governance’ yang berkonsekuensi 
(asumsinya) agak susah memberantas korupsi.3 Dengan berkaca pada skema di 
atas, tidak begitu mengherankan perdebatan ketatapemerintahan (dan juga 
ketatanegaraan) selama beberapa tahun terakhir banyak disibukkan urusan-
urusan proyek pergantian dan pembentukan kelembagaan negara dan reformasi 
administrasi birokrasi dengan kendali neo-liberalisme yang diusung Bank Dunia.  

Hegemoni Good Governance di Indonesia  

Mengapa good governance tiba-tiba muncul, lazim dan bertahan lama sebagai 
model ketatapemerintahan di Indonesia yang banyak dituturkan, diikuti dan 
diajarkan? Mengapa secara cepat ‘pemerintahan yang baik’ menjadi akrab dengan 
dunia birokrasi, dunia usaha, dunia kampus dan pusat-pusat studi (yang juga 
tumbuh subur bak jamur di musim hujan), dunia aktivisme organisasi non-
pemerintah (utamanya yang bergerak di isu kebijakan publik dan antikorupsi), dan 
yang paling aneh tapi nyata, hampir semua lembaga-lembaga dana internasional 
dan negara-negara donor serempak menggerojok (baik utang maupun hibah) 
milyaran US dollars untuk proyek good governance? Padahal Bank Dunia sendiri 
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sesungguhnya gagal melakukan good governance secara internal, karena dipenuhi 
dengan korupsi sistemik dan motif ekploitasi terhadap negara-negara yang 
berutang kepadanya. 

Pendapat mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang 
cukup sukses adalah terkait dengan kesuksesan model negara pembangunan 
(developmental state model) diantara negara-negara industrialisasi baru di Asia 
Timur dan Asia Tenggara (Tshuma 1999; White 1987; Wade 1990). Pendapat 
lainnya mengatakan bahwa ideologi neo-liberal telah melesat setelah runtuhnya 
komunisme dan membangun suatu suasana kondusif bagi kelahiran governance 
sebagai sebuah isu pembangunan, dan karena neo-liberalisme sebagai ideologi 
dominan mencoba untuk mengkonstruksi ‘politically lock-in neo-liberal reforms’ 
(Gill 1997).  

Kedua pendapat di atas relevan dengan kemunculan good governance di 
Indonesia, karena selain kebijakan pemerintah yang berorientasikan 
pembangunan semasa Orde Baru, dukungan Bank Dunia dan IMF dalam 
mengguyurkan utang yang disertai persyaratan-persyaratan khusus melengkapi 
posisi Indonesia yang mengarah pada disain liberalisasi pasar. Tetapi bila dilihat 
secara lebih dalam, dengan menggunakan analisis hegemoni, nampak bahwa good 
governance bekerja dengan menggunakan rasionalitas dan teknologi kekuasaan 
untuk menghasilkan mesin yang halus dan efektif bagi upaya liberalisasi pasar. 
Hukum sebagai instrumentasi politik dipakai sebagai legalisasi beroperasinya 
mesin kekuasaan tersebut, sehingga jauh dari cerminan rasa keadilan dan 
perlindungan terhadap kaum proletar.  

Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance di Indonesia melalui 
tiga pintu: (i) CGI (Consultative Group on Indonesia); (ii) Kemitraan untuk 
Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform); dan (iii) 
Justice for the Poor. Dalam forum tahunan CGI, Bank Dunia memimpin dan 
memiliki kekuasaan untuk mengarahkan (mendikte) kebijakan ekonomi (termasuk 
desakan pembentukan peraturan perundang-undangan).5 Ini bisa terjadi karena 
pemerintah masih menerima kucuran utang sehingga prasyarat utang tersebut 
harus dipenuhi sebagai kompensasinya. Sedangkan Bank Dunia pula bekerja 
secara dekat dengan UNDP dan ADB sebagai sponsor dana utama untuk 
Partnership for Governance Reform (World Bank 2003a).6 Melalui forum 
kelompok multi-stakeholder di Kemitraan ini, Bank Dunia telah terlibat aktif 
dalam membuat kerangka kerja hukum untuk pembangunan (legal framework for 
development), seperti pembaruan peradilan, pembaruan hukum, dan 
pembentukan lembaga pemerintahan baru (World Bank 2003b). Pengaruh besar 
kemitraan ini adalah justru peran hegemoninya sebagai lembaga dana untuk 
proyek-proyek governance yang dijalankan oleh tidak saja lembaga negara, namun 
juga organisasi non-pemerintah. 

Sedangkan Justice for the Poor adalah sebuah institusi yang baru-baru saja 
dikreasi Bank Dunia dalam mempromosikan pengurangan kemiskinan di 
Indonesia, khususnya sebuah strategi pemberdayaan untuk kaum miskin melalui 
bantuan hukum. Bagi Bank Dunia, program-program pemberdayaan hukum dan 
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penyadaran hukum merupakan hal penting dalam mewujudkan kaum miskin atas 
akses keadilan. Namun yang menjadi soal adalah akses keadilan tersebut lebih 
ditujukan pada efisiensi berlakunya sistem hukum yang mengarah pada 
kepentingan, sekali lagi, pasar bebas. Dalam urusan pemantauan korupsi, Bank 
Dunia sendiri memilih menfokuskan lebih banyak pada proyek-proyek yang 
didanainya sendiri (World Bank 1997a: 29-34), semacam Proyek Pengembangan 
Kecamatan (PPK). 

Yang menarik, kedua institusi terakhir menjadi kendaraan Bank Dunia untuk ikut 
pula mempromosikan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Proyek pembaruan 
ketatapemerintahan melalui good governance cenderung untuk melayani promosi 
konsensus pembaruan sosial dan ekonomi, khususnya dengan mengaplikasikan 
pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di titik ini, diskursus 
dan arah kecenderungan hak-hak asasi manusia lebih menyesuaikan dengan 
liberalisasi pasar. Inilah yang disebut ‘market friendly human rights paradigm’ 
(paradigma hak-hak asasi manusia yang ramah pasar).8  

Muncul dan berperannya Justice for the Poor di Indonesia adalah tak terpisahkan 
dengan program global dalam Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) yang 
disponsori Bank Dunia. PRSPs telah mengaplikasikan proyek dan mekanisme 
seragam untuk berbagai persoalan kemiskinan di negara ketiga. PRSPs yang 
demikian harus diimplementasikan sebagai kondisi untuk menerima pinjaman. 
Berdasarkan laporan Focus on Global South yang bermarkas di Bangkok, PRSPs 
telah mempromosikan kebijakan-kebijakan berorientasikan pasar, perdagangan 
terbuka, investasi, rezim finansial, dan mendesakkan peran negara agar 
menghapus perusahaan-perusahaan milik negara (Chavez and Guttal 2003: 13-14). 
Dari sisi tersebut, maka menunjukkan secara inheren terjadi kontradiksi, 
bagaimana bisa proyek anti kemiskinan dapat diukur menegaskan pada liberalisasi 
pasar dan pertumbuhan ekonomi tinggi bila proyek tersebut secara struktural telah 
menyingkirkan hak-hak kaum miskin? Jelaslah, proyek yang inkoheren dan 
ambigu (Wiratraman 2006: 67).  

Strategi Bank Dunia untuk mempertahankan hegemoninya adalah dengan 
mereproduksi pengetahuan soal rasionalitas good governance sehingga 
memudahkan bekerjanya teknologi kekuasaannya melalui berbagai pintu masuk di 
level negara, non negara maupun kemitraan keduanya. Realitasnya, wacana-
wacana ketatapemerintahan, pembaruan hukum dan kebijakan publik lainnya 
dikonstruksi dengan mengikutsertakan demokrasi, hak asasi manusia, anti 
kemiskinan, antikorupsi, yang kesemuanya terasa cocok dengan suasana 
(perangkap) reformasi yang sudah dikendalikan pendukung neo-liberal. Semakin 
lengkap adalah teknologi kekuasaan modalnya yang mampu memistifikasi 
ketidakseimbangan kekuasaan dan menyedot perhatian arah reformasi yang 
‘good’, melalui program pendanaan ke sejumlah institusi negara, organisasi non-
pemerintah, serta kampus-kampus melalui pusat-pusat studi governance.9 
Godaan untuk mengakses dana proyek governance tersebut terlampau besar, 
sehingga tidak sedikit yang mengubah pula rencana dan pola kerja organisasi 
penerima dana tersebut. Donor-driven hegemony!  
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Kerangka Hukum untuk Pembangunan:  

Teks-Teks Opresif Hukum Melalui Good Governance  

Perkembangan sistem hukum moderen tidak bisa dilepaskan dari kelahiran 
industrialisasi kapitalistik, karena sistem hukum moderen disyaratkan memiliki 
tatanan normatif yang dapat mendukung kerangka kerja rasional. Oleh sebab itu 
memerlukan sebuah doktrin untuk memperkuat hukum sebagai kerangka kerja 
rasional yang disebut Kerangka Hukum untuk Pembangunan (Legal Framework 
for Development) (World Bank 1992).  

Hukum dan implementasinya dilihat sebagai faktor penting untuk memperkuat 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka hukum tersebut memerlukan 
dukungan pengembangan aturan yang melindungi hak-hak kekayaan atau 
kepemilikan, mengatur perilaku usaha dan swasta, dan membatasi peran 
kekuasaan negara. Dalam kerangka ini, ide rule of law adalah konsep utama yang 
secara instrumen dan substansi penting, karena hal ini terkait dengan keadilan dan 
kebebasan. Bank Dunia mempertegas perlunya suatu sistem hukum yang adil 
sehingga kondusif untuk pembangunan (World Bank 1992: 29-30). Sistem hukum 
tersebut harus ditopang melalui hubungan antara masyarakat, negara dan pasar, 
dan Bank Dunia sendiri lebih perhatian terhadap aspek-aspek prosedural dan 
institusi hukum (World Bank 1992: 51).  

Dengan penjelasan tersebut, ‘development’ yang dimaksudkan dalam kerangka 
hukum tersebut adalah orientasi liberalisasi pasar yang berharap pemerintah yang 
menerima dana pinjaman dapat mengelola utangnya secara baik (‘good debt 
management’). Karena jelas sekali bahwa kerangka hukum tersebut menekankan 
arti penting pertumbuhan ekonomi (pembaruan ekonomi makro) melalui tampilan 
liberalisasi pasar daripada pemberdayaan kaum miskin dalam mengurangi 
kemiskinan. Lantas, apa yang dimaksud dengan ‘legal framework’ yang 
mendahului kata ‘development’? Mungkin kita telah terlampau jauh 
membayangkan kehendak perubahan sistem hukum yang lebih progresif, 
utamanya dikaitkan dengan mendorong upaya perlindungan dan pemenuhan hak-
hak asasi manusia. Kerangka hukum yang dimaksudkan di dalam dokumen-
dokumen Bank Dunia tidak lebih seperti perintah atau disain bangunan institusi 
maupun kebijakan produk hukum yang harus – mau tidak mau, suka tidak suka - 
dihasilkan dalam jangka waktu tertentu sebagai prasyarat kelengkapan kepatuhan 
pemerintah atas orientasi liberalisasi pasar (market driven policy). Dalam konteks 
demikian maka yang disebut dengan ‘framework’ sebenarnya adalah kerangka 
yang diperintahkan (imposition) lembaga atau negara donor, yang tentunya 
berkepentingan atas paradigma liberalisasi tersebut. 

Dengan begitu, sederhananya, perkataan legal framework for development dalam 
skema good governance sebenarnya bisa kita ganti dengan legal imposition for 
market liberalization.  

Yang menjadi persoalan besar dalam konstruksi good governance yang imposisi 
tersebut tidak sekadar the presence-nya yang mengancam memarjinalisasi hak-hak 
masyarakat di negara-negara dunia ketiga, tetapi jauh lebih berbahaya ternyata 
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justru the absence-nya yang sungguh-sungguh tidak banyak memperbincangkan 
betapa pentingnya kewajiban negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak 
asasi manusia. Hal ini bisa dilihat dari tiadanya pendekatan berbasis hak dalam 
konsepsi good governance. Di sinilah sesungguhnya pembeda dari sekian banyak 
kelatahan perbincangan good governance, nampak serupa seirama, padahal justru 
berbeda dan bahkan bertolak belakang. Bila dilihat secara lebih mendalam, 
setidaknya ada tiga model pendekatan atas konsepsi good governance yang bisa 
dilihat dari tabel berikut. 

Tabel: Perbandingan Konsep tentang Good Governance 

Isu Model Neo-Liberal 
Model 

Pembangunan 
Manusia 

Model Hak Asasi 
Manusia 

Tujuan good 
governance  

Efisiensi pengelolaan 
sumberdaya  

Pembangunan manusia 
berkelanjutan  

Perwujudan seluruh hak-
hak asasi manusia  

Fokus good 
governance  

Membantu pasar untuk 
tumbuh  

Pengurangan 
kemiskinan melalui 
pembangunan 
berkelanjutan  

Perlindungan dan 
penikmatan hak asasi 
manusia oleh semua orang 
dan komunitas khususnya 
orang miskin dan rentan  

Para pendukung  World Bank, IMF, ADB, 
OECD, G-7, EU, Northern 
Governments.  

UN Agencies 
(utamanya UNDP)  

Organisasi non-pemerintah, 
gerakan rakyat, organisasi 
rakyat miskin, serikat 
buruh, kelompok 
perempuan, UNHCR, dll.  

Elemen-elemen inti  Akuntabilitas, Rule of Law, 
transparansi dan partisipasi  

Ditambah dengan 
tanggap, pembangunan 
konsensus, 
kesederajatan, efisiensi, 
dan desentralisasi  

Aturan yang berkeadilan, 
kesederajatan, perlindungan 
dan penikmatan hak-hak 
untuk semua, perencanaan 
rakyat dan implementasi  

Peran Negara  Menarik mundur peran 
Negara  

Mempergunakan peran 
Negara  

Negara harus campur 
tangan  

Peran pasar  Dominan  Penting namun bukan 
yang utama  

Terbatas perannya dalam 
ketatapemerintahan  

Peran masyarakat 
sipil  

Satu dari sekian pelaku  Pelaku yang penting  Masyarakat sipil yang aktif  

Sumber: Parasuraman (2004:54)  

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa setidaknya ada tiga model terkait 
dengan konsep good governance. Ini berarti ada yang tidak termasuk di antara 
ketiga tersebut, misalnya model yang menolak keterkaitan antara good governance 
dengan hak asasi manusia. Model penolakan hubungan ini merupakan kritik 
terhadap model hak-hak asasi manusia yang dikembangkan. Good governance 
dipandang sekadar subversi atas hak-hak asasi manusia. Mengaitkan ide good 
governance dengan hak asasi manusia sama halnya dengan merancukan esensi 
kewajiban hak-hak asasi manusia yang sudah jelas keberadaannya diakui oleh 
hukum internasional maupun konstitusi dan perundang-undangan tentang hak 
asasi manusia (Wiratraman 2006). Model kritik ini alergi dengan istilah ‘good’ 
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yang melekat pada kata governance, karena ia dilihat sebagai cara-cara 
menyilaukan esensi pertanggungjawaban negara, dan menggesernya dengan cara 
formalistik proseduralisme dengan kerangka hukum tertentu (melalui mekanisme 
ketatanegaraan yang formal nan liberal) agar absah bagi penguasa.  

Bagaimana dengan Indonesia? Konsep manakah yang lebih banyak berperan atau 
dominan? Tentu tidak sederhana untuk mengatakan lebih mendekati salah satu 
dari model tersebut, karena fakta di lapangan bercampur baur melengkapi 
kelatahan bicara good governance. Dengan pendekatan analisis dominasi, konsep 
yang bekerja di struktur negara, tekanan lembaga maupun negara donor melalui 
berbagai mekanisme kerjasama, orientasi birokrasi politik dan kemudian secara 
sistematik melahirkan sejumlah kebijakan legislasi, maka nampak centang 
perenang model neo-liberal dan model pembangunan manusia menempati secara 
berurutan dominasinya dibandingkan model hak asasi manusia (Wiratraman 
2006).  

Contoh kasus untuk memperlihatkan dominasi model neo-liberal adalah tiga 
gelombang tekanan untuk memperbaharui perundang-undangan sektor 
perburuhan dalam rangka kerangka hukum untuk pembangunan sejak 1997 hingga 
2006, yang esensinya mendorong labor market flexibility (LMF, atau kelenturan 
pasar buruh). LMF harus diadopsi sebagai faktor penting merealisasikan good 
governance di Indonesia. Secara substantif, teks opresif dalam kebijakan LMF ini 
menghendaki kebijakan upah buruh murah, pengurangan sistem proteksi sosial, 
kendali stabilisasi dan harmoni yang menguntungkan kepentingan dan minat 
investasi, pengurangan campur tangan negara dalam konflik buruh-majikan 
(seperti dibentuknya pengadilan hubungan industrial), outsourcing, serta 
kemudahan dalam merekrut serta memecat buruh. Bagi proponen neo-liberal, 
semakin fleksibel pasar buruhnya maka semakin besar peluang investasi, dan 
semakin menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi (liberal).  

Tekanan pertama (1997-1998) saat menjelang krisis finansial terjadi pada 1996 
ketika Bank Dunia telah mengevaluasi dan mengkritisi pemerintah Indonesia 
dalam kebijakan perburuhannya, dan menyatakan, “the (Indonesian) workers are 
overly protected” dan “the government should stay out of industrial disputes” 
(The Jakarta Post, April 4, 1996). Sebagai respon tekanan ini pemerintah Indonesia 
menghasilkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang 
menggantikan undang-undang zaman Orde Lama.  

Tekanan gelombang kedua (2000-2003) terjadi melalui paket tiga undang-undang 
perburuhan tentang serikat buruh (UU No. 21 Tahun 2000), ketenagakerjaan (UU 
No. 13 Tahun 2003) dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU No. 2 
Tahun 2004). Dan tekanan gelombang ketiga (2004-2006) merupakan tekanan 
yang terjadi sejak awal di rezim Susilo Bambang Yudhoyono, dimana terjadi 
desakan untuk merevisi UU No. 13 Tahun 2003.11 Ketiga gelombang tekanan 
tersebut mengancam hak-hak buruh untuk lebih bisa hidup secara layak dan 
dihormati hak-hak asasinya.  

Teks-teks opresif di bidang perburuhan ini telah dikerangkakan secara manis, 
halus, dan membius melalui good governance di tengah situasi transisi politik 



 
Bab 4 Hak Asasi Manusia�� 104 
Rowland B. F. Pasaribu 

ekonomi di Indonesia yang masih belum cukup stabil. Di sinilah neo-liberalisme 
bekerja rapi. Filho dan Johnston (2005:5) mengingatkan bahwa di bawah neo-
liberalisme, pertumbuhan ekonomi telah menurun, pengangguran meluas, 
ketidaksejajaran dalam maupun di antara negara-negara kian memburuk 
menyeluruh di mana saja, dan kaum marginal akan secara massif tertindas dari 
ketidakstabilan ekonomi. Sementara Munck (2005:68) pun mengingatkan melalui 
tulisannya bahwa neo-liberalisme tidak sekadar seperangkat kebijakan ekonomi, 
atau bahkan ideologi, sebagaimana fokus kritik-kritik yang dilancarkan, namun 
lebih merupakan strategi ketatapemerintahan dalam dunia global yang kompleks 
dimana kita hidup di dalamnya. Singkatnya, teks-teks opresif yang dilahirkan dari 
pembaruan hukum perburuhan dalam kerangka hukum untuk pembangunan yang 
diproyekkan Bank Dunia, merefleksikan hukum sebagai kekuatan dan mesin 
ketatapemerintahan yang menindas dan memperbudak manusia secara halus. 
Inilah yang disebut sebagai ‘modern slavery’ yang menempatkan buruh sebagai 
sekrup kecil dalam industri pasar.  

Kesimpulan:  

Good governance, dengan uraian sederhana di atas, bukan lagi sekadar konsep 
ketatapemerintahan yang dipandang ideal di tengah geliat reformasi di negeri ini. 
Namun ia telah membawa sirkuit ideologi yang diusung melalui mesin-mesin 
rasionalitas dan teknologi kekuasaan hegemonik. Penciptaan diskursus ‘bad 
governance’ untuk menandai dan melegitimasi klaim pengetahuan dan kebenaran 
soal bukan ‘good’ dilakukan melalui perangkap serta skenario imposisi yang 
dilakukan oleh sejumlah lembaga keuangan internasional (utamanya Bank Dunia) 
dan negara-negara donor. Kritik atas perangkap serta skenario imposisi yang 
dilakukan oleh sejumlah lembaga, termasuk UNDP (maupun Kemitraan untuk 
Pembaruan Pemerintahan di Indonesia) tidak banyak memiliki kekuatan 
mengubah disain kerangka makronya terhadap proses-proses liberalisasi pasar, 
karena hal tersebut dipatok non-negotiable (Pender 2001; Chavez and Guttal 
2003). Bahkan cenderung membiarkan atau diam atas realitas paradigma tersebut.  

Bekerjanya good governance ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi kepentingan 
liberalisasi pasar yang membutuhkan mantra pembangunan dalam mendisiplinkan 
ketatapemerintahan dan demokratisasi politik di Indonesia. Transmisi diskursus 
good governance dan teks-teks derivatifnya telah didisain, dipromosikan, diekspor 
dan disuntikkan melalui banyak proyek-proyek ketatapemerintahan, pembentukan 
institusi negara baru, mendanai (hibah maupun utang) program kelembagaan dan 
aktivitas untuk negara, organisasi non-pemerintah dan pusat-pusat studi di 
kampus, termasuk peran menghubungkannya dengan diskursus hak-hak asasi 
manusia. Sehingga tak terelakkan beredar dan laris manisnya diskursus hak-hak 
asasi manusia yang dibonsai untuk kepentingan liberalisasi pasar yang menyertai 
good governance (market friendly human rights paradigm) (Wiratraman 2006). 

penyelenggaraan pemerintahan, nyatanya: korupsi (berjamaah), penyalahgunaan 
kekuasaan, dan inefisiensi, praktik suap-menyuap, masih demikian mudah 
ditemui. Apalagi dalam urusan hak asasi manusia, tidak terlampau mengherankan 
bila birokrasi kita tidak terlalu peka dan bahkan seringkali justru menghambat 
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realisasi hak asasi manusia itu sendiri. Di sinilah sebenarnya pula titik lemah good 
governance, ketiadaan pendekatan berbasis hak karena ia dilihat sebagai 
instrumen normatif yang berdasarkan imperatif perundang-undangan. Jelaslah, 
bahwa ketiadaan tersebut akan membatasi hak-hak rakyat dan klaim di luar 
instrumen hukum dan kelembagaan (Cornwall & Musembi 2004:1418).  

Secara tekstual ditemukan hubungan yang kuat dan sistematik antara good 
governance dengan pembaruan hukum sebagai persyaratan kerangka hukum 
untuk pembangunan. Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip-prinsip good 
governance yang menghendaki penarikan mundur peran negara dan 
memindahkannya pada efisiensi liberalisasi pasar adalah jelas bertentangan 
dengan prinsip kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak asasi manusia.12 Bagi Indonesia, good governance yang 
dominan dan terlanjur dipromosikan penyelenggara pemerintahan hari ini 
sesungguhnya berada di rel yang berbeda dan atau menegasikan dengan upaya 
memajukan penegakan hak asasi manusia. Akibatnya, pelanggaran hak asasi 
manusia sekarang justru banyak difasilitasi oleh teks opresif legislasi tersebut 
(legalized human rights violation).  

Dalam situasi yang demikian, sudah semestinya disain good governance dalam 
konteks pembaruan birokrasi dan penyelenggaraan ketatapemerintahan tidak 
sekalipun mensubversi kewajiban utama negara dalam perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi manusia. Tentu bukan hal yang mudah bagi penyelenggara 
negara yang masih serakah atas kekayaan negara, apalagi sudah terlanjur percaya 
dengan mantra impor ketatapemerintahan dan menjalankan mesin kesetiaan pada 
liberalisasi pasar.  
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Aku Bermimpi Jadi Presiden 
Oleh: Kwik Kian Gie 
  
Setiap kali media massa secara bertubi-tubi dan gaduh memberitakan dan mengulas sesuatu, 
aku terkena mimpi. Dahulu aku pernah bermimpi menjadi konglomerat. 

Sejak kita memasuki era Reformasi, media massa gaduh sekali memberitakan dan mengulas apa 
saja dengan cara yang bagaimana saja tentang kehidupan bernegara dan berbangsa. Aku terkena 
mimpi lagi. Kali ini aku bermimpi jadi presiden. Dalam mimpi itu, sudah lama aku jadi presiden 
dengan dukungan yang besar dan luas. Namun, belakangan ini reputasi dan popularitasku 
merosot tajam. 

Punya waktu 

Namun, aku masih punya cukup waktu melakukan gebrakan yang akan mengabadikan namaku 
dengan tinta emas dalam sejarah. Kalau tak aku lakukan, sudah jelas namaku akan ditulis dalam 
sejarah dengan lumpur Lapindo. Maka, aku dihadapkan pada kondisi nothing to loose. Jadi, aku 
akan memberlakukan pemerintahan tangan besi. Untuk itu, aku telah dapat dukungan dari 
tentara. Aku sudah sabar, mati-matian mencoba berdemokrasi seperti yang dianjurkan Abang 
Sam, tetapi ketika citraku merosot sangat tajam, aku dihina rakyat dan tetanggaku sendiri, 
Abang Sam menghilang. 

Dengan tangan besi, akan kulakukan tindakan berikut. 

Melalui dekrit, aku bubarkan parlemen dan senat. Strukturnya kukembalikan jadi parlemen saja, 
yang kalau ditambah dengan wakil dari golongan fungsional dan daerah, jadi badan 
pertimbanganku yang aku anggap mewakili aspirasi seluruh rakyat. Dengan demikian, partai 
politik masih penting karena berfungsi mengisi sebagian dari parlemen melalui pemilu. Namun, 
partainya kusederhanakan hanya jadi dua. Kalau mau meniru AS, juga termasuk sistem dua 
partainya. Kabinet kujadikan sangat ramping: hanya 18 menteri. Yang jelas, lebih mudah 
mengendalikannya karena aku akan mengendalikannya dengan tangan besi juga. 

KKN kuberantas dengan tangan besi. Kasus besar tetap diproses melalui hukum, tetapi aku tak 
mau buang banyak waktu dan tenaga untuk itu, apalagi kasus kecil. Sekaligus akan kubenahi 
seluruh lingkungan birokrasinya. Pertama kurampingkan kabinet. Setelah itu, semua jajaran di 
bawah kabinet kurampingkan. Jumlah jajaran setiap menteri sesuai dengan kebutuhannya. Masa 
badan kurus dan badan gemuk berbaju sama semua? 

Birokrasi yang sudah ramping dan optimal aku tingkatkan pendapatannya sampai benar-benar 
cukup. Kalau masih berani korupsi, aku tembak mati. 

Tanah dari siapa saja yang digarap oleh buruh tani dengan perolehannya hanya sebesar 2/5 
dalam natura, kubeli paksa dengan harga yang kutentukan. Kalau menolak, kupenjarakan 
seumur hidup atau kutembak mati. Tanah milik negara kubagikan kepada para petani 
secukupnya supaya optimal, tak sekadar 0,3 hektar. Transmigrasi dan KB kugalakkan lagi. 

Kementerian Keuangan, Bank Sentral, Percetakan Uang, dan Petral di Singapura kukuasai 
sepenuhnya. Dengan KKN yang luar biasa, penumpukan uang terjadi di sana selama dana belum 
dirampok habis. Dengan jumlah kementerian yang sudah sedikit, semua rekening kubekukan 
dan segera kucairkan kembali dalam rekening bank yang jumlahnya sedikit hingga lebih jelas dan 
sederhana pengelolaannya. 
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Kekayaan bangsa ini terdiri dari dua kelompok besar. Yang satu kekayaan yang dibentuk 
manusia, yaitu berproduksi dan berdistribusi dengan mengombinasikan berbagai faktor 
produksi yang penuh risiko kerugian. Para manusia entrepreneur ini boleh sebebas-bebasnya 
memupuk kekayaan melalui kegiatannya asal dalam rangka semua hukum yang berlaku. 

Diberikan secara adil 

Kelompok kekayaan bangsa yang lainnya adalah yang sudah ada di dalam perut bumi, dalam 
perairan, dan di atas tanah berbentuk hutan. Kesemuanya ini pemberian Tuhan Yang Maha-Adil 
kepada warga negaraku. Kekayaan alam ini tentunya diberikan kepada setiap manusia Indonesia 
secara adil. Maka, semuanya kukuasai untuk selanjutnya dikuasai sepenuhnya oleh BUMN yang 
harus menggunakan hasilnya bagi semua rakyat seadil-adilnya. Siapa yang menyuarakan dogma 
bahwa BUMN mesti korup, kuhukum seumur hidup. 

Semua kontrak dalam bidang ekstraktif dengan swasta, baik asing maupun domestik untuk 
sementara dan parsial dihormati dalam arti, boleh melakukan pekerjaannya. Namun, semua 
hasil penjualannya harus dimasukkan ke dalam escrow account bank yang aku tunjuk. Ini tak 
berarti disita, tetapi penggunaannya harus dengan persetujuan bersama. Pajak saya naikkan 
tajam dan masa berlakunya semua kontrak ekstraktif aku persingkat. 

Berbarengan dengan itu, segera kumulai berunding dengan mereka bagaimana cara terbaik 
untuk semua pihak menyerahkanya kepada negara melalui BUMN. Semua rencana BUMN 
untuk diswastakan kuhentikan. Semua persiapan untuk IPO kubatalkan. Otonomi daerah 
kubatalkan. Semua peraturan yang berlaku sebelum UUD 1945 diamandemen kuberlakukan 
lagi. Semuanya dilakukan dengan persuasi yang kuat atas dukungan angkatan bersenjata. 

Utang pemerintah, baik luar negeri maupun dalam negeri, ditinjau kembali. Tidak dikemplang. 
Namun, dilakukan rescheduling dan haircut. Beban utang dan bunganya sudah merupakan 25% 
dari APBN. Bunga akumulatifnya yang dibayarkan sudah lebih besar daripada utang pokoknya. 
Ditambah dengan anggaran rutin, tak ada ruang gerak lagi untuk pembangunan barang, jasa 
publik, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan buat golongan yang paling tak mampu. Akan 
kujelaskan kepada negara pemberi utang bahwa para pemberi utang selalu harus ikut 
bertanggung jawab kalau ada kredit yang macet. Mereka harus jujur bahwa mereka sebenarnya 
adalah rentenir atau lintah darat yang sudah cukup dari lebih mengisap darah rakyatku. 

Pembangunan barang dan jasa publik, termasuk infrastruktur, dipergiat. Aku akan menentukan 
apa yang harus dianggap sebagai barang dan jasa publik dan penggunaannya gratis untuk siapa 
saja karena pembangunan maupun pemeliharaannya oleh hasil pajak dan hasil eksploitasi 
kekayaan alam yang milik rakyat seluruhnya. 

Jalan raya bebas hambatan, air bersih, puskesmas, sekolah milik negara boleh dinikmati gratis 
karena pembiayaan oleh pajak, retribusi, royalti, premi asuransi jaminan sosial, dan pendapatan 
negara lainnya. UUD 1945 dikembalikan. Semua perundang-undangan yang ada ditinjau kembali, 
diselaraskan dengan maksud segala sesuatunya, dibuat optimal dan cocok untuk kondisi bangsa 
kita dewasa ini. Dari sana setahap demi setahap kita sempurnakan sesuai dengan perkembangan 
pendidikan, pengetahuan, dan kematangan rakyat kita dalam menjalankan demokrasi ala 
Indonesia. 

Kulakukan semua ini agar lumpur Lapindo yang mulai menulis sejarahku bisa dihapus dan mulai 
ditulis kembali dengan tinta emas. Setidaknya tinta perak. 

Sumber: Kompas,  3 November 2010 
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Penegakan Hukum: Mereka yang Terpinggirkan 

Oleh: Satjipto Rahardjo 
  

Tidak diragukan lagi, bahwa di mata publik, dari hari ke hari potret hukum Indonesia 
makin merosot. Kemerosotan itu diwakili oleh kinerja penegak hukum. 

Puncak dari itu semua adalah penyelesaian kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M 
Hamzah, yang membuka tabir bagaimana kejaksaan dan kepolisian “di obok-obok” 
oleh Anggodo-Anggoro dan kawan-kawannya, sebagaimana ditayangkan di televisi. 
Publik yang menonton tayangan percakapan antara Anggodo dengan sejumlah tokoh 
pemuncak kejaksaan dan kepolisian pun menggeleng-gelengkan kepala seraya 
bergumam “sudah begitu bobrokkah institusi penegakan hukum kita?  

Mereka adalah para pemuncak dan bukan jaksa atau polisi tingkat ecek-ecek!” Reaksi 
ekstrem dari publik adalah “rombak total” institusi penegakan hukum Indonesia. 
Rombak total? Bagus.Tetapi bagaimana kita melakukannya? Memecat semua jaksa 
dan polisi dari tingkat atas sampai paling bawah? Dalam suatu wawancara di televisi, 
Daniel S Lev, seorang pengamat Indonesia terkemuka menyarankan agar semua 
penegak hukum sekarang ini dipecat dan diganti oleh suatu generasi baru penegak 
hukum. Kalau opsi ini yang dipilih, maka untuk sementara sistem peradilan pidana 
akan berhenti atau macet. Proses pidana akan terhenti karena tidak ada lagi yang 
menangani. Stagnasi akan berlangsung berbulan-bulan, sebelum rekrutmen baru 
dilakukan. Sudah terbayangkan bagaimana kekacauan (chaos) yang akan terjadi.  

*** 

Pertanyaan segera muncul, apakah semua penegak hukum memang berperilaku buruk, 
seperti sinyalemen Daniels S Lev? Seorang jaksa aktif, Yudi Kristiana telah selesai 
menulis disertasinya yang mencoba membongkar praktikpraktik buruk di instansi 
tempat dia bekerja. Disertasi itu berjudul “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan 
Pendekatan Hukum Progresif” dengan subjudul “Studi tentang Penyelidikan, 
Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana” (2007). Dalam disertasinya, Yudi telah 
menunjukkan simpul-simpul dalam birokrasi kejaksaan, di mana komoditifikasi 
perkara,suap serta pemerasan dapat terjadi.  

Tentunya akan merugikan kita sendiri, apabila jaksa seperti Yudi Kristiana ikut 
menjadi korban pembabatan habis para penegak hukum. Masih ada jaksa-jaksa lain 
yang seperti Yudi yang ingin membersihkan kejaksaan dari citranya yang buruk. 
Sebuah studi Bank Dunia (2005) melaporkan, bahwa di pelosok masih dijumpai jaksa 
dan hakim yang bersih dan bekerja dengan penuh dedikasi di tengahtengah 
lingkungan yang korup. Maka tidak mengherankan apabila mereka itu sering 
dikucilkan oleh komunitasnya sendiri yang korup.  

Di tengah-tengah dunia penegakan hukum Indonesia yang banyak dinilai korup, 
mereka adalah monumen-monumen kecil yang menjulang dalam dunia penegakan 
hukum di negeri ini. Mereka saya sebut sebagai “orang-orang yang terpinggirkan”. 
Jaksa Agung Hendarman Supandji, sebelum menjadi jaksa agung, adalah bagian dari 
mereka yang terpinggirkan itu. Konon dia terkenal dengan kelurusan dan 
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kejujurannya, sehingga untuk waktu beberapa lamanya menjadi jaksa yang 
“tenggelam” dan menjadi bagian komunitas “orang-orang yang terpinggirkan”.  

Hakim Agung (waktu itu) Adi Andojo Soetjipto adalah contoh lagi dari adanya 
“orangorang baik di tengahtengah masyarakat yang korup. Pada saat berniat untuk 
membersihkan Mahkamah Agung dari citranya yang buruk, akhirnya Adi sendirilah 
yang terpental dari Mahkamah Agung yang dicintainya. Risiko pekerjaan yang Adi 
Andojo lakukan memang sudah diramalkan sebelumnya. Akhirnya malah hakim agung 
itulah yang terpental dan menjadi bagian komunitas “orang-orang yang 
terpinggirkan”. Orang-orang yang terpinggirkan itu sering bekerja “beyond the call of 
duty” (di luar tugas formalnya). Sebagai contoh, di Brebes, Jawa Tengah,polisi yang 
bekerja di situ beramai-ramai mengumpulkan beras untuk disumbangkan kepada 
rakyat di sana yang ditimpa paceklik.  

*** 

Sesudah sekalian kemelut dalam penegakan hukum sekarang ini berakhir dan kita 
ingin melakukan pembaruan/perombakan institusiinstitusi penegakan hukum kita, 
maka dua hal berikut ini pantas untuk diperhatikan.Dari pengalaman kita belajar 
tentang pentingnya faktor struktur dan manusia (SDM) bagi sebuah institusi. Dalam 
kaitan dengan desain suatu institusi maka perlu ditemukan titik-titik rawan yang 
memungkinkan terjadinya “perdagangan gelap perkara”. Yudi Kristiana, sebagai jaksa 
aktif, tahu persis di mana titik-titik itu.  

Kesemua titik itu harus ditutup sehingga peluang untuk “memperdagangkan” perkara 
pun tertutup. Saya teringat perjalanan Inggris untuk memberantas korupsi di 
negerinya.Pada abad ke-18 Inggris disebut-sebut sebagai negara paling korup di 
dunia.Semua dapat dibeli, bahkan kursi di parlemen pun diperjualbelikan. Inggris 
segara bergerak untuk melawan korupsi dengan meniadakan lembaga perizinan yang 
dianggap sebagai biang keladi dan pintu masuk dari korupsi.  

Mengenai SDM penegak hukum, baik dipikirkan memberi prioritas kepada orang yang 
selama ini “tenggelam” atau “hilang dari peredaran”.Mereka ini adalah “vigilante” yang 
secara diam-diam ingin menjaga citra institusinya. Sayangnya di tengah-tengah 
masyarakat yang umumnya korup, mereka menjadi tergolong orangorang yang 
terkucilkan. 

 
Satjipto Rahardjo  
Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 
Sumber: Koran Sindo, 30 Nov 2009 
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Menimbang Politik HAM DPR 

 “…dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat 
yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-
akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham 
di dalamnya.” (Bung Karno, dikutip dalam Muhammad Yamin, Naskah Persiapan 
Undang-undang Dasar 1945, 1959, hal. 75, ejaan disesuaikan) 

Sejak Undang-undang Dasar (UUD) 1945 diamandemen secara bertahap mulai 1999 hingga 
2002, struktur kekuasaan pemerintahan dapat dikatakan berubah secara drastis. Meskipun 
salah satu kesepakatan penting para politisi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah 
mempertahankan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, namun sebagian 
kekuasaan Presiden justru dipreteli. Sebaliknya, peran, kedudukan, dan otoritas Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) semakin diperkuat dan meningkat secara signifi kan. Empat tahap 
amandemen konstitusi akhirnya menjadi momentum perubahan kecenderungan sistem politik 
ataupun struktur tata negara dari executive heavy pada era Orde Baru Soeharto menjadi 
legislative heavy pada era reformasi1. Lebih jauh lagi, yang berlangsung akhirnya bukanlah 
legislative heavy dalam arti luas (termasuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsure parlemen), 
melainkan “DPR heavy”. 

Salah satu perubahan drastis yang diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen adalah 
peralihan locus kekuasaan pembentukan undang-undang (UU) dari sebelumnya berada di tangan 
Presiden (dengan persetujuan DPR) menjadi otoritas DPR (setelah dibahas dan mendapat 
persetujuan bersama dengan Presiden). Perubahan locus kekuasaan pembentukan UU ini tidak 
hanya memungkinkan DPR memiliki kesempatan yang luas untuk mengarahkan kebĳ akan 
pemerintahan, tetapi juga peran inisiasi tak terbatas bagi para wakil rakyat untuk merancang 
politik legislasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat yang diwakilinya. 

Akan tetapi alih-alih memanfaatkan otoritas pembentukan UU yang beralih ke tangannya, DPR 
justru semakin memperluas kekuasaan dengan cara memberi kewenangan baru bagi dirinya 
meskipun tidak diatur dan diamanatkan oleh konstitusi. Otoritas baru yang akhirnya kini 
menjerumuskan DPR sebagai lembaga superbody adalah kewenangan Dewan untuk memberikan 
persetujuan atas pengangkatan pejabat publik yang seharusnya menjadi otoritas penuh Presiden 
dalam skema sistem presidensial. Karena itu tidak mengherankan jika kini hampir seluruh 
pejabat publik serta anggota dan pimpinan komisi-komisi negara yang hendak diangkat oleh 
Presiden harus melalui konfi rmasi dan persetujuan DPR. 

Kendati bertentangan dengan semangat presidensialisme, perluasan otoritas DPR sebenarnya 
masih bisa ditoleransi apabila diorientasikan bagi kepentingan rakyat selaku pemberi mandat. 
Namun persoalannya menjadi lain jika dalam realitasnya otoritas politik yang begitu besar 
justru disalahgunakan oleh para politisi partai di Senayan untuk mempertukarkan kepentingan 
politik-ekonomi mereka sendiri dengan unsur-unsur pemerintah. Maka yang tampak menonjol 
dalam kinerja DPR bukanlah “perjuangan sehebat-hebatnya” seperti pernah dimimpikan Bung 
Karno, melainkan politik transaksional yang mempertontonkan perilaku para politisi parpol 
memperdagangkan kekuasaan dan hak politik mereka. 
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Legislasi: Otoritas Besar, Komitmen Kurang 

Sebagai konsekuensi peralihan locus fungsi legislasi dari Presiden ke DPR, kinerja dan produk 
legislasi DPR semestinya memenuhi harapan publik akan hadirnya lembaga parlemen yang 
benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Ekspektasi publik yang tinggi 
terhadap DPR tentu wajar-wajar saja mengingat citra buruk DPR selama era sistem otoriter 
Orde Baru yangtidak lebih sebagai “stempel” bagi setiap kebĳ akan yang diusulkan pemerintah. 
Apalagi, sejak Pemilu 2004 semua anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dari para kandidat 
yang diusung oleh partaipartai politik yang lahir dari rahim reformasi. Dengan demikian DPR 
2004-2009 yang menandai berlaku efektifnya struktur politik atau ketatanegaraan baru 
berdasarkan konstitusi hasil amandemen diharapkan pula mewarnai kinerja institusi yang 
mewakili suara rakyat tersebut. 

Namun dalam realitasnya, DPR bukan hanya gagal memenuhi harapan publik, melainkan juga 
relatif gagal mewujudkan janji dan rencana mereka sendiri terkait fungsi pembentukan 
pembentukan UU. Fakta dan angka-angka tentang produk legislasi yang dihasilkan DPR periode 
2004-2009 misalnya, jelas membenarkan sinyalemen kegagalan tersebut. Persoalannya, dari 366 
rancangan UU (RUU) yang direncanakan untuk diundangkan dalam program legislasi nasional 
selama periode 2004-2009, DPR hanya berhasil menyelesaikan 193 RUU atau sekitar 52,7 
persen di antaranya3. Tampak jelas bahwa meskipun otoritas Dewan pasca-amandemen 
konstitusi jauh lebih besar, namun hal itu belum mampu diwujudkan dalam kinerja legislasi. 

Kegagalan relatif kinerja legislasi DPR itu lebih jauh lagi tampak dalam ruang lingkup substansi 
perundang-undangan yang diselesaikan selama masa bakti 2004-2009. Dari 193 UU yang 
diselesaikan DPR, ternyata sebagian besar di antaranya adalah UU pemekaran wilayah yang 
mencakup 65 UU atau 33,7 persen. Klasifi kasi kedua terbesar (18 UU) adalah perundang-
undangan bidang pemerintahan, sedangkan yang ketiga terbanyak adalah perundang-undangan 
bidang hukum (17 UU). Perlu segera digarisbawahi, kendati perundangundangan bidang hukum 
mencakup jumlah yang cukup banyak dibandingkan misalnya dengan bidang kesehatan, 
ketenagakerjaan, serta pangan dan pertanian, namun ternyata sebagian besar UU bidang hukum 
terkait pengesahan dan atau ratifi kasi atas konvensi dan perjanjian internasional4. Ironisnya, 
sebagaimana juga digarisbawahi dalam buku hasil studi ELSAM ini, hampir keseluruhan UU yang 
merupakan pengesahan atas konvensi internasional yang terkait bidang hukum dan HAM, lebih 
merupakan inisiatif pemerintah ketimbang prakarsa para wakil rakyat di DPR. 

Realitas kinerja legislasi DPR yang masih memprihatinkan ini bertolak belakang dengan 
kecenderungan perilaku para politisi parpol di Senayan yang memperoleh fasilitas kerja dan 
sistem pendukung relatif baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tuntutan para 
anggota Dewan atas fasilitas kerja dan tunjangan yang lebih baik bahkan terus meningkat dari 
tahun ke tahun, begitu pun agenda studi banding ke manca negara dari hampir semua alat 
kelengkapan DPR, sementara kinerja legislasi tak kunjung lebih baik. 

Distorsi Pengawasan DPR 

Realitas politik seperti dikemukakan di atas tidak hanya tampak dalam penggunaan fungsi 
legislasi, anggaran, dan pengawasan, melainkan juga dalam pemanfaatan hak-hak politik yang 
dimiliki DPR dan dilembagakan dalam konstitusi hasil amandemen, yakni hak interpelasi, hak 
angket, dan hak menyatakan pendapat. Selama periode 2004-2009 misalnya, DPR begitu 
bersemangat menggunakan hak interpelasi dan hak angket, sehingga tak kurang dari 14 usulan 
hak interpelasi dan sembilan usulan hak angket dicoba digulirkan oleh para politisi parpol di 
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DPR. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil usulan penggunaan hak interpelasi dan hak 
angket itu yang akhirnya disepakati menjadi hak politik institusi DPR. Dari sebagian kecil hak 
yang disepakati itu pun hampir tidak tidak ada tindak lanjut signifi kan yang bersentuhan dengan 
kepentingan publik. 

Usulan penggunaan hak interpelasi terkait penyelesaian kasus KLBI/BLBI misalnya yang 
disepakati semua fraksi sebagai hak DPR dan digulirkan sejak Desember 2007, tidak ada tindak 
lanjut dalam bentuk penyelesaikan hukum yang signifi kan. Begitu pula hak angket atas 
kekisruhan penyelenggaraan Pemilu 2009 terkait daft ar pemilih tetap yang amburadul, berhenti 
sebagai hak politik DPR yang tidak ada dampak yang bersifat terobosan kebĳ akan dalam 
rangka perbaikan mekanisme penyelenggaraan pemilu berikutnya. 

Tampak sekali kecenderungan bahwa fungsi pengawasan Dewan didistorsikan sekadar sebagai 
hak interpelasi dan hak angket. Seolah-olah semakin sering hak interperlasi dan hak angket 
digunakan maka semakin produktif dan “hebat” pula DPR. Padahal, belum tentu isu kebĳ akan 
yang melatarbelakangi munculnya usulan penggunaan hak interpelasi dan hak angket benar-
benar menjadi prioritas kebutuhan publik. Kalaupun isu kebĳ akan merupakan prioritas 
kebutuhan publik seperti contoh yang dikemukakan di atas, dalam realitasnya hampir tidak ada 
tindak lanjut yang dilakukan DPR setelah menggulirkan hak-hak politik tersebut. 

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, penggunaan hak interpelasi dan hak angket tidak lebih 
sebagai cara ataupun taktik para politisi parpol di Senayan untuk meningkatkan daya tawar 
politik terhadap pemerintah di satu pihak, dan “alat transaksi” untuk mempertukarkan 
kepentingan politik-ekonomi para anggota Dewan di lain pihak. Akibatnya, penggunaan hak-hak 
politik DPR cenderung dĳ adikan “panggung politik” oleh para politisi parpol di Senayan untuk 
memperlihatkan secara public bahwa sebagai wakil rakyat mereka peduli atas aneka persoalan 
bangsa kita. Hak angket atas skandal penalangan 6,7 triliun rupiah kepada Bank Century dapat 
dijadikan contoh mutakhir. Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera yang semula 
begitu “ngotot” hendak membongkar skandal Century akhirnya diam seribu basa ketika 
pemerintah ingin membuka kasus pengemplangan pajak yang dilakukan kelompok usaha 
Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar), dan tatkala anggota DPR dari PKS, Misbahun, 
tersangkut bisnis “haram” yang memanfaatkan kekacauan manajemen bank yang sama. 

Koalisi enam parpol pendukung pemerintah (Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB dan 
PPP) di bawah bendera Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang semula dibentuk Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengefektifk an kinerja pemerintah, akhirnya terperangkap 
sebagai wadah transaksi politik di antara parpol yang bergabung di dalamnya. Dalam situasi 
demikian tampaknya tak banyak yang bisa diharapkan publik dari fungsi pengawasan DPR 
kecuali sekadar maraknya pentas politik nasional akibat hiruk-pikuk perilaku para politisi parpol 
yang cenderung “memperdagangkan” otoritas dan hak politik mereka sendiri. 

Politik HAM DPR  

Oleh karena itu barangkali terlalu mewah jika kita berharap DPR memiliki semacam skema dan 
desain legislasi terkait peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM di Indonesia. 
Konsistensi atas program legislasi tahunan saja belum tampak pada kinerja institusi DPR, apalagi 
suatu politik legislasi komprehensif yang tak hanya mencakup bidang penegakan hukum dan 
HAM, tetapi juga memiliki perspektif rasa keadilan publik serta penghormatan dan 
perlindungan HAM. 
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Konfirmasi buruknya komitmen, perspektif, dan keberpihakan HAM para wakil rakyat di 
Senayan, juga memperlihatkan tidak adanya desain besar DPR dalam politik legislasi. Padahal, 
peralihan locus pembentukan UU dari Presiden ke DPR semestinya ditindaklanjuti oleh partai-
partai politik di Dewan dalam bentuk desain legislasi lima tahunan yang didasarkan pada 
kebutuhan obyektif bangsa kita dalam mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan 
sejahtera. Publik semestinya dapat berharap dari fungsi pengawasan Dewan untuk 
mengoptimalkan kinerja dan pemihakan DPR dalam penegakan hukum dan HAM. Jika fungsi 
legislasi barangkali memerlukan energi lebih bagi para politisi DPR, maka fungsi pengawasan 
sebenarnya hanya memerlukan konsistensi komitmen wakil rakyat dalam membela dan 
memperjuangkan muatan serta perspektif HAM dalam setiap kebĳ akan pemerintah. Sekurang-
kurangnya, public berharap DPR bersikap korektif dan  kritisatas setiap rencana kebĳ akan 
pemerintah yang mengabaikan dan menafi kan perspektif HAM. Rendahnya komitmen HAM 
parpol-parpol di DPR dapat pula dilihat dari minimnya upaya mereka untuk mendesak 
pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM seperti Tragedi Trisakti, kasus 
Semanggi I dan II, pembunuhan “Udin”, wartawan Bernas Yogyakarta, pembunuhan aktivis 
HAM Munir, dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya, baik sebelum reformasi, pada saat 
pergolakan politik 1998-1999, maupun pasca-reformasi. Begitu pula kasus-kasus pelanggaran 
HAM terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sosial, etnik, dan agama tertentu 
terhadap kelompok sosial lain yang kebetulan berstatus minoritas. Komitmen sebagian politisi 
parpol barangkali cukup besar, namun yang tidak begitu tampak adalah konsistensi komitmen 
DPR secara institusi dalam membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di satu pihak, dan 
desakan bagi muatan kebĳakan berperspektif HAM di pihak lain. 

Penguatan Kapasitas DPR 

Uraian singkat di atas menggarisbawahi kekecewaan dan keprihatinan publik atas kualitas 
kinerja dan komitmen DPR terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Namun 
kekecewaan dan keprihatinan tersebut selamanya akan berhenti sekadar sebagai kekecewaan 
dan keprihatinan belaka jika berbagai elemen kekuatan masyarakat sipil (civil society) tidak turut 
mendorong terjadinya perubahan dalam kinerja parlemen. 

Soalnya sangat jelas, seperti diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen, DPR memiliki 
otoritas politik yang besar serta hak-hak politik yang luas, yang bahkan melampaui otoritas 
parlemen dalam skema sistem presidensial. Artinya, kekuasaan DPR yang begitu besar perlu 
dikelola dan diarahkan agar sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang 
diwakilinya. Satu-satunya pihak berkepentingan yang dapat mendorong peningkatan kapasitas 
dan komitmen para wakil rakyat di DPR adalah elemen kekuatan masyarakat sipil. 

Dalam kaitan itu, kita perlu menggarisbawahi realitas DPR yang memiliki otoritas politik begitu 
besar, namun lemah dalam kapasitas dan komitmen memperjuangkan kepentingan publik. 
Secara individu anggota dan sebagian politisi parpol di Senayan, komitmen itu barangkali 
memang ada, namun secara institusi DPR hampir tidak tampak konsistensi komitmen Dewan 
dalam penegakan hukum dan HAM. Barangkali disinilah letak urgensi agenda penguatan 
kapasitas DPR ke depan agar institusi yang pembentukannya menghabiskan energi bangsa itu 
benar-benar kembali ke khittah-nya sebagai wakil-wakil rakyat yang berjuang mengangkat harkat 
kehidupan rakyat. 

Syamsuddin Haris 
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Parlemen dan HAM: Visi Tanpa Eksekusi 

Meski dalam Amandemen I UUD 1945 dikatakan perlemen adalah sebagai legislator, 
tetapi faktanya eksekutif, baik di tingkatan nasional dan daerah merupakan aktor 
penting dalam pembuatan peraturan perundangan. Bersama DPR/DPRD, eksekutif 
teribat langsung dan sering lebih aktif berperan dalam pengusulan, pembuatan dan 
pengesahan peraturan dalam bentuk peraturan baik dalam bentuk undangundang, dan 
peraturan dibawahnya. 

Selama ini, aturan yang mendasari pembentukan undangundang adalah Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, yang memiliki pengertian dalam pasal 1 ayat (1): “Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang 
pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, 
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”. 

Khusus penggunaan asas HAM sebagai dasar pembuatan setiap undang-undang dan 
peraturan yang lebih rendah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maupun 
revisi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak memerintahkan secara eksplisit 
penggunaan konvensi internasional dan Undang-Undang HAM sebagai dasar 
pembuatan sebuah undang-undang baru. 

Pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa 
undang-undang harus mengandung asas kemanusiaan, dan pasal 8 huruf a yaitu 
mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 1. Hak 
asasi Manusia; 2. Hak dan kewajiban warganegara; 3. pelaksanaan dan penegakan 
kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4. Wilayah negara dan 
pembagian daerah; 5. kewarganegaraan dan kependudukan; 6. keuangan negara. 
Dalam pasal ini hanya pembentukan perundangan yang mengandung asas 
kemanusiaan (pasal 8 berisi pengaturan lebih lanjut ketentuan yang menyangkut 
HAM). Ketentuan tentang asas HAM ini tidak diulang secara tegas dalam aturan 
pembuatan peraturan yang lebih rendah misalnya dalam pembuatan peraturan seperti 
Perpu, Perda ataupun peraturan lainnya. 

Dalam kaitan di atas, Moh. Mahfud MD membedakan produk hukum secara tajam. 
Pertama, produk hukum yang responsif/populistik, dimana karakter produk hukum 
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan mayarakat. Dalam proses 
pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompk-kelompok 
sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap 
tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. 

Sedangkan karakter yang kedua adalah produk hukum konservatif/ ortodoks/elitis 
adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih 
mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi 
alat pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hokum responsif, 
hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun 
individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi 
masyarakat relatif kecil. 
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Sementara, agar memenuhi asas manfaat sepatutnya ada komitmen dari pembuat 
perundangan untuk menyertakan peran masyarakat dalam proses pembuatan undang-
undang maupun peraturan yang lebih rendah. Di saat yang sama, undang-undang 
maupun peraturan dibawahnya harus pula secara eksplisit mengintegrasikan 
perspektif HAM berupa pasal-pasal yang memperkuat pemenuhan hak-hak asasi 
manusia, hak dan kewajiban warga Negara sehingga tidak sebatas menjadi asas tetapi 
sudah menjadi norma yang operasional. 

Liberalisasi Perekonomian vs HAM 

Berbeda dengan fakta di Barat bahwa HAM dan Sistem Pasar bisa berlangsung 
harmonis, tidak demikian halnya di Indonesia. Relasi ekonomi Indonesia-Barat 
berdasar division of labor sebagaimana jaman kolonial masih berlanjut dan 
dilapangkan melalui proses legislasi. Hal ini sudah dimulai sejak Orba yang semakin 
intensif melalui penandatanganan Lett er of Intent IMF oleh Suharto saat menjelang 
keruntuhannya. 

Ephoria Reformasi berupa penguatan hak politik rakyat (berakhirnya dwi fungsi ABRI, 
pemilihan langsung, freedom for press) tidak disertai dengan penguatan hak ekonomi 
rakyat. Melalui program Law Reform, maka dibuatlah paket UU ekonomi yang berisi 
pencabutan akses dan kontrol rakyat terhadap SDA Indonesia untuk dikuasakan 
kepada asing. Lima paket UU energi, sumber daya air, maupun 23 UU yang berkaitan 
dengan pertanian semuanya mempunyai roh yang sama yaitu pemberian kuasa kepada 
perusahaan vis a vis rakyat (yang rawan dikriminalisasi). 

Liberalisasi juga sekaligus merupakan pelemahan peran negara dalam perekonomian 
dan semuanya diserahkan ke swasta/ pasar. Akibatnya, strategi rights based 
development yang secara eksplisit menempatkan negara sebagai penanggung jawab 
pemenuhan hak dasar (HAM) rakyat tergerus. Privatisasi di sector pendidikan dan 
kesehatan misalnya, membuat terpuruk rakyat miskin. HDI Indonesia terus melorot 
dari ranking 98 di tahun 2004 menjadi 111 di th 2008. Logikanya mudah, 
pasar/swasta tidak punya kewajiban memenuhi HAM karena mereka pemburu 
keuntungan. Kewajiban pemenuhan HAM itu pada Negara. 

Pemerintah sebagai bagian pembuat undang-undang dan peraturan dibawah undang-
undang, memiliki peran yang krusial dalam proses pembuatan undang-undang untuk 
liberalisasi ekonomi. Dalam prakteknya, hampir seluruh UU untuk liberalisasi ini di-
draft -kan oleh konsultan asing yang memiliki lobi kuat di pemerintahan terutama di 
Depkeu dan Bappenas. 

Sejak kejatuhan Orde Baru, pemerintah praktis dalam genggaman negara-negara 
maupun organisasi keuangan internasional melalui pemberian pinjaman hutang 
kepada pemerintah. Bentuk tekanan tersebut salah satunya dapat dilihat dari usulan 
undangundang dan peraturan pemerintah yang berpihak kepada para pemodal/ 
perusahaan asing. Kita tentu ingat skandal pengajuan RUU Bidang Keuangan oleh 
Menkeu Sri Mulyani yang sama persis dengan draft yang disiapkan sebuah konsultan 
asing. Setelah ditolak DPR, kembali diajukan tanpa revisi apapun. Penelitian BIN 
melaporkan, setidaknya ada 76 undang-undang yang dipersiapkan oleh konsultan 
asing. 
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Liberalisasi ekonomi ini bukan saja di bidang keuangan, energi, dan perdagangan 
tetapi juga di pertanian. UU Nomor 41 tahun 2009 tentang pertanian telah terbukti 
berdampak buruk pada kehidupan para petani kecil, petani penggarap dan buruh tani 
yang bergantung dari lahan yang tidak begitu luas. Kesempatan untuk pemanfaatan 
lahan pertanian lebih diberikan kepada para industri yang memiliki modal besar. 
Marjinalisasi rakyat terhadap sumberdaya ekonomi bisa dilihat dari fakta-fakta yang 
dibuka Kompas misalnya, 92% tambang dikuasai perusahaan asing sedangkan 
Pertamina hanya mengelola 8% saja. Di dunia perbankan, hampir 60% bank milik 
asing. Demikian juga ketersediaan pangan yang tergantung pada impor. Praktis, kita 
tidak punya kedaulatan di bidang ekonomi secara keseluruhan. 

Yang lebih runyam, sikap pemerintah yang tidak pro HAM menyebabkan munculnya 
standar ganda terhadap peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan 
peraturan yang lebih tinggi seringkali muncul di beberapa daerah. Amat mudah 
Pemerintah membatalkan sekian ribu Perda yang tidak ramah terhadap iklim investasi 
dan mendiamkan 100an Perda Syariah di beberapa daerah yang diskriminatif. Bukan 
saja perda-perda ini sering sekali menjadi konfl ik di masyarakat karena merampas 
HAM rakyat karena membatasi hak-hak warganegara untuk mencari nafk ah di waktu 
malam, atau di saat bu lan puasa. Lebih buruk lagi, pembiaran tersebut menyebabkan 
ada masyarakat yang menjadi obyek kekerasan akibat sweeping oleh kelompok 
tertentu atas dasar perda tersebut. 

Penguatan Kualitas Anggota Legislatif 

Terjadinya pelemahan akses dan kontrol rakyat terhadap sumberdaya ekonomi di 
dalam negeri ini tidak perlu terjadi seandainya DPR mampu menghadang serbuan 
paket liberalisasi ekonomi yang miskin perspektif perlindungan HAM ekosob di atas. 
Dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam pasal 6 huruf b 
sudahberisi kalimat asas kemanusiaan yang dalam penjelasannya memiliki makna 
bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
perlindungan dan penghormatan hakhak asasi manusia serta harkat dan martabat 
setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

Perintah tersebut sulit terwujud mengingat fakta bahwa pengetahuan para politisi 
terhadap HAM sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali bagi yang 
berlatarbelakang non hukum. Sayangnya pula, dalam UU 10/2010 juga tidak ada 
aturan normatif yang secara eksplisit keharusan mengintegrasikan asas-asas konvensi 
internasional mengenai HAM melalui UU ratifi kasi HAM dalam setiap pembuatan 
rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan yang lebih rendah dari 
undang-undang. Undang-undang yang sederajat dapat digunakan sebagai dasar 
pembentukan undang-undang baru. 

Penggunaan UU HAM sebagai salah satu dasar untuk pembentukan undang-undang 
ataupun peraturan lainnya sangat penting sebagai jaminan untuk menghindari 
terjadinya pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilindungi secara hukum atau 
terjadinya pengesampingan hak-hak warganegara oleh pemerintah ataupun oleh 
pihak-pihak yang diuntungkan oleh adanya undang- undang dan peraturan yang lebih 
rendah. Kualitas politisi ini menjadi kunci mengingat sumberdaya pemerintah yang 
lebih kapabel terutama dalam ketrampilan legal drafting. 
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Sumberdaya parlemen di lain pihak, belum berpengalaman serta tidak dipersiapkan 
secara serius oleh partai bukan saja berkaitan dengan ketrampilan legal draft ing 
tetapi juga termasuk tiadanya pembekalan perspektif HAM pada para kader mereka. 
Akibatnya, kemampuan para anggota parlemen dalam hal pembuatan undang-undang 
amat lemah terutama para politisi dari parpol baru. Adalah tugas partai politik untuk 
memastikan kemampuan para anggota parlemen untuk memperkuat HAM rakyat 
dalam legislasi. Hanya anggota parlemen yang memiliki kualitas yang baik serta 
berkomitmen kuat terhadap HAM akan dapat menciptakan produk undang-undang 
yang berpihak kepada masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia dan 
warganegara. 

Masih lemahnya proses pengkaderan oleh lembaga kepartaian digenapi dengan 
kelemahan sistem pemilu yang hanya memberikan kesempatan lebih pada politisi yang 
popular dan kaya (bukan berdasar kompetensi). Kelemahan ini dapat dikompensasi 
dengan pelibatan dan pengawasan masyarakat kedalam proses pembuatan setiap 
undang-undang dan peraturan. Para aktivis HAM, sepatutnya mempunyai ketrampilan 
lobby dan advokasi kebĳ akan publik terutama di parlemen. Strategi intervensi di hulu 
(pembuatan UU) akan lebih efektif bagi penegakkan dan penguatan HAM dibanding 
sikap kritis dan reaktif di hilir, yaitu advokasi terhadap ekses-ekses pelanggaran HAM 
yang diakibatkan adanya UU yang tidak pro HAM. 
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