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“Ubi societas ibi ius”, yang diterjemahkan menjadi “Di mana ada 
masyarakat, di situ ada hukum”. Demikian relasi antara manusia dan hukum, dua 
entitas erat yang tidak terpisahkan. Manusia tanpa hukum akan menyebabkan 
ketidakteraturan dalam kehidupannya, sedangkan hukum tanpa manusia 
juga tidak akan pernah ada karena fungsi hukum untuk membuat ketertiban, 
keteraturan, dan keadilan. Artinya, kedamaian dan keadilan di masyarakat 
tercapai apabila tatanan hukum telah berfungsi efektif.

Hukum menjadi kaidah tertinggi yang harus diikuti dalam melakukan 
interaksi sosial. Hukum berkembang seiring dengan peradaban suatu bangsa 
yang dipengaruhi kondisi sosial dan filosofis. Hukum memerlukan pembaruan 
yang bersumber pada nilai-nilai moral dan kultural bangsa Indonesia. Nantinya 
pembaruan itu akan memperkaya peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia. 
Untuk membangun peradaban hukum, maka perlu menyiapkan empat hal dalam 
hukum, yaitu perundang-undangan, aparatur, budaya, dan sarana prasarana, serta 
hal-hal yang berkait dengan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berada di luar 
hukum. 

Kumpulan pemikiran para pakar tentang peradaban hukum dan 
ketatanegaraan disatukan dalam bentuk Bunga Rampai terbitan Komisi Yudisial 
yang diberi judul Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. 
Di dalamnya membahas nilai-nilai dasar keindonesiaan, konsepsi negara hukum, 
hingga tantangan dan perbaikan penegakan hukum serta hak asasi manusia. 
Berbagai pemikiran para pakar tentang pembaruan hukum terkait peradilan, 
hukum publik dan hukum privat, serta hukum adat juga memperkaya pengetahuan 
pembaca. 

Kehadiran buku Bunga Rampai ini menjawab kebutuhan pembaca 
tentang peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Sebuah buku yang 
layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun: aparat penegak hukum, akademisi, 
praktisi, masyarakat sipil, serta kalangan mahasiswa yang tertarik dengan isu-
isu hukum dan ketatanegaraan.
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Penegakan Hukum dan 
Penghormatan 

Hak Asasi Manusia
Herlambang P. Wiratraman1

I. Politik HAM, Dua Dasawarsa Pasca Otoritarian 

Indonesia telah berproses menjadi negara hukum yang lebih 
demokratis, sekaligus semakin berkembang dengan peradaban 
hak asasi manusia (HAM) yang lebih baik pasca rezim otoritarian 

militer Soeharto. Setidaknya, tersimak dari pengintegrasian 
nilai-nilai HAM dalam konstitusi kita, khususnya tertuang dalam 
Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 1945). Pasal-pasal tersebut sesungguhnya penanda 
arah perubahan peradaban kita yang lebih menghargai nilai-nilai 
HAM dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Konteks euforia politik HAM ditandai dengan mengukuhkan 
sejumlah perundang-undangan HAM. Upaya membentuk hukum 
dan sekaligus meratifikasi sejumlah ketentuan hukum HAM 
internasional, tentu dengan konteks politik HAM, yang bisa 
dibaca dari perdebatan apa yang termaterialisasi dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan tersebut.

Di level perundang-undangan, lahirnya Undang-Undang 
(UU) No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merefleksikan perdebatan 
bagaimana Indonesia bisa membangun sistem hukum HAM yang 

1 Ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) dan Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga (email: herlambang@fh.unair.ac.id).
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lebih menjamin warga negaranya. Termasuk, tatkala perdebatan 
masuk ke pembahasan UUD NRI 1945, khususnya amandemen 
kedua.2 Sebaliknya, disahkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, justru merefleksikan situasi sebaliknya, kuat 
dipengaruhi dengan politik impunitas dibandingkan upaya 
maju mengakhirinya, sekaligus menjadi pesan diplomatik dalam 
politik HAM Indonesia ke dunia internasional soal ‘performa 
dan komitmen’nya dalam penyelesaian kasus kejahatan terhadap 
kemanusiaan di Timor Leste saat itu. Sebagaimana kita saksikan 
dalam perkembangannya, Pengadilan HAM itu pun akhirnya 
hanya merawat impunitas daripada membongkar tabir dan 
pertanggungjawaban hukum atas kejahatan-kejahatan HAM.3

Selain itu, sejumlah ratifikasi perjanjian hukum 
internasional bidang HAM dilakukan, tak terkecuali dua kovenan 
penting, International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), pada 2015 melalui UU No. 11 dan 12 Tahun 
2015. Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah mengesahkan dua 
konvensi penting, yakni The Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (diratifikasi 
melalui UU No. 5 Tahun 1998) dan The International Convention 

2 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam 
perubahan kedua tersebut, pasal-pasal hak asasi manusia diatur secara lebih khusus atau 
dalam bab tersendiri (Bab XA, pasal 28A- 28J), sehingga melengkapi kerangka normatif 
konstitusional hak asasi manusia di Indonesia.

3 David Cohen, seorang Guru Besar dari University of California, Berkeley, yang menulis 
penelitiannya tentang pengadilan HAM ad hoc menyatakan bahwa sesungguhnya peradilan 
yang dimaksudkan untuk mengadili para pelanggar hak-hak asasi manusia di Indonesia 
(UU No. 26 Tahun 2000) hanyalah rekayasa politik dan hukum belaka. Dalam laporannya 
mengenai kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, prosekusi yang dilakukan 
terhadap hampir seluruh proses peradilan, baik dari tahapan pra-investigasi, investigasi, 
dan proses pendakwaan, ternyata tidak berhasil menjelaskan siapa mereka yang paling 
bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Padahal standar hukum 
internasional dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat haruslah diketahui terlebih 
dahulu siapa aktor utamanya. Akibatnya, yang dimejahijaukan hanyalah tentara lapangan 
dan milisi sipil yang disangka terlibat dalam kekerasan terhadap berbagai peristiwa di 
Timtim. Vide: David Cohen (2003) Intended to Fail : The Trials Before the Ad Hoc Human 
Rights Court in Jakarta. New York: International Center for Transitional Justice (ICTJ).
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on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 
(diratifikasi melalui UU No. 29 Tahun 1999). Tentu, perundang-
perundangan demikian akan mengawal proses pembaruan hukum 
yang lebih memberi penghormatan terhadap HAM, apalagi 
ketentuan hukum tersebut menjadikan Indonesia sebagai bagian 
peradaban manusia yang mengikuti perkembangan global soal 
pengakuan dan perlindungan hukum terkait HAM. 

Perkembangan itu patut dicatat sebagai perkembangan politik 
hukum perundang-undangan Indonesia atas upaya penghormatan 
HAM. Sementara di level kebijakan dan membumikan nilai-nilai 
dan atau ketentuan HAM, pemerintah telah mengupayakan menata 
kebijakan melalui Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (atau selanjutnya 
disebut RANHAM), yang sesungguhnya merupakan salah satu 
politik hukum HAM. Dari RANHAM, kita mengetahui arah politik 
hukumnya, komitmen apa yang hendak dilakukan penyelenggara 
kekuasaan, sekaligus ukuran-ukuran sebagai standar pencapaian 
pun bisa dilihat dari implementasinya, baik kerangka tanggung 
jawab HAM, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. 

Persis sebagaimana dimandatkan dalam Vienna Declaration 
and Programme of Action, Bagian II paragraf 71,4 dinyatakan bahwa:

The World Conference on Human Rights recommends that each State 
consider the desirability of drawing up a national action plan identifying 
steps whereby that State would improve the promotion and protection of 
human rights.

4 Vienna Declaration and Programme of Action, diadopsi oleh the World Conference on Human 
Rights, Vienna, 25 Juni 1993. Rencana Aksi Nasional HAM, sebagaimana dituangkan 
dalam kerangka panduan PBB, berfungsi sebagai upaya: 1. Evaluasi atas pelaksanaan 
kebijakan HAM; 2. Meningkatkan kesadaran atas pentingnya isu HAM untuk digunakan 
dalam proses pengambilan keputusan di jajaran pemerintahan, aparat keamanan, 
organisasi masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan; 3. Menggerakkan 
spektrum masyarakat untuk bekerjasama dalam mendorong isu HAM; 4. Mengusulkan 
rangkaian aktivitas yang realistik; 5. Mengatur target capaian; 6. Mempromosikan isu 
HAM dengan program-program nasional lainnya, terutama pada isu pembangunan dan 
pendidikan; 7. Mendorong komitmen untuk melakukan aksi konkret dari RANHAM. 
Vide: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2002. Handbook on 
National Human Rights Plans of Action. UN: Geneva. 
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Itu sebabnya, negara harus bisa menempatkan kebijakan-
kebijakan negara dalam rangka tanggung jawab HAM, termasuk 
upaya implementasi maju melalui RANHAM. Sehingga kebijakan 
tersebut secara evaluatif bila dilihat situasi hak asasi manusia 
dengan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia, rencana aksi 
juga menguraikan penentuan skala prioritas yang diarahkan untuk 
merespon isu-isu hak asasi manusia yang telah teridentifikasi 
tersebut.5 

II. RANHAM, Menakar Kebijakan HAM 
Sebagai dokumen politik HAM, RANHAM penting menjadi 

tolok ukur sejauh mana komitmen penyelenggara kekuasaan baik 
di pilar eksekutif, legislatif dan yudisial, baik di pusat maupun di 
daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Pemerintah Indonesia telah melahirkan RANHAM sejak 
1998, yang terus menerus dibentuk landasan hukumnya melalui, 
dulu Keputusan Presiden (yang sifatnya beschiking), kini dalam 
bentuk Peraturan Presiden (yang sifatnya regeling).6 Saat ini, 
dokumen RANHAM memasuki generasi keempat, 2015-2019 
(diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015).

Dengan uraian awal demikian, RANHAM sebagai dokumen 
politik HAM, sebenarnya hanya salah satu indikator soal 
komitmen, yang tentunya cara baca secara komprehensif harus 
mempertimbangkan sejauh mana keberpihakan dan komitmen 

5 Ion Guzun and Cornelia Adeola 2015. Assessment Report on the Implementation of the 
National Human Rights Action Plan (2004-2008 and 2011 – 2014). Council of Europe and 
OHCHR, h. 6. 

6 Secara berurutan, (i) Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Hak Asasi 
Manusia Tahun 1998-2003; (ii) Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009; (iii) Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011 
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 (iv) Peraturan 
Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 
2015-2019.
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itu dilaksanakan. Karena setidaknya ada sejumlah aras yang harus 
dipertimbangkan dalam membaca sebuah komitmen politik HAM 
di suatu negara. 

Pertama, melihat perkembangan ketentuan hukum yang 
memberikan perlindungan HAM (human rights based legislation). 
Kedua, merujuk pada bagaimana melihat bekerjanya lembaga 
negara menjalankan fungsi dan wewenang struktural atas mandat 
konstitusi dan aturan terkait HAM (structural-functional based and 
human rights based constitutionalism); serta ketiga, realitas sosial 
bekerjanya hukum HAM itu sendiri, sejauh mana kemanfaatan dan 
keadilan sosial itu termanifestasi langsung dirasakan masyarakat 
warga (human rights realism). 

Karena RANHAM hanyalah dokumen (instrumen), maka 
tak mengherankan bila kontestasi politik nasional-lokal ikut 
memengaruhi bekerja/tak bekerjanya HAM, yang dinamikanya saling 
berkaitan satu dengan lainnya. Catatan penelitian Lembaga Studi 
dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan, ada sejumlah 
permasalahan krusial dalam agenda pemajuan, pemenuhan dan 
perlindungan hak asasi manusia. Beberapa permasalahan itu mulai 
dari: (1) terus berlanjutnya impunitas kasus-kasus pelanggaran hak 
asasi manusia di masa lalu; (2) kian terkoyaknya sejumlah aspek 
perlindungan kebebasan sipil; (3) pembangunan infrastruktur 
yang berdampak pada munculnya persoalan penikmatan hak 
asasi manusia; dan (4) tidak kunjung diselesaikannya kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia di Papua.7 

Bandingkan dengan catatan pendapat para akademisi HAM, 
melalui siaran pers Serikat Pengajar HAM Indonesia (2017), yang 
menegaskan setidaknya ada 4 (empat) situasi yang dinilai bertahan 
dalam politik pelemahan HAM. Yakni, (1) Kebuntuan hukum dan 
politik dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. 

7 Tim ELSAM. 2018. Membesarnya Potensi Ancaman terhadap Kebebasan Sipil dan 
Memudarnya Peran Negara dalam Perlindungan HAM: Laporan Situasi HAM 2017. 
Jakarta: ELSAM. 
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Stigmatisasi (komunisme) dan menguatnya eskalasi kekerasan 
dalam bentuk teror masyarakat sipil yang dibiarkan negara, 
memperlihatkan reproduksi politik kekerasan sipil atas warga sipil 
lainnya. Sementara di sisi lain, kebijakan hukum dan politik hukum 
yang ada dalam konteks tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, 
sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda serius mengungkap 
dan menyelesaikan kasus. Akibatnya, pembiaran dan bahkan 
tindakan rezim hari ini menguatkan sirkuit impunitas dalam 
penyelesaiannya; (2) Ekses politik berkembang menjadi tekanan 
kebebasan warga atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) ataupun pemaksaan dan kekerasan atas nama agama 
tertentu dalam mengintervensi penegakan hukum. Celakanya, 
keterlibatan sejumlah penyelenggara negara, institusi militer, 
yang menekan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan 
berserikat/berkumpul. Kasus maraknya persekusi, pembubaran 
diskusi di kampus, dan aktivitas ilmiah, memperlihatkan situasi ini. 
(3) Bekerjanya kekuatan oligarki yang ditopang dengan kebijakan 
hukum negara disertai penundukan kaum cendekia kampus yang 
menjadi pelumasnya, melahirkan penghancuran sumber daya alam 
oleh korporasi dan penyingkiran komunitas masyarakat adat dan 
petani secara luas. Kasus eksploitasi tambang, perampasan tanah 
dan ekspansi perkebunan kelapa sawit menunjukkan bekerjanya 
kekuatan itu. Hukum, terutama hukum administrasi dan mekanisme 
peradilan TUN, melegitimasi secara efektif digunakan untuk 
menangguk keuntungan bagi kekuatan oligarki tersebut, sementara 
jajaran pemerintahan Jokowi-JK seakan lumpuh dalam realitas 
politik tersebut. Kasus Kendeng (melawan industri tambang), kasus 
Kulon Progo (untuk infrastruktur bandara), kasus Tumpang Pitu 
(tambang emas Banyuwangi), merupakan sederet kasus contoh 
ilustrasi tersebut. Hukum, pada akhirnya, berkhidmat semata 
pada kekuatan ekonomi politik modal besar, dan secara langsung 
menyingkirkan keadilan eko-sosial. (4) Tren ancaman terhadap 
kebebasan ekspresi, berkumpul dan berserikat kembali menguat, 
apalagi dengan lahirnya Perppu Ormas. Situasi ini diperjelas dengan 
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pembubaran HTI, sementara ormas-ormas radikal dan kerap 
melakukan kekerasan justru dibiarkan atau cenderung “dirawat” 
negara. Hipokrit perlakuan negara atas situasi dan pemaknaan 
‘radikalisme’ yang tidak ditindaklajuti dengan kejelasan dan 
ketegasan hukum dan penegakannya, justru menyuburkan benih 
diskriminasi dan radikalisme itu sendiri. Kriminalisasi terhadap 
warga sipil demikian mudah terjadi ketika ekspresi media sosial, 
dengan kritik satir, justru mendapat represi hukum.8 

Catatan ELSAM dan SEPAHAM Indonesia tersebut 
menandakan ada sejumlah persoalan HAM yang belum cukup 
terhubung dengan komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen 
RANHAM. Bahkan, bila merujuk pada konteks politik hukum HAM 
lebih besar, situasi tersebut tak terhubung dengan sejumlah hukum 
HAM baik yang dibentuk melalui konstitusionalisasi HAM, UU No. 
39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun sejumlah ratifikasi hukum 
HAM internasional. Dalam kajian hukum, hal ini kerap dinamai  legal 
gap. Antara apa yang terbilang, dengan apa yang tersaksikan, jauh 
dari idealitas aturan hukumnya.

Dinamika HAM berbasis pada konteks politik desentralisasi 
“pasca otoritarian” menyisakan sejumlah masalah dalam 
meneguhkan komitmen kebijakannya, terutama atas situasi 
bekerjanya upaya menegakkan HAM di daerah. Pertama, ada 
problem kapasitas aktor, baik di pusat atau daerah, dalam 
memahami dan menerima HAM maupun RANHAM itu sendiri. 
Kedua, di sisi lain, terjadi kesenjangan kewenangan, khususnya 
antara pusat dan daerah dalam merumuskan maupun di dalam 
implementasi kebijakan. Ketiga, akibat situasi kesenjangan 
tersebut, tidak terkoneksinya antara visi misi pemimpin terpilih 
dan rencana pembangunan periodik (panjang dan menengah), 

8 Hipokrit Hukum dan Pelumpuhan Peran Negara dalam Melindungi dan Memenuhi HAM, 
Siaran Pers dalam rangka Peringatan Hari HAM, 10 Desember 2017, Serikat Pengajar 
HAM Indonesia (SEPAHAM), Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, dan Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration 
Universitas Jember 
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dengan arah kebijakan atau agenda RANHAM setiap periodenya. 
Dalam konteks tersebut menyisakan masalah koordinasi antar 
lembaga, tak terkecuali lembaga penegak hukum, yang seakan tak 
terhubung sama sekali dengan bangunan komitmen kebijakan. 
Mengapa demikian? Ada dua argumen. Pertama, atas dokumen 
RANHAM itu sendiri. Kedua, menghubungkan RANHAM dengan 
konteks manusia politik yang bekerja. 

Dokumen RANHAM sekalipun telah menjadi penting sebagai 
indikator eksplisit komitmen penyelenggara kekuasan, namun 
komitmen tertulis itupun terbatas dan mengundang sejumlah 
kritik. Misalnya, kajian KontraS (2015), menyisir dengan analisis 
kritis secara detil rencana-rencana pemerintah dalam RANHAM 
dengan catatan masukannya.9 Selain catatan KontraS, dokumen 
RANHAM dari tahun ke tahun pembentukan/perumusannya 
memiliki problem mendasar secara paradigmatik. 

Setidaknya dua dalam catatan saya, pertama, sekalipun 
dipenuhi indikator-indikator HAM, RANHAM sendiri 
diformulasikan tanpa perspektif kuat soal HAM (Human Rights 
Paradigm), seperti bagaimana dokumen tersebut mengintegrasikan 
perspektif progressive realization, rights based approach, maupun 
strategi politik anggaran (pro-poor budget/anggaran berbasis 
kebutuhan dasar rakyat miskin). Artinya, HAM dalam dokumen 
tersebut lebih dilihat sebagai dokumen proyek atau program, 
bukan HAM yang dipandang penting sebagai sebagai perspektif. 

Kedua, strategi pencapaian HAM dalam dokumen RANHAM 
masih belum cukup memadai menjadi bagian dari mandat Pasal 
28I ayat (4-5) dalam makna: State Obligation (Kewajiban Negara). 
Perspektifnya masih ‘to comply’ (sifatnya sangat formalistik) bukan 
‘to obey’ (terinternalisasi dalam tiap tindakan pemerintah).  

9 Tim KontraS. 2015. RANHAM Tidak Menjawab Masalah di Indonesia: Catatan Kritis 
KontraS atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 
Manusia 2015-2019. Jakarta: KontraS. Dokumen bisa diakses di https://www.kontras.org/
buku/Tidak%20Ada%20Acuan%20HAM%20Komprehensif%20dalam%20RANHAM,%20
Tidak%20Menjawab%20Masalah%20Sesungguhnya.pdf 
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 Tidaklah mengherankan, bila dalam implementasinya, 
RANHAM tak memiliki fungsi transformatif, ia sebatas output 
dan belum menjadi outcome. Akibatnya, kewajiban negara atas 
proses (obligations of conduct) demikian mudah diimplementasikan 
birokrasi pemerintahan yang mereduksi kewajiban sekadar setoran 
laporan, bukan upaya pemenuhan kewajiban negara atas hasil   
(obligations of result). 

Dengan analisis tersebut, masalah RANHAM bukan 
semata soal belum terintegrasinya RANHAM dalam kebijakan 
pembangunan HAM, melainkan RANHAM itu sendiri yang 
sesungguhnya belum mengintegrasikan prinsip dan paradigma 
HAM secara tepat. 

RANHAM dalam konteks politik manusia bekerja, terkait 
erat dengan konteks desentralisasi politik pemerintahan dengan 
pembaruan struktur dan relasi politiknya pasca Soeharto, tidaklah 
serta merta melahirkan proses-proses demokratisasi yang lebih 
menjamin upaya maju perlindungan hak-hak warga negaranya. 

Konteks politik desentralisasi melahirkan birokrasi-birokrasi 
yang hanya latah membunyikan jargon ketatapemerintahan yang 
baik (good governance), sementara mesin ekonomi politik tetap 
berpusat dan bekerja pada elit yang menangguk keuntungan 
dari demokrasi elektoral. Korupsi, kekerasan dan impunitas, 
dengan ditopang praktik diskriminasi hukum aparat penegak 
hukum, menjadi pemandangan keseharian politik ekonomi 
hukum di Indonesia. Hukum dalam konteks ini justru menjadi 
alat penindasan yang mengabsahkan dirinya sebagai diskursus 
demokrasi dan legitimasi politik kuasanya. 

Realitas politik desentralisasi pasca Soeharto ini yang 
menjadi kritik atas perspektif neo-institutionalis yang lebih 
menempatkan pada aspek teknis desentralisasi, misal soal 
kurang koordinasi, belum maksimalnya supervisi, bahwa ‘hierarki 
kelembagaan yang membuat kerja-kerja birokrasi tidak responsif 
terhadap perkembangan situasi hak asasi manusia’. 
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 Studi yang ditulis Hadiz (2004), bahwa proses desentralisasi 
di Indonesia sebagian besar telah dibajak oleh kelompok 
kepentingan yang memperoleh keuntungan dari pemerintahan 
lokal yang dicirikan oleh akuntabilitas yang lebih besar terhadap 
komunitas lokal, transparansi, dan semacamnya. Meskipun desain 
desentralisasi pada awalnya rusak, penuh dengan kontradiksi hukum 
dan ambiguitas, hal ini bukan alasan utama di balik memburuknya 
proses. Itu adalah kegigihan, dan memang ‘kemenangan’, dari 
kepentingan predator dalam kontes kekuasaan yang memiliki 
implikasi paling penting bagi desentralisasi (dan demokratisasi 
tingkat lokal) di Indonesia. Kepentingan tersebut, tidak serta 
merta hilang tersapu karena jatuhnya Soeharto, melainkan 
berhasil menemukan kembali diri mereka sendiri (mengadaptasi) 
di dalam demokrasi yang baru. Dengan demikian, desentralisasi 
tidak mungkin menghasilkan tata pemerintahan ‘baik’ secara 
teknokratis yang diidealkan dalam skema neo-institusionalis. Hal 
ini digambarkan dengan sangat jelas oleh munculnya gangster 
dan preman politik, mungkin predator paling akhir dalam 
kepemimpinan partai, parlemen dan badan eksekutif di tingkat 
lokal.10

Itu sebabnya, memperbincangkan RANHAM bukan semata 
soal indikator-indikator, apalagi selebritas HAM yang ditampilkan 
dalam Kota Peduli HAM yang tersaksikan latah dan reguler dari 
tahun ke tahun. RANHAM menjadi komitmen politik HAM, bukan 
pula semata akomodasi atas politik hubungan internasional atau 
diplomasi HAM, yang memanggungkan ‘keberhasilan’ proyek-
proyek pembangunan, sebagaimana dengan rujukan Konferensi 
Wina juga menjadi tonggak bagi hak atas pembangunan (right to 
development). 

Sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 8, bahwa 
demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap semua 

10 Vedi Hadiz. 2004. ‘Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-
Institutionalist Perspectives’. Development and Change 35(4): 697–718 (2004), 716. 
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hak asasi manusia dan kebebasan fundamental saling bergantung 
dan konsep yang saling menguatkan. Ditambahkan, Paragraf 10 
yang mempertegas pengakuan hak atas pembangunan sebagai 
hak universal dan tidak dapat dicabut dan bagian integral dari 
hak asasi manusia yang fundamental. Implementasi hak atas 
pembangunan juga membutuhkan strategi pembangunan yang 
tepat dalam rangka memberikan pemajuan dan perlindungan hak 
asasi manusia setiap warga negara secara lebih baik. 

Kerangka sustainable development goals atau SDGs perlu pula 
dipertimbangkan rujukannya, secara khusus atas Agenda 2030,11 
di mana negara-negara harus secara eksplisit menegaskan kembali 
komitmen mereka terhadap hukum internasional dan menekankan 
bahwa agenda pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan 
dengan cara yang konsisten dengan hak dan kewajiban negara-
negara di bawah hukum internasional.12 

Dengan pemahaman atas komitmen politik ekonomi 
global yang meneguhkan kewajiban atau tanggung jawab 
HAM di tingkat nasional, maka RANHAM tidaklah cukup bisa 
diimplementasikan sejauh negara masih memiliki problem 
mendasar soal ketatapemerintahan demokratis yang memiliki 
keberpihakan HAM. Misalnya, praktik korupsi, impunitas yang 
dibiarkan menguat mata rantainya, dan diskriminasi penegakan 
hukum masih kerap dijumpai, serta kekerasan atau pelanggaran 
HAM yang masih begitu jamak terjadi. Apalagi, proses reorganisasi 
kekuasaan terjadi melalui model politik baru dengan pelembagaan 
kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan 
dan masih kuat berpengaruh dalam struktur sosial dan negara 
dalam demokrasi Indonesia.13

11 Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights. 2006. Frequently 
Asked Questions On A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 8. 

12 Danish Institute for Human Rights. 2017. Human Rights and The SDGs Pursuing Synergies, 
DIHR, 4.

13 Richard Robison and Vedi R. Hadiz. 2004. Reorganizing Power in Indonesia: The. Politics of 
Oligarchy in an Age of Markets. London and New York: Routledge. 
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III. Menegakkan Hukum Berkeadilan sebagai 
Tantangan HAM 
Bagaimana kita berharap perubahan lebih baik atas upaya 

pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM, sementara sirkuit 
impunitas bertahan (atau bahkan bersarang) dalam penyelenggara 
kekuasaan. Apalagi reproduksi diskursus HAM sendiri telah 
melegitimasi penindasan. Itu sebabnya, kasus-kasus pelanggaran 
berat masa lalu, misalnya, upaya penyelesaiannya selain tak 
berujung, kian tak jelas dan bahkan menyakitkan. 

Begitu juga, program politik hukum agraria yang dituangkan 
melalui reformasi agraria untuk menuntaskan ketimpangan 
penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria, akan semakin 
jauh bila desain paradigmatiknya justru meliberalisasi model 
kepastian hukum dalam format dominan hukum negara (state 
based legal certainty), tanpa mengakui dan menghormati sama 
sekali tatanan sosial yang berkembang di tengah masyarakat (social 
‘legal’ order). Misalnya, eksploitasi eksesif dalam pembangunan 
atau pembukaan tambang-tambang, ekspansi perkebunan kelapa 
sawit dalam skala besar, justru melahirkan proses-proses tak 
saja menyingkirkan warga negara, melainkan pula memiskinkan 
rakyatnya sendiri dalam tempo kilat. Celakanya, sebagaimana 
kita saksikan dalam kasus-kasus nyata, seperti tambang semen 
di Pegunungan Kendeng di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, 
atau tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi, 
memperlihatkan karakter baru penindasan menggunakan 
instrumentasi hukum administrasi. Hukum administrasi, dalam 
posisi politik pemerintahan dan kekuasaan yudisial, bisa menjadi 
alat efektif menindas rakyatnya atau melegitimasi penghancuran 
lingkungan.14

Ada dua contohnya dalam soal tambang, satu kasus 
melalui PTUN terkait ijin administratif tambang, dan PN terkait 

14 Putusan Dismissal PTUN Semarang No. 039/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG. 
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kriminalisasi penolak tambang. Pertama, Putusan Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Semarang yang menolak mengadili gugatan 
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait izin lingkungan yang 
diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terkait 
pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Izin lingkungan 
Nomor 660.1/4 tahun 2017 yang dikeluarkan setelah ada putusan 
Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung (MA) dinilai hakim 
menggantikan izin sebelumnya yang dibatalkan MA.15

Putusan demikian diawali dari Walhi yang mengajukan 
Gugatan TUN ke PTUN Semarang dengan Nomor Registrasi 039/
PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, 23 Mei 2017, dan Gubernur Jawa 
Tengah selaku tergugat. Namun, 16 Juni 2017, terbit Penetapan 
Ketua PTUN Semarang yang menyatakan gugatan TUN tersebut 
tidak dapat diterima dengan dasar Pasal 2 huruf e dan Pasal 62 
ayat (1) UU 5 Tahun 1986.

Putusan PTUN Semarang yang diketuai oleh Hakim Ketua 
Diah Widiastuti, S.H. menyatakan menolak gugatan perlawanan 
dismisal untuk seluruhnya atas permohonan gugatan terhadap Izin 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 (16 Juli 2017). 
Ratio decidendi tanpa pertimbangan amar yang batalkan izin 

15 Upaya keras membatalkan Izin Lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, 
berhasil dengan mengabulkan Peninjauan Kembali yang membatalkan izin tersebut. 
Upaya ini pula mengundang sejumlah inisiatif, antara lain melalui Amicus Curiae ke 
Mahkamah Agung. Vide: Lembaga Riset : Perkumpulan HuMa Indonesia, Satjipto Raharjo 
Institute (SRI), Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum), Epistema Institute, 
Pusat Studi Pluralisme Hukum (CLeP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pusat 
Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlanga, Djojodigoeno 
Institute for Adat Law, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Serikat Pengajar 
Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM Indonesia), Sajogyo Institute, Masyarakat 
Speleologi Indonesia (Indonesian Speleological Society), Jaringan Advokasi Tambang 
(JATAM) Indonesia, serta akademisi : Herlambang P. Wiratraman, Andi Tri Haryono, 
Syukron Salam, Muhammad Taufiqurrohman, Rikardo Simarmata, Donny Danardono, 
Tristam Pascal Moeliono, Siti Rakhma Mary Herwati, Esmi Warasih, Soedarto P. Hadi, 
Eko Teguh Paripurno, Franky Butar-Butar, Iman Prihandono, Kurnia Warman, Zainal 
Arifin Mochtar, Yance Arizona, Ani Purwanti, Soeryo Adiwibowo, Dian Noewantari, 
Hariadi Kartodihardjo, “Amicus Curiae Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tata 
Usaha Negara Semarang No 064/ G/ 2015/ PTUN.SMG”, www.epistema.or.id/download/
Amicus_Curiae_Rembang.pdf (diakses 11 April 2019).
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lingkungan dijadikan ukuran semata untuk mempertimbangkan 
keputusan izin Gubernur sebagai pelaksanaan dari pertimbangan 
putusan MA tentang Peninjauan Kembali izin lingkungan pabrik 
PT Semen Indonesia jelas tidak tepat. Hal itu justru mengingkari 
sistem hukum lingkungan. Kualitas putusan demikian menjadi 
preseden hukum administratif yang buruk ke depan, bahwa izin 
lingkungan yang dibatalkan bisa atau dimungkinkan diterbitkan 
kembali secara administratif untuk bisa melegitimasi perusahaan 
tambang beroperasi. Kini, dampak penghancuran dirasakan 
masyarakat setempat.16 

Atas putusan tersebut, hakim tak pernah memperhitungkan 
penghancuran lingkungan yang terus menerus terjadi, begitu 
juga manipulasi AMDAL yang terjadi sebelumnya. Sehingga tak 
mengherankan, putusan yang tak pernah masuk dalam pokok 
perkara tersebut sama sekali tak mencerminkan keadilan eko-sosial 
(eco-social justice). Dalam konteks ini, putusan hakim tak peka 
dan mempercepat proses perusakan ekologi karst pegunungan 
Kendeng. 

Kedua, salah satu kasus kontroversial yang diduga sarat 
dengan rekayasa proses sejak awal penangkapan sehingga 
mengundang sejumlah eksaminasi di kampus-kampus untuk 
menguji putusan hakim adalah kasus pemidanaan terhadap Heri 
Budiawan alias Budi Pego, yang dikenakan Pasal 107a KUHP17 atas 
tuduhan menyebar gagasan komunisme.18 

16 Vide: Pendapat Hukum Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terhadap 
Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 039/ PEN-DIS/ 2017/ 
PTUN.SMG. Akademisi tersebut, yaitu : Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.; Wahyu Yun 
Santoso, S.H., M.Hum., LL.M,; Totok Dwi Diantoro, S.H., M.H., LL.M,; Agung Wardana 
, S.H., LL.M, Ph.D.; Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M,; Sartika Intaning Pradhani, 
S.H., M.H.; Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn.; Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., 
LL.M,; Oce Madril, S.H., M.A.; Hasrul Halili, S.H., M.A. 

17 “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau 
melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun”. 

18 Stigmatisasi itu digunakan untuk membungkam perjuangan hak lingkungan yang 
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Dakwaan pasal tunggal tersebut menarik perhatian kita 
semua, karena kasus ini untuk pertama kalinya digunakan di 
peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 107a KUHP ini 
kerap disebut sebagai ‘Pasal Komunis’, sebagaimana awam menyebut 
dalam perbincangan sehari-hari. Secara Sosiologis, pemaknaan pasal 
yang dilekati dengan kata ‘komunis’ merupakan cara menjelaskan 
paling lugas dan gampang. Memperbincangkannya dalam konteks 
Indonesia adalah sama halnya mendiskusikan hal tabu, sensitif, 
permasalahan yang melekat dalam penyejarahan ‘hantu komunisme’ 
di tengah masyarakat. Dalam eksaminasi di Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, semua eksaminator, mencatat putusan 
kasus tersebut 1. Lemah atau bahkan tak jelas nalar hukumnya, 2. 
Terkesan dipaksakan hukumannya meskipun di persidangan tak 
terbukti, terutama elemen mens rea dan actus reusnya, 3. Elemen-
elemen ‘melawan hukum’, ‘penggulingan pemerintahan yang sah’, 
dll. seakan tak logis dengan judex factie di persidangan.19

dilakukan oleh Budi Pego, dan justru memberikan jalan bagi upaya melancarkan 
ekspansi perusahaan tambang emas PT. BSI. Konteks politik penyejarahan ‘hantu 
komunisme’ ditanamkan dan diberi senyawa oleh hakim dalam putusan di tingkat 
pertama maupun tingkat banding. Konteks perjuangan hak yang dilakukan Budi Pego 
sesungguhnya terhubung atau dikaitkan perlindungannya dalam ketentuan Pasal 66 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup menyatakan bahwa : “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” 
Tidak menghubungkan kasus Budi Pego dengan persoalan lingkungan yang sedang 
disuarakan oleh Budi Pego. Bila hakim menggali kebenaran materiil yang ada dalam 
proses persidangan pidana perkara ini sangat jelas bahwa perkara ini terhubung dengan 
kepentingan PT BSI membuka tambang emas. Bahkan secara formal, dari 13 saksi 
yang didengarkan keterangannya di persidangan, hanya 4 (empat) saksi yang mengaku 
melihat secara langsung adanya spanduk yang bergambar logo palu arit. Yakni, 3 (tiga) 
orang karyawan PT BSI, dan 1 (satu) orang wartawan Banyuwangi TV, Sidik Bintoro. 
Sembilan saksi lainnya melihat spanduk berlogo PKI dari foto di grup whatsapp atau 
bahkan uniknya baru tahu usai ditunjukkan foto spanduknya oleh penyidik waktu 
diperiksa di kantor polisi. Hakim kurang serius mendalami motif dari para karyawan 
PT BSI yang dihadirkan sebagai pelapor/korban yang jika ditelaah, sesungguhnya tidak 
ada kaitannya dengan pembuktian dakwaan pasal 107a KUHP ini. Vide: Wiratraman, 
Herlambang P. “Jangan Sekali-kali Mengganggu Pesta Tambang Emas”: Eksaminasi Putusan 
PN Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN. Byw dan Putusan PT. Nomor 174/
PID/2018/PY SBY (27 Februari 2019). 

19 Eksaminasi Putusan PN Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw dan Putusan PT. 
Nomor 174/PID/2018/PY SBY, Surabaya, 27 Februari 2019, dilakukan oleh kerjasama 
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Mengapa putusan dengan kualitas yang demikian terjadi? 
Eksaminasi tersebut memang tidak sampai pada kesimpulan 
peradilan atas Budi Pego merupakan bentuk “rekayasa hukum 
melalui peradilan”, melainkan lebih menjelaskan konteks bekerjanya 
hukum dan peradilan dalam realitas sosial politik Banyuwangi yang 
sedikit banyak memengaruhi judicial behaviour (tindak tanduk hakim 
di peradilan).20 Psikologi hakim dalam mengambil putusan sangat 
mungkin dipengaruhi situasi-situasi lapangan, seperti latar belakang 
Banyuwangi yang penuh kekerasan, dan tak tuntas penyelesaiannya 
(impunitas), seperti Kasus Dukun Santet, Ninja dan Orang Gila 
di masa transisi politik; adanya stigma komunisme yang telah 
dilembagakan dalam narasi memorialisasi, seperti hadirnya “wisata 
lubang buaya”, sehingga terus menancap “hantu komunisme” dalam 
realitas sosialnya, dan; persidangan demi persidangan Budi Pego 
selalu mendapati tekanan dari massa antikomunis. Berbasis realitas 
yang melingkupi bekerjanya proses-proses persidangan, psikologi 
hakim dalam situasi tekanan tersebut, memengaruhi independensi 
hakim. Apalagi, perlindungan terhadap hakim-hakim di daerah juga 
tidak cukup kuat diberikan. Tidaklah mengherankan, saksi, bukti, dan 

Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Serikat 
Pengajar HAM (SEPAHAM Indonesia) aliansi Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk 
Kedaulatan Agraria (TEKAD GARUDA), LBH Surabaya, WALHI Jawa Timur, WALHI, For 
Banyuwangi, LBH Disabilitas, dengan melibatkan akademisi: Dr. M Tavip (Universitas 
Tadulako), Dr. Joko Ismono (Universitas Wijaya Putra), Dr. Hananto (Universitas Negeri 
Surabaya), Dr. Herlambang P. Wiratraman (Universitas Airlangga), Fachrizal Affandi, 
MH. (Universitas Brawijaya). 

20 Perilaku yudisial mengacu pada apa yang dilakukan pengadilan dan hakim. Sejauh 
mana hakim memilih untuk bergerak di luar preferensi kebijakan mereka membagi 
bidang hukum dan politik. Biasanya, pengaruh atas apa yang seharusnya dilakukan oleh 
hakim termasuk mengevaluasi aturan hukum seperti preseden atau niat legislatif dalam 
upaya untuk menemukan jawaban terbaik untuk kasus-kasus sebelum mereka. Dengan 
demikian, di samping preferensi hakim sendiri, pengaruh hukum harus bermanfaat 
dalam menjelaskan perilaku yudisial, meskipun sejauh mana hal itu tidak diragukan 
bervariasi di seluruh sistem peradilan. Politik yudisial dapat berupa hukum atau politik, 
tetapi sering kali keduanya, dengan campuran tergantung pada jenis pengadilan dan 
konteks kasus. Jeffrey A. Segal, ‘Judicial Behavior’, in Gregory A Caldeira, R. Daniel Kelemen 
and Keith E. Whittington (eds) The Oxford Handbook of Law and Politics, http://
www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199208425.001.0001/oxfordhb-
9780199208425-e-2 (accessed 27 Februari 2019). 
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argumen hukum yang tak cukup menguatkan hukuman bagi Budi 
Pego, tetap saja para hakim menjatuhkan pemenjaraan baginya.

Tekanan dan pemidanaan tersebut tak lebih sebagai judisialisasi 
stigma komunis (Judicializing communism stigma). Dua argumen 
untuk merujuk stigma tersebut. Pertama, bahwa memperlihatkan 
kasus Budi Pego sebagai bentuk nyata proses-proses penggunaan 
hukum dan instrumen kekuasaan kehakiman untuk mengorbankan 
kritik, dan justru menyingkirkan hak-hak rakyat yang dilindungi oleh 
UUD NRI 1945 (Pasal 28H ayat 1). Kedua, apa yang telah diputuskan 
tersebut adalah bagian dari stigma komunis, yang tak hanya 
melanggar hak-hak asasi manusia, melainkan pula bertentangan 
dengan cita-cita dan prinsip Negara Hukum yang demokratis. Dengan 
kedua contoh kasus tersebut, memperlihatkan bahwa menegakkan 
hukum berkeadilan pun sebagai suatu tantangan HAM.

Selain itu, model pengembangan strategi kebijakan HAM harus 
menjadi instrumen transformatif menguatkan politik partisipasi 
kewargaan, dalam bentuk konkret salah satunya merumuskan 
agenda secara bersama dengan masyarakat. Bukan semata top-down 
policy. Tentu, tantangan pengembangan strategi bagi pelaksanaan 
RANHAM hari ini adalah karakter birokrasi yang mindset 
feodalismenya belum sepenuhnya hilang, lebih mengadaptasikan 
RANHAM sebagai proyek, dan selebritas komitmen formal HAM. 

Tak mengherankan, di daerah, problem pelanggaran HAM 
dan persoalan korupsi paralel terjadi secara dominan. Korupsi itu 
sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelanggaran 
HAM. Karena akibat korupsi, layanan kesehatan, kualitas 
pendidikan, serta layanan publik yang seharusnya menjadi hak 
warga negara menjadi hilang. Korupsi berdampak pada degradasi 
kualitas pemenuhan HAM, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya. Problem hukum yang demikian, termasuk implementasi 
RANHAM, sesungguhnya bukan semata soal leadership. Hal itu 
melainkan problem ketimpangan sosial karena praktik bekerjanya 
kuasa ekonomi politik korup yang menangguk keuntungan 
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tertentu dan memanfaatkan proses-proses demokrasi formal di 
Indonesia pasca Soeharto. 

Sekalipun demikian, inisiatif-inisiatif lokal, yang berupaya 
membongkar kuasa ekonomi politik yang demikian, termasuk 
mendorong dan menjalankan fungsi transformatif perlindungan 
dan pemenuhan HAM, perlu mendapat dukungan yang kuat. 
Strategi kebijakan HAM tak senantiasa berpangku tangan terhadap 
dinamika politik nasional, tapi diperkuat melalui proses-proses 
yang lebih digdaya menguatkan bekerjanya politik HAM secara 
lebih konkret. 

Tak terkecuali peran lembaga di kekuasaan kehakiman. 
Kemampuan para hakim dan peradilan kita mengikuti 
perkembangan pengetahuan dan mendukung politik HAM menjadi 
kunci dalam menjaga mandat penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan HAM yang telah dirumuskan dalam UUD NRI 1945. 

IV. Integritas dan Profesionalisme sebagai Prasyarat: 
Catatan Reflektif dalam Kekuasaan Kehakiman
Di bagian akhir ini, dua hal yang menjadi prasyarat 

kunci menegakkan hukum yang berkemampuan merefleksikan 
penghormatan HAM, yakni integritas dan profesionalisme. 
Prasyarat itu terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman.21 Sekalipun demikian, kedua 
prasyarat tersebut seakan tak bisa ditawar untuk mewujudkan 
negara hukum demokratis. Masalahnya, kekuasaan kehakiman 
kita di dua dasawarsa terakhir, masih disesaki dengan pemberitaan 
yang menciderai reformasi di tubuh kekuasaan kehakiman akibat 
absennya atau bahkan gagalnya merawat dua prasyarat tersebut. 

21 Pasal 5: (1)   Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2)   Hakim dan 
hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, 
adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; (3)  Hakim dan hakim konstitusi 
wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
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Kasus suap dan korupsi di tubuh lembaga peradilan tak 
kunjung hilang. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018), setidaknya 
14 hakim di lingkungan Mahkamah Agung telah tersangkut Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Belum lagi, menyaksikan dua kali pucuk pimpinan hakim konstitusi 
di Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, 
yang juga menjadi terpidana kasus korupsi. Kasus-kasus itu jelas 
mencoreng integritas kekuasaan kehakiman.22 

Sementara di sisi lain, seringkali putusan-putusan yang 
dilahirkan jauh dari cerminan rasa keadilan sosial. Putusan MK 
soal electoral threshold kurang mencerminkan keadilan publik yang 
menghendaki calon presiden alternatif, dan justru memperkuat 
kartelisasi dalam Pemilu.23 Kasus putusan kasasi MA terkait 
pemidanaan melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik 
terhadap Baiq Nuril, pun memperlihatkan MA tak peka konteks 
kasus pelecehan seksual yang terjadi pada korban.

Perilaku cela hakim dan putusan-putusan bermasalah 
adalah sebagian dari isu yang berulang dan bertahan di lembaga 
kekuasaan kehakiman. Memang, memperbaikinya bukan perkara 
mudah, karena benih bobroknya lembaga peradilan telah diinkubasi 
lama di masa Orde Baru sehingga tumbuh suburnya korupsi dan 
bertahannya gerak mafia di lembaga peradilan terus berlangsung. 
Sementara respon pembaruan peradilan sejak masa reformasi 
lebih ke pembaruan dengan pendekatan (neo-)institusionalis, 
yang tidak menyentuh masalah mendasar secara paradigmatik. 
Sekalipun penyatuatapan telah dilakukan MA, tidak serta merta 
membawa perubahan di dalam tubuh peradilan itu sendiri. 

Ada delapan masalah eksternal-internal yang berkontribusi 
atas masalah mendera kekuasaan kehakiman saat ini. 

22 Wiratraman, Herlambang P. “Menegakkan Kekuasaan Kehakiman”, Media Indonesia, 4 
Desember 2018. 

23 Wiratraman, Herlambang P. “Pemilu dan Neo-Otoritarianisme”, makalah dalam Konferensi 
Nasional Hukum Tata Negara V (KNHTN), Batusangkar 11 November 2018. 
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Secara eksternal, (1) menyangkut tekanan mafia peradilan 
dengan pusaran kekuasaannya, (2) politisasi peradilan, (3) tiadanya 
proteksi bagi peradilan dan hakimnya, serta (4) pengawasan 
hakim yang lemah dan dilemahkan. Kasus pelanggaran etik Hakim 
Konstitusi Arief Hidayat merupakan refleksi hakim berada dalam 
pusaran kekuasaan. Sementara dalam kasus-kasus korupsi yang 
melahirkan OTT pada hakim menjelaskan mafia memainkan peran 
kuat untuk mengontrol putusan.

Politisasi peradilan juga menjadi masalah yang tak 
terpisahkan ketika hakim tunduk pada pemerintahan untuk 
melayani kebijakan yang keliru atau menindas (oppressive decision). 
Harusnya, dalam situasi kuasa rezim otoritarian pun, hakim harus 
berani tidak berpartisipasi dan teguh menegakkan kemandirian 
dalam memberi perlindungan hak dan kebebasan masyarakatnya.24 
Masalahnya, peradilan berhadapan tidak hanya kuasa politik, 
tetapi juga massa yang mengancam secara fisik. Perlindungan 
hakim terbatas, atau bahkan sama sekali tidak ada, sekalipun 
aparat keamanan berjaga namun tak memadai. 

Kelembagaan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi 
hakim lemah dan dilemahkan, melalui putusan MK. Pelemahan 
wewenang KY yang tidak bisa mengawasi hakim konstitusi dan 
hakim agung, menjadi penanda belum siapnya lembaga kekuasaan 
kehakiman menerima pengawasan dari institusi negara yang jelas 
dimandatkan oleh konstitusi. Perdebatan terkini di parlemen 
terkait wacana perubahan UU untuk memperkuat KY dalam 
memberi sanksi terhadap hakim merupakan salah satu langkah 
baik agar pengawasan lebih efektif. 

Sedangkan hambatan secara internal, pula mendasar. (1) 
konservatisme; (2) teknokratisme, birokrasi dan feodalisme; (3) 
oligarki; (4) lemahnya kapasitas hakim. Konservatisme ini terkait 
dengan lemahnya imajinasi keadilan, sehingga kerap hakim justru 

24 Graver, Hans Petter. 2015. Judges Against Justice, On Judges When the Rule of Law is Under 
Attack. Springer. 
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mengambil putusan yang bertentangan dengan keadilan. Ada 
hubungan antara ideologi dan perilaku hakim, di mana psikologi 
untuk berada dalam ‘zona nyaman’ dan aman dengan putusan 
yang cenderung mewakili aliran pemikiran hukum normativisme, 
justru berperan melemahkan imajinasi penegakan hukum untuk 
upaya maju penghormatan HAM.25 Tidak hanya di lingkungan 
MA, konservatisme di MK pun serupa terjadi.26 

Di sisi lain, teknokratisme, birokrasi dan feodalisme di tubuh 
peradilan masih kuat terjadi dan justru memperlihatkan anatomi 
yang tidak sehat. Hakim yang tunduk pada aturan kepegawaian 
layaknya PNS, serta hierarki birokrasi yang memperlihatkan 
karakter feodalisme, seperti kewajiban menghadiri pejabat MA 
yang datang di daerah-daerah, menunjukkan situasi tersebut. 
Celakanya, oligarki terjadi di dalam penentuan karir dan sistem 
mutasi hakim.27 

Hal ini memengaruhi bertahannya budaya hukum yang 
kebal rasa malu, sekalipun melanggar etik jabatan hakim. Miskin 
keteladanan, bukan semata soal perilaku individual, melainkan 
sistem yang menciptakan. 

Satu lagi yang tidak pernah dinilai serius, adalah soal 
kapasitas hakim yang lemah, atau ketidakprofesionalan hakim. 
Kapasitas itu terlihat dari kualitas pertanyaan, putusan, dan 
terjebak kepada pengetahuan usang yang hakim tidak mengikuti 
perkembangan doktrin dan konteks perubahan sosial. Hal ini 
sayangnya didominasi oleh pendekatan keilmuan hukum yang 
sempit. 

25 Epstein, Lee et al., 2012. “Ideology and the Study of Judicial Behavior”, in Jon Hanson ed., 
2012, Ideology, Psychology and Law. Oxford/New York: Oxford University Press; dan 
Epstein, Lee. 2017. “Some Toughts on the Study of Judicial Behavior”, William & Mary Law 
Review, Volume 57, Issue 6 Article 3. 

26 Butt, Simon. 2015. The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. Leiden: The 
Netherlands: Brill.

27 Putro, Widodo Dwi. 2018. “Anomali Sistem Mutasi Hakim”, dalam Meluruskan Arah 
Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Komisi Yudisial, hal. 156-176. 
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Peradilan harus menjamin peran hakim untuk menguatkan 
konstitusionalisme HAM (human rights based constitutionalism), 
baik dalam upaya pembatasan atas kesewenang-wenangan 
sekaligus mengupayakan perlindungan hak asasi manusia. 
Politisasi dan pelanggaran prinsip rule of law harus dijawab dengan 
ketegasan hakim, yang tak sekalipun tepat seolah-olah ‘berposisi 
netral’. 

Pertanggungjawaban setiap hakim dimiliki ketika ia memilih 
argumen dan metode hukumnya. Itu sebabnya, tak lagi relevan 
hakim membunyikan sekadar ‘mulut undang-undang’ dan hanya 
mampu bertindak layaknya sekadar tukang mahir merangkai pasal. 

Menegakkan kekuasaan kehakiman pula tidak cukup soal 
pasal-pasal, prosedur formal dan wewenang yang dijaminkan, 
melainkan pula tantangan mencipta akses keadilan substantif. 
Proses penciptaan keadilan yang demikian dapat diukur dari 
profesionalisme dan atau kapasitas seorang hakim yang bukan 
sekadar ‘menegakkan aturan’, melainkan ‘menegakkan hukum’ 
yang lebih efektif dan berkeadilan sosial. 

Di titik inilah integritas dan profesionalisme menjadi 
landasan keteladanan yang demikian berharga bagi upaya 
menegakkan hukum yang sekaligus menghormati HAM. 

✤✤✤
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