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Negara Hukum dalam 
Cengkeraman Oligarki

Pengantar
 Prinsip-prinsip Negara Hukum di Indonesia dilumpuhkan oleh sistem 
kekuasaan yang dikuasai jaringan ekonomi–politik. Sistem politik kartel ini 
sudah menyusupi partai politik  sehingga infrastruktur politik dan demokratisasi 
tersandera. Di sini hak asasi manusia (HAM) disubordinasi dan dikalahkan 
oleh gerakan populisme, politik identitas, SARA, dan bahkan bias kepentingan 
oligarki kekuasaan yang ditopang oleh praktik kekerasan dan pengerdilan 
ruang kebebasan sipil. Hal yang mengkhawatirkan ialah bahwa para oligarki 
ini membuka peran militer untuk menopang kebijakannya; dan seterusnya, 
mempunyai andil dalam melemahkan kontrol kebebasan sipil. Sejak tahun 
2014, peran militer dalam ranah sipil menguat melalui strategi pembentukan 
nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian.
 Sementara itu, kemunduran demokrasi menunjukkan tren baru. Pertama, 
pelumpuhan hukum dalam bentuk serangan HAM melalui menggunakan 
instrumen siber. Kedua, tetap bertahannya impunitas dengan menutup-nutupi 
tindak kekerasan yang terjadi, kian meluas. Ketiga, bangkitnya despotisme baru 
di mana state forces dan terorisme digunakan dalam melakukan pembelahan 
politik identitas melalui media teknologi, bahkan menciptakan musuh bersama 
dan memicu kerusuhan sosial. Keempat, negara mempraktikkan legalisme 
otokrasi di mana hukum yang dibuat negara dilumpuhkan oleh penguasa agar 
menguntungkan mereka.
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 Pada saat yang sama, kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat, selain 
keterbatasan instrumen hukum yang selalu menjadi penghalang, juga lebih 
dominan dipengaruhi oleh ketiadaan komitmen politik hukum yang kuat dalam 
menyelesaikannya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah hari ini 
lebih mengedepankan politisasi yang justru kontraproduktif bagi upaya maju 
penyelesaian hukum itu sendiri, sebagaimana pernyataan Jaksa Agung di 
hadapan publik yang memantik masalah, terutama dari korban dan keluarga 
korban. 
 Situasi yang demikian itu menyebabkan konteks politik sosial makin tidak 
kondusif dan melemahkan sendi-sendi Negara Hukum demokratis. Seperti apa 
situasi yang terjadi dalam kurun waktu setahun (2021) terakhir memengaruhi 
perlindungan hak-hak kewargaan? Tulisan ini dimaksudkan menjawab pertanyaan 
tersebut.

(1)  Omnibus Law Cipta Kerja sebagai Mesin Politik Legislasi 
Oligarki

 Cengkeraman oligarki dalam Negara Hukum ditandai dengan penggunaan 
instrumentasi perundang-undangan. Proses melegitimasi kuasa politik ekonomi, 
dengan menangguk keuntungan dari masifnya eksploitasi sumberdaya alam, 
sumberdaya manusia dan fleksibilitas kebijakan ramah pasar, memperlihatkan 
karakter dominan yang melengkapi situasi tersebut. 
 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menegaskan posisi demikian 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—kerap disebut 
Omnibus Law. Undang-undang ini bermasalah sejak proses awal penyusunannya, 
di mana tidak ada keterbukaan alias tertutup, dilakukan secara terburu-buru 
bahkan terkesan ugal-ugalan, karena mengesampingkan begitu prinsip-prinsip 
hukum, baik formal maupun materil. Kepentingan investasi, pemodal dan kuasa 
oligarki yang demikian, tak mengejutkan karena memanfaatkan representasi 
formal ketatanegaraan dalam membentuk hukum. Sebagaimana disebutkan 
Picciotto,1 tujuan dibentuknya omnibus law adalah agar modal kapitalisme global 
masuk ke negara-negara dalam bentuk investasi dengan jaminan kemudahan 
bisnis. Ciri dari penerapan produk hukum ini adalah bahwa hak-hak pekerja 
akan diabaikan, suara publik tidak akan didengar, demokrasi akan dikorbankan 
untuk kepentingan bisnis, dan nilai universal akan diabaikan.

1 Sol Piciotto, Regulating Global Corporate Capitalism (Cambridge: Cambridge University Press, 
2011).



75Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil: Refleksi 2021 ...

 Jika UU Cipta Kerja (UU CK) bertujuan menyediakan lapangan kerja, maka 
paradigmanya harus mendorong semangat ekonomi kerakyatan dan menjamin 
perlindungan terhadap HAM, dan menjaga alam agar berkelanjutan. Namun, 
secara substantif, penyederhanaan regulasi melalui UU CK justru ditempatkan 
sekadar orientasi kepentingan pemodal dan meliberalisasi pasar. Kepentingan 
politik yang demikian, dalam catatan Wiratraman dan Paripurna2 melahirkan 
tiga hal yang membahayakan. Pertama, menguatnya impunitas bagi investor, 
pemilik modal, dan perusahaan. Kedua, hilangnya peran publik (pembungkaman, 
penyingkiran proses partisipasi). Ketiga, menjadi rentan ancaman/represi dan 
lemahnya perlindungan bagi aktivis. Hal demikian merefleksikan sekurang-
kurangnya dua hal: siapa yang akan mengendalikan aturan pelaksananya 
dan mengapa praktik ugal-ugalan terjadi demikian mudahnya dalam konteks 
ketatanegaraan. 
 Secara substantif, UU Ketenagakerjaan yang dihapus melalui Omnibus Law 
Cipta Kerja otomatis menjadi tidak berlaku. Akibatnya, akan lahir sejumlah 
dampak yang, cepat atau lambat, menuai permasalahan mendasar terkait jaminan 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana mandat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 
(2). Dampak dimaksud mencakup: 

 • Dampak 1: mengubah/memperlemah besaran pesangon.
 •  Dampak 2: memperlemah kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT), dan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
 •  Dampak 3: potensi konflik dalam proses perubahan peraturan perusahaan 

(PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). 
 •  Dampak 4: regulasi makin liar di tangan eksekutif, karena peraturan 

pelaksana UU Ketenagakerjaan akan mengalami perubahan. 
 •  Dampak 5: tertutupnya peluang peralihan hubungan kerja dari pekerja 

penerima pekerjaan (vendor) menjadi pekerja pada perusahaan pemberi 
pekerjaan. 

 •  Dampak 6: UU Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri, tapi harus ditafsir 
dengan “kebaruan” UU Cipta Kerja.

 Ini artinya, dari isu ketenagakerjaan saja, ada sejumlah hal dalam praktik 
Negara Hukum yang kian tersandera oleh kepentingan oligarki.3 
  
2 Herlambang P. Wiratraman & Amira Paripurna, “Mengapa Indonesia tak membutuhkan Omnibus 
Law Cipta Kerja”, The Conversation, 19 Februari 2020.
3 Herlambang P. Wiratraman, “Menguji Arah Tafsir ‘Uji Formal’ Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap 
Undang-Undang Cipta Kerja”, makalah dipresentasikan di Fakultas Hukum UGM, 15 Desember 2021. 
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 Dalam catatan LP3ES, refleksi hukum dari pemberlakuan Omnibus Law 
Cipta Kerja ini adalah bahwa hukum dipraktikkan dengan menerabas prinsip 
Negara Hukum, tidak sesuai tujuan (470 peraturan lebih lanjut, 36 PP dan lain-
lain), dan bahkan mengabaikan prosedur formal pembentukan undang-undang. 
Begitu mudah dibaca bahwa Omnibus Law Cipta Kerja, secara substantif, 
hanya melayani sistem kekuasaan oligarki ketimbang menciptakan lapangan 
kerja—sebuah kombinasi dari kepentingan predatorik yang melekat dalam sistem 
kekuasaan dan market friendly legal reform paradigm. Juga, ini berarti bahwa 
Omnibus Law Cipta Kerja mewujud sebagai hegemonik kepentingan rezim, 
sehingga kritik terhadapnya berhadapan dengan tekanan politik dan kekerasan. 
Maka, yang terjadi saat ini adalah legislasi justru melanggar bukan saja aturan 
dan prinsip normatif, tetapi juga hak asasi manusia (legalised violation of human 
rights). Hal demikian terjadi dalam konteks iliberal model—hukum menjadi 
alat untuk melegitimasi penindasan, baik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 
maupun hak-hak sipil dan politik.  
 Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya 
(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII Tahun 2020 tentang Pengujian 
Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Jelas, 
Mahkamah Konstitusi membatalkannya dengan argumen bermasalah secara 
legal formal, dan itu sebabnya 11 gugatan lainnya ditolak karena secara legal 
substantif tidak relevan diperdebatkan. Dalam putusan tersebut, baik aspek ratio 
decidendi (argumen melatarbelakangi putusan) hingga amarnya, menunjukkan 
adanya “mandate” politik hukum. Dua di antaranya terkait, pertama, perbaikan 
pembentukan. Hal ini berhubungan dengan partisipasi publik, sebagai upaya 
formal perbaikan (substansi Omnibus Law Cipta Kerja menjadi irrelevant, 
karena terdampak inkonstitusionalitas). Sedangkan yang kedua, menangguhkan 
tindakan dan kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas. Konsekuensi 
putusan adalah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja tidak lagi punya validitas, 
dan pemaknaan apa yang secara formalitas disebut strategis dan berdampak 
luas? Ini argumen, yang dalam faktanya, menjadi sulit diukur karena Omnibus 
Law Cipta Kerja itu sendiri menegaskan bahwa semua substantif memiliki 
daya atau kekuatan yang strategis dan berdampak luas. 
 Dengan meminjam analisis dua paradigma ketatanegaraan structural-
functional based constitutionalism dan human rights-based constitutionalism, 
dapatlah diperoleh catatan secara khusus terkait putusan tersebut. Secara formal, 
dengan tafsir sistematik (tak hanya merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 91/PUU-XVIII Tahun 2020 tersebut, tetapi juga putusan MK lain terkait 
a quo [11 putusan lainnya], yang telah dinyatakan Putusan niet ontvankelijke 
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verklaard atau biasa disebut putusan NO merupakan putusan yang menyatakan 
bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena kehilangan objek akibat Putusan MK 
91), maka Omnibus Law Cipta Kerja tidak memiliki validitas dan melahirkan 
ketidakpastian hukum. 
 Dalam konteks demikian, LP3ES mendorong pengambil kebijakan untuk 
mempertimbangkan bahwa segala peraturan perundang-undangan terkait (PP 
dan seterusnya), harus dihentikan, dinyatakan tak lagi valid untuk melakukan 
tindakan hukum lebih jauh. Selain itu, Pemerintah dan DPR harus membentuk 
hukum secara lebih berkeadilan sosial, kembali pada pijakan konstitusi, bukan 
semata kepentingan investasi (market-investment friendly legal reform).  

(2)  Pengendalian Data dan Informasi dalam Penanganan 
Pandemi Covid-19

 Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah dibebani tanggung 
jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Penegasan 
ini dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Pasal 28I ayat (4) 
menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sedangkan Pasal 
28I ayat (5) menyatakan, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-
undangan”.
  Secara khusus, karena cakupannya adalah hak atas kesehatan (right to 
health), maka tanggung jawab konstitusional secara khusus diatur dalam 
Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUDNRI 1945. Pasal 28H ayat (1) 
menegaskan, “Setiap orang berhak sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
Kesehatan; dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan, “Negara bertanggung jawab 
atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan”.
 Landasan konstitusional tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab 
penyelenggara kekuasaan dalam penanganan pandemi, terlebih hal ini diatur 
secara konstitusional sebagai fondasi hukum untuk mendorong upaya maju 
dalam memastikan penyelamatan hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar 
warga negara. Secara umum, peraturan perundang-undangan di level nasional 
dalam kaitan penanganan pandemi, termasuk pengawasan dan penegakan 
protokol kesehatan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
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tentang Penaggulangan Bencana (UUPB 2007) dan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UUKK 2018). 
 UUPB 2007 menjelaskan status kebencanaan masa pandemi Covid-19 
sebagai Bencana Non-Alam. Sedangkan UUKK 2018 menjelaskan terkait 
status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Status tersebut meliputi beragam 
jenis karantina, baik karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, 
dan pembatasan sosial berskala besar. Dalam praktiknya, kebijakan pemerintah 
menggunakan istilah-istilah yang tidak secara langsung mengacu atau merujuk 
pada kedua ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari penamaan 
kebijakan yang berubah-ubah dalam kronologis waktu sebagai berikut:4 

 April-Juni 2020 PSBB 
 Juni-September 2020 PSBB Transisi 
 September-Oktober 2020 PSBB Ketat
 Oktober 2020-Januari 2021 PSBB Transisi 2
 Januari-Februari 2021 PPKM 
 Februari-Juni 2021 PPKM Mikro 
 1-20 Juli 2021 PPKM Darurat 
 21-25 Juli 2021 PPKM 3-4 

 Dalam praktiknya, kebijakan tersebut juga memperlihatkan keberagaman 
bentuk hukum pengaturan, baik bentuk hukum peraturan daerah (Perda), peraturan 
gubernur (Pergub), peraturan bupati (Perbup), instruksi atau surat keputusan 
(SK). Keberagaman bentuk hukum yang demikian, memiliki tiga isu hukum. 
Pertama, dalam kerangka teori pembentukan hukum, seharusnya dibedakan 
apakah bentuknya berbasis “wewenang” dan “substansi” produk atau bentuk 
hukum tersebut. Apakah terkategori “pengaturan” yang menjangkau kepentingan 
publik, termasuk dalam soal pengawasan dan penegakan. Ini yang disebut 
regeling. Atau, apakah terkategori “keputusan” yang mengikat secara terbatas 
dalam lingkup kebijakan administratif tertentu, atau disebut beschikking. Kedua, 
ditinjau dari sisi “keberlakuan” memiliki konsekuensi hukum berbeda, termasuk 
sejauh mana kebijakan tersebut mengikat institusi lain dalam penegakannya, 
pula termasuk keterkaitan dengan alokasi dan penggunaan pembiayaannya. 

4 PSBB = Pembatasan Sosial Berskala Besar; PPKM = Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. 
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Ketiga, beleidsregel, atau peraturan kebijakan, yang diikat melalui diskresi 
dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik.5  
 Karena tak seragam maka berkonsekuensi membingungkan atau tidak mudah 
dimengerti, bukan saja bagi masyarakat tetapi juga bagi aparat penegak hokum. 
Idealnya, dari sisi hukum, pemerintah berpijak pada standar Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
dan pembentukan kebijakan yang sifatnya administratif dalam produk hukum 
berbentuk keputusan, harus berlandaskan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
 Pada akhir Januari 2021, peningkatan jumlah kasus Covid-19 membuat 
Indonesia menjadi negara dengan kasus aktif tertinggi di Asia yaitu 175.095 
kasus, melampaui jumlah kasus aktif tertinggi sebelumnya di India. Pada 
tahun ini, pemerintah tidak serius dalam menangani pandemi: testing, tracing, 
dan treating. Selain menutup akses informasi, pemerintah juga menggunakan 
buzzer untuk menyerang dan membungkam. Penanganan Covid-19 di negara 
ini mencapai krisis kemanusiaan merupakan akibat dari komunikasi buruk 
pejabat yang fokus pada pencitraan. 
 Komunikasi yang buruk, mengakibatkan masyarakat memilih isolasi 
mandiri tanpa bantuan medis, selain sulitnya mengakses rumah sakit. Hal ini 
diperburuk oleh Kemenkes yang menghilangkan 18.747 (28%) data korban 
Covid-19 (LaporCOVID-19). Puncaknya adalah kelangkaan oksigen dan 
kenaikan harganya di luar kendali. Dalam hal ini, Indonesia sebetulnya telah 
mengalami constitutional failure, ketika sistem negara diuji dalam kaitan dengan 
mandat konstitusinya. Bagaimanapun, dari sisi politik dan hukum, negara telah 
gagal melindungi rakyatnya. Pertama, gagal mengadang lonjakan kasus yang 
menyebabkan angka kematian tertinggi. Kedua, kolapsnya fasilitas kesehatan 
(faskes) yang mengakibatkan masyarakat tidak tertangani. Ketiga, tingginya 
jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar dan meninggal. 
 Maka, tak mengejutkan bila lahir kesan bahwa kesehatan berada di 
bawah subordinat prioritas ekonomi, sehingga jaminan sosial yang seharusnya 
menjangkau masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal.
 Hal lain yang juga menjadi perhatian LP3ES dalam penanganan pandemi 
covid-19 adalah menguatnya peran institusi militer; dominannya institusi militer 

5 Santi Martini, Herlambang P. Wiratraman, Arief Hargono, Kurnia Dwi Artanti, “Strengthening National 
and Subnational Monitoring and Enforcement Systems on Covid-19 Prevention Protocols in Public And 
Workplaces”, Research Report, Faculty of Public Health Universitas Airlangga and WHO, 2021.
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ini berimplikasi pada makin jauhnya strategi penanganan pandemi yang berbasis 
pada sains. Selain itu, terlihat pula adanya pengendalian data dan informasi 
dibandingkan pengendalian pandemi terutama untuk memutus rantai penularan 
dan pencegahan secara strategis. Bahkan, dalam situasi demikian, terlihat pula 
bentuk-bentuk komersialisasi urusan vaksin, layanan kesehatan premium, hingga 
soal karantina yang diskriminatif, permisif dan tak lagi taat aturan, terutama 
pelibatan pejabat dan petinggi kekuasaan yang ada. Ironisnya, komersialisasi 
atau bisnis di tengah pandemi justru menjadi hal yang lumrah, yang kian 
menyengsarakan rakyat. Fenomena ini begitu banyak terjadi sepanjang tahun 
2021.   

(3)  Siklus Kekerasan dan Diskriminasi yang Terus 
Mengorbankan Warga Papua

 Menurut Komnas HAM, kasus di Papua merupakan salah satu tantangan 
yang paling besar secara umum dalam konteks keamanan. Sepanjang tahun 
2021—sebagai situasi yang terus berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya—
di tengah kekerasan yang berlangsung di bebarapa titik di Papua, terdapat 
setidaknya lima titik spot di mana terus-menerus terjadi kekerasan. Pembunuhan 
serta pembakaran yang mereduksi nilai kemanusiaan, salah satunya adalah 
penyiksaan terhadap tenaga kesehatan yang diperlakukan secara kejam bahkan 
sampai menyebabkan kematian. Selain tenaga kesehatan, korban juga berasal 
dari masyarakat sipil, Organisasi Papua Merdeka (OPM), tentara, dan polisi. 
 Sejak terjadinya peristiwa Nduga (2018) khususnya, eskalasi kekerasan 
di Papua terus terjadi. Menurut data yang ada, salah satunya adalah situasi 
pengungsi yang ter-record, seperti pada peristiwa Nduga (2018) di mana ±671 
pengungsi meninggal dan ±40 ribu warga yang mengungsi, tidak kembali ke 
rumah. Peristiwa pengungsian ini selain dikarenakan adanya eskalasi kekerasan, 
juga disebabkan tidak tertanganinya pengungsi. 
 Dinamika dan gejolak yang ada di masyarakat dianggap dan diperspektifkan 
oleh negara sebagai sebuah ancaman. Karena itu, negara mengambil langkah 
protektif dan mencegah terjadinya gangguan sehingga pendekatan yang dilakukan 
cenderung represif. Dalam kasus Papua, ruang publik tidak dipenuhi dengan 
gagasan dan ide yang lebih damai, beradab, dan logis. Sebaliknya, ruang publik 
justru dipenuhi dengan tindakan yang represif, serta diikuti dengan labelisasi 
terorisme yang menggeneralisasi dan menstigmatisasi. Langkah ini selain tidak 
menyelesaikan konflik, juga cenderung memunculkan problematika baru. Dengan 
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kata lain, di Papua, kondisi perang telah mengambil alih ruang-ruang publik;  
bukan lagi berbicara soal ruang demokrasi tetapi mengenai ruang hidup yang 
direbut atas nama berbagai macam kebijakan security-sasi. 
 Di penghujung tahun 2021 terdapat wacana serta langkah-langkah pendekatan 
dalam konteks keamanan (security), yakni pendekatan operasi tempur diubah 
menjadi operasi teritorial approach yang lebih humanis, suatu hal yang sejalan 
dengan “APH” yang melakukan pendekatan lebih “humanis”. Akan tetapi, 
sistematika konkret dan komprehensif perihal operasi teritorial approach yang 
lebih humanis tersebut belum mendapat penjelasan lebih rinci dan terpadu. 
Padahal, pelaksanaan operasi teritorial approach tidak menjawab permasalahan 
yang ada. Seharusnya pemerintah bukan membuat operasi teritorial approach 
tetapi menggelar forum dialog jangka menengah dan jangka panjang. Langkah 
ini dapat membuat ruang politik yang ada menjadi ruang-ruang penegakan 
hukum dan pemajuan HAM yang baik. 
 Berdasarkan beberapa pemantauan Komnas HAM, dengan pendekatan yang 
keras, sudah terdapat perubahan di lapangan. Baik Kodim maupun Satgas-satgas 
operasi di Papua mulai menanggalkan simbol-simbol operasinya, termasuk 
kepolisian. Akan tetapi, reformasi di Indonesia belum diikuti dengan reformasi 
peradilan militer. Di Papua, seperti disebutkan di atas atau kasus terbaru 
yakni kecelakaan yang korbannya dibuang, pelakunya adalah oknum anggota 
TNI. Peristiwa tersebut seharusnya dijadikan momentum untuk merevitalisasi 
amanat dari reformasi peradilan militer. Apabila dilakukan reformasi peradilan 
militer, diharapkan ada pendekatan yang lebih humanis dari TNI yang jauh 
lebih profesional daripada sebelumnya.
 Dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun 2021, siklus kekerasan berujung 
pelanggaran HAM di Papua sudah pada tahap collateral damage. Dalam kaitan 
ini, masyarakat sipil menyoroti pola penciptaan ketakutan dengan mempertanyakan 
kedudukan operasi militer ‘ilegal’ di Papua. Apakah ada hubungan antara konsesi 
perusahaan dengan penempatan pos militer (?) Kekerasan yang terjadi antara 
tahun 1965-2017 berupa penyanderaan PT Istaka Karya, Intan Jaya, Puncak 
Jaya, Pegunungan Bintang, masih berlanjut. 
 Siklus kekerasan yang terjadi juga merupakan bagian dari masalah kuasa 
dan penguasaan sumberdaya agraria, eksploitasi hutan, tambang, dan energi. 
Perampasan tanah-tanah adat masih terus terjadi atas nama pembangunan, 
proyek nasional, dan ekspansi teritorial militer. 
 Sekalipun demikian, ada pula perkembangan baik, misalnya melalui inisiatif 
Pemda Kabupaten Jayapua untuk membentuk Gugus Tugas Masyarakat Adat 
(GTMA), bertepatan dengan hari hak asasi manusia, 10 Desember 2021. 
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Terobosan ini merupakan proses panjang dari pengakuan dan perlidungan 
masyarakat adat terhadap tanah mereka. Kabupaten Jayapura menjadi daerah 
pertama di wilayah khusus tersebut yang melakukan pemetaan sosial dan 
spasial agar tanah wilayah adat bisa terdaftar dalam sistem pendaftaran tanah 
negara; ini yang sekarang dilakukan oleh BPN. Pemanfaatan tanah ulayat 
dapat dipermudah dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 
2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pendaftaran Tanah. Hal ini untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. 
Meski demikian, realitas pengakuan hak-hak atas akses sumberdaya alam dan 
adat dalam konteks ekonomi politik kian terdominasi oleh ekspansi kekuasaan 
dan kebijakan ‘Jakarta’. 
 Siklus kekerasan juga ditandai praktik diskriminasi dalam penegakan 
hukum dan diterapkannya pasal-pasal makar untuk membungkam kebebasan 
sipil. Dampak aksi rasisme Surabaya pada September 2019, yang berlanjut 
dengan persidangan maraton kasus makar yang dihadapi oleh banyak warga 
dan mahasiswa asal Papua, realitasnya tak menghentikan kasus kriminalisasi 
yang terjadi dengan tuduhan yang sama yakni soal makar. Misal, pelaporan 
terhadap Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Ni Kadek Vany 
Primaliraning dan empat mahasiswa Papua yaitu Yefri Kossai, Yoberthinus 
Gobay, Jeno Sadrack Dogomo, dan Natalis Bukega, kepada polisi. Lima 
orang tersebut dilaporkan dengan tuduhan tindak pidana makar dan dugaan 
pemufakatan makar. Kasus ini bermula dari adanya rencana aksi unjuk rasa 
Front Mahasiswa Peduli Papua (Formalipa) pada 31 Mei 2021. Aksi itu 
dihalang-halangi oleh sebuah organisasi masyarakat dan aparat kepolisian. 
Ini artinya, pertimbangan putusan yang berkualitas, terutama pemanfaatan 
ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, sama 
sekali tak digunakan dalam praktik penegakan hukum, setidaknya dalam kasus 
ini oleh pihak kepolisian. Tentu hal ini berdampak buruk bagi perlindungan 
hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara damai.
 Realitas ini tidak hanya terkait penegakan hukum di level kepolisian, tetapi 
juga praktik penegakan hukum itu sendiri dalam konteks proses peradilan 
secara keseluruhan. Sebagaimana dicatat oleh Wiratraman,6 penerapan frasa 
makar dalam penegakan hukumnya terutama dalam merespons kasus ekspresi 
politik warga Papua, tampak jauh dari standar hukum dan hak asasi manusia, 

6 Herlambang P. Wiratraman, “Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi 
Politik Papua”, Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, 2021, ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), 
DOI: 10.22437/ujh.4.1.49-80.
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mulai dari kerangka normatif, koherensi dalam memahami konsekuensi 
putusan peradilan hingga tiadanya pemanfaatan argumen doktrin kebebasan 
ekspresi yang sudah banyak diatur dan maju. Hal ini merujuk pada praktik 
sejumlah putusan pengadilan negeri—terutama dalam studi ini di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, Balikpapan, dan Jayapura terkait puluhan mahasiswa dan 
warga Papua yang dipidana—yang memperlihatkan bahwa sistem hukum yang 
menjamin kebebasan berekspresi politik tidak banyak berubah; sebaliknya, 
penegakan hukum justru menegaskan posisi diskriminasi rasial dan jauh dari 
standar hukum serta doktrin hak asasi manusia. Tuduhan makar—dalam proses 
hukumnya dicari-cari kesalahannya yang sebenarnya tak dapat dibuktikan di 
pengadilan namun tetap dihukum—justru mencerminkan watak rasis penegakan 
hukum. Di sini, sekali lagi, karakter penegakan hukum lebih mencerminkan 
realitas diskriminasi rasial bahkan represif sehingga dikhawatirkan makin 
terinstitusionalisasi (institutionalised racism). “Kasus makar” jelas memperlihatkan 
lemah atau tiadanya komitmen dalam menjalankan mandat, baik Indonesia 
sebagai Negara Pihak pada ICCPR (International Covenant on Civil and 
Political Righs) maupun mandat konstitusional Pasal 28I ayat (4) UUDNRI 
yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

(4) Penanganan Eksesif Terhadap Tindak Terorisme
 Berbicara mengenai penegakan hukum, HAM, dan demokrasi yang berkaitan 
dengan human security, kita akan diingatkan pada kasus penembakan enam 
anggota Laskar Front Pembela Islam (Laskar FPI). Berdasarkan keterangan 
pers yang dirilis oleh Komnas HAM Nomor: 003/Humas/KH/I/2021, peristiwa 
penembakan yang dilakukan oleh Polisi terhadap enam anggota Laskar FPI 
terjadi pada 7 Desember 2020 itu bermula ketika mobil rombongan dari MRS 
dibuntuti sejak keluar gerbang komplek perumahan, masuk ke Gerbang Tol 
Sentul Utara 2 hingga Tol Cikampek dan keluar pintu Tol Karawang Timur. 
Pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari 
penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga 
dilakukan oleh MRS. Sebanyak enam mobil rombongan MRS melaju lebih 
dulu dan meninggalkan dua mobil pengawal lainnya, yaitu mobil Den Madar 
(Avanza silver) dan Laskar Khusus (Chevrolet Spin) untuk tetap menjaga agar 
mobil yang membuntuti tidak bisa mendekati mobil HRS dan rombongan. 
Didapatkan fakta bahwa telah terjadi kejar-mengejar, saling serempet, dan 
seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar 
Khusus FPI (Chevrolet Spin) dengan mobil petugas.
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 Dari peristiwa tersebut, enam anggota Laskar Khusus FPI meninggal 
dunia dalam dua peristiwa yang berbeda, meski masih dalam satu rangkaian. 
Dua di antaranya meninggal tertembak ketika masih berada di dalam mobil 
Chevrolet Spin pada saat terjadi baku tembak antara anggota Laskar Khusus 
FPI dengan aparat kepolisian. Sedangkan empat anggota Laskar Khusus FPI 
lainnya dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian yang kemudian 
ditembak mati di dalam mobil Daihatsu Xenia milik polisi setelah Kilometer 
50 Tol Jakarta-Cikampek. Terdapat pula informasi yang menyatakan adanya 
kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa kasus tersebut adalah 
kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung dan 
perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana.  
 Kendatipun tindakan petugas kepolisian dilindungi oleh undang-undang, 
kewenangan tersebut tidak dapat membatasi, mengurangi, atau bahkan 
mengesampingkan hak asasi yang melekat pada diri terduga/tersangka pelaku 
tindak pidana terorisme sebagai manusia. Dalam kasus ini, petugas kepolisian 
telah melakukan tindakan yang dapat dikatakan sebagai “brutal excessive force” 
yang berdampak menjadi “extra judicial killing” bagi orang yang statusnya 
masih terduga/tersangka. Penembakan oleh petugas kepolisian terhadap empat 
anggota Laskar FPI di dalam mobil milik polisi di atas, apakah dalam keadaan 
memaksa atau pembelaan terpaksa, tidak dapat menjadi alasan pembenar atau 
alasan pemaaf dalam tindakan tersebut. Kronologi tersebut hanya dapat dilihat 
dari sudut pandang pihak kepolisian yang mengatakan “…bahwa terlebih 
dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri 
sehingga diambil tindakan tegas dan terukur”. Hal tersebut merupakan bentuk 
ancaman, yakni pelanggaran terhadap human secutity dari anggota Laskar FPI 
yang ditembak tanpa melalui proses peradilan. Pada kejadian tersebut juga 
terjadi pelanggaran terhadap “asas praduga tak bersalah”. Perbuatan aparat 
kepolisian yang tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah merupakan 
bentuk pelanggaran human security. 
 Mengutip filsuf modern Igor Primoratz, Islah Bahrawi dalam bukunya 
Intoleransi & Radikalisme: Kuda Troya Politik dan Agama7 mengatakan bahwa 
Primoratz lebih setuju memberi stigma teroris kepada APH yang memerangi 
terorisme. Alasannya adalah bahwa dalam tataran moral, APH memakan korban 
lebih banyak dibanding aksi teror yang dilakukan oleh non-state. Perspektif 
Primoratz lebih pada sudut kuantitatif korban ketimbang kepentingan kolektif yang 
melihat perspektif moral dari sudut subjektif. Perspektif lainnya dikemukakan 

7 Islah Bahrawi, Intoleransi & Radikalisme: Kuda Troya Politik dan Agama (Depok: Penerbit Sang 
Khalifah, 2021), hlm. 5.
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oleh Malala Yousafzai dengan menyatakan, “Dengan senjata kita membunuh 
teroris, tapi dengan intelektual kita membunuh terorisme”. 
 Paparan di atas menunjukkan bahwa human security tidak ditempatkan 
sebagai skala prioritas penting. Kasus di atas juga memperlihatkan bahwa 
Indonesia lebih menekankan aspek perwujudan keamanan nasional (national 
security) dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tradisional. Padahal human 
security hanya dapat dicapai melalui pembangunan, dan bukan kekerasan. Oleh 
karena itu, strategi mewujudkan keamanan dalam human security menekankan 
pada pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan menjunjung nilai-nilai 
hak asasi manusia, dan dengan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. 
 Serangan teroris memang berupaya membuat masyarakat hidup dalam 
keadaan yang tidak pasti di bawah rasa takut. Akan tetapi, kondisi serupa 
juga terjadi ketika aparat keamanan pemerintah yang dilindungi oleh hukum 
yang tidak adil, dapat menyakiti siapapun tanpa mendapatkan hukuman. 
Pemerintah tidak seharusnya menginjak hak-hak dasar manusia dalam upaya 
melawan terorisme. Membatasi hak dasar manusia untuk melawan terorisme 
tidak hanya salah secara hukum dan moral, tetapi juga tidak strategis dan 
kontraproduktif. Kebijakan antiterorisme yang tidak terkendali alih-alih sebagai 
upaya  melindungi keamanan nasional dan menjamin keamanan publik, namun 
justru menjadi kesempatan menyalahgunakan kekuasaan untuk melawan warga 
negara yang tidak bersalah, baik sengaja maupun tidak disengaja atau karena 
alasan politik yang kemudian menjadi ancaman bagi human security.8

 Menurut konsep human security yang dijelaskan oleh Tadjbakhsh dan 
Chenoy,9 apabila salah satu aspek keamanan dari human security tidak terpenuhi, 
maka akan berdampak pada aspek lainnya. Menghormati hak asasi manusia 
(HAM) bukan berarti menjadi lunak terhadap tersangka terorisme. Setiap 
individu berhak mendapatkan pengadilan yang adil dengan asas praduga tak 
bersalah. Upaya penjaminan keselamatan individu yang tidak bersalah harus 
setara dengan upaya menghukum yang bersalah.

(5) Krisis Pangan, Proyek Food Estate, dan Militerisme
 Pemerintah Indonesia merespons ancaman krisis pangan akibat pandemi 
Covid-19 dengan proyek pembangunan Food Estate atau Lumbung Pangan 

8 Euromed Rights, Tunisia: No to Terrorism, Yes to Human Rights, dalam https://euromedrights.org/
publication/tunisia-no-to-terrorism-yes-to-human-rights/, 2016, diakses pada 2 Januari 2022.
9 Shahrbanou Tadjbakhsh & Anuradha Chenoy, Human Security: Concepts and implications (Routledge, 
2017), Vol. 51, dalam Aliyya Haqxyla, dkk., Implikasi Kebijakan UU Anti Terorisme Tahun 2015 terhadap 
Ancaman Human Security Tunisia, 2020 (https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/76688, 2020), 
diakses pada 2 Januari 2022.
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melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional. Total 2,3 juta hektare lahan pertanian baru di Sumatera 
Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Nusa Tenggara Timur dipersiapkan 
dengan anggaran Rp1,2 triliun.
 Muncul pertanyaan terkait urgensi dan legitimasi dari proyek ini karena 
melibatkan militer dan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector. 
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegiatan perluasan sawah belum 
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Dalam konteks ini, BPK menemukan 
adanya kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan, dan 3E. 
 Pemeriksaan BPK terhadap kegiatan perluasan sawah mencakup permasalahan 
kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan, dan permasalahan 3E. Realisasi kegiatan perluasan sawah 
pada enam kabupaten kurang dari nilai kontrak, sehingga mengakibatkan indikasi 
kerugian negara sebesar Rp9,66 miliar yang dimintai pertanggungjawaban 
kepada Kementerian Pertanian. Selain itu, pekerjaan cetak sawah di enam 
provinsi seluas 1.656 hektare tidak dilaksanakan, sehingga BPK melihat ada 
indikasi kerugian sebesar Rp25,20 miliar. Di Kabupaten Kepulauan Meranti 
dan Pulau Morotai terdapat pekerjaan perluasan sawah yang dilakukan di 
lokasi yang tidak disurvei, yang mengakibatkan terjadinya pemborosan sebesar 
Rp1,76 miliar, karena lahan tersebut diketahui tidak sesuai untuk sawah. 
 Sementara itu, kegiatan perluasan sawah yang dilakukan di Provinsi Sulawesi 
Utara dan Lampung memotong kawasan hutan lindung seluruhnya seluas 113,71 
hektare, yang mengakibatkan kerusakan hutan lindung, dan sawah tidak dapat 
dimanfaatkan. Pelaksanaan perluasan sawah tahun 2016 di Kabupaten Kotabaru 
dan tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah 
disubkontrakkan kepada pihak ketiga. Akibatnya, terjadi pembayaran sewa alat 
berat yang tidak seharusnya dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp5,14 
miliar. 
 Hal lainnya adalah bahwa dari kasus  Food Estate yang melibatkan militer, 
ditemukan subordinasi publik, distorsi pasar, dan kehancuran lingkungan hidup. 

Refleksi Penegakan Hukum, HAM, dan Demokrasi 
 Penerapan restorative justice-based approach (RJ) pada saat ini, dalam hal 
penegakan hukum, juga lebih sering diprioritaskan, dengan catatan, mekanisme 
RJ diselenggarakan untuk kepentingan korban. Narasi yang sering didengar yakni 
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bahwa salah satu tujuan RJ adalah untuk mengurangi over capacity di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas); sehingga idealnya, jangan sampai RJ disalahgunakan 
yang berimplikasi terhadap pengabaian kepentingan korban. Sebagaimana yang 
dicatat oleh Komnas HAM, bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang paling 
dinamis dalam konteks hak asasi manusia, terutama dalam kaitannya dengan 
kepolisian. Pihak kepolisian paling banyak diadukan oleh masyarakat. Kepolisian 
selain diadukan kepada Komnas HAM, juga diviralkan dengan munculnya 
tagar #PercumaLaporPolisi, untuk menyebut satu contoh. Semuanya tidak 
terlepas dari persoalan terkait pelayanan, akuntabilitas, transparansi, tindakan 
kekerasan, brutal excessive force serta penyiksaan, baik yang berhubungan 
langsung dengan aparat kepolisian ataupun aparat yang lain. Dari berbagai 
dinamika tersebut di tengah desakan masyarakat dan Komnas HAM, lembaga 
kepolisian seharusnya bergerak untuk segera melakukan pembenahan dan tidak 
lagi berlindung di balik terminologi “oknum”. 
 Kasus penyiksaan oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap tahanan, 
paling banyak adalah kasus yang basisnya merupakan kasus narkoba; sisanya 
kasus pencurian. Beberapa kasus yang mendapat atensi publik mendapatkan 
penyelesaian yang begitu cepat dan mengalami perubahan yang signifikan, 
termasuk pemecatan APH berdasarkan karakteristiknya seperti karena pelayanan, 
tindakan kekerasan, dan pelanggaran kode etik lainnya. Oleh sebab itu, 
masyarakat saat ini justru lebih banyak membuat “aduan/laporan” melalui 
sosial media dengan harapan mendapatkan view dan dukungan yang banyak 
dari masyarakat “netizen”, sehingga proses hukum akan ditangani secara cepat 
dan masif. 
 Senada dengan itu, kebebasan berekspresi dan berpendapat (freedom of 
speech) juga mengalami problematika yang serius, sehingga perlu mendapat 
perhatian dan perlindungan. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi tantangan yang paling besar dan 
probematik meskipun sudah terdapat aturan di bawahnya dalam menyikapi hal 
tersebut, yakni Keputusan Bersama (KB) Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 
2021, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 
tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 
Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Akan tetapi, hal tersebut belum maksimal, sehingga dapat berdampak 
pada terjadinya kriminalisasi dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat. 
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Diharapkan, dengan revisi UU ITE yang muatannya lebih substansial, apabila 
terdapat orang yang tersinggung atas kebebasan berekspresi dan berpendapat 
orang lain, yang harus didahulukan adalah mediasi sehingga meminimalkan 
dan menghindari adanya primum remidium atau langsung masuk ke dalam 
ranah pidana. 
 Mesti dikatakan bahwa narasi situasi politik hukum dan HAM dalam satu 
tahun terakhir ini adalah narasi negatif. Akademisi, peneliti, dan aktivis yang 
menganggap telah terjadi regresi demokrasi, penyempitan ruang demokrasi, 
kebebasan akademik, illiberal demokrasi, yang mengancam kebebasan sipil. 
Narasi negatif muncul karena pemerintah lebih menekankan pendekatan represif 
untuk tujuan stabilitas politik dan ekonomi atau pembangunan dengan orientasi 
politik investasi yang ramah pasar, sehingga berimplikasi pada terjadinya 
pengabaian terhadap HAM, hukum, dan reformasi sektor keamanan. Akibatnya, 
penanganan aspek keamanan cenderung ke arah yang represif dengan basis 
paradigma state security yang mengabaikan hal yang prinsipil: human security.

Catatan Penutup
 Dari sejumlah catatan dan analisis yang diuraikan di atas, tampak bahwa 
kondisi hukum dan HAM masih dipenuhi oleh realitas kekerasan, impunitas, 
diskriminasi, dan orientasi politik ekonomi yang dominan menopang kepentingan 
rezim oligarki. Proses-proses pembentukan hukum hingga penegakan hukum, 
mendapati karakter yang kian terformalisasi dan melekat dalam sistem 
ketatanegaraan, membajak legitimasi kuasa politik hingga administratif. 
Dampaknya, bukan semata pengabaian terhadap upaya maju perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga menguatnya mata rantai impunitas 
yang mengorbankan warga sipil, korban atau keluarga korban pelanggaran 
HAM berat, mengerdilnya ruang kebebasan sipil, dan eksploitasi sumberdaya 
alam secara eksesif untuk segelintir pemodal dan pelumpuhan daya protektif 
Negara Hukum. 
 Hal demikian sebetulnya sudah bisa ditebak sebelumnya sehingga sama 
sekali bukan faktor yang mengejutkan. Ini disebabkan oleh kondisi hukum dan 
HAM yang sangat berkaitan dengan konteks politik ekonomi oligarki yang 
memanfaatkan instrumen demokrasi formal ketatanegaraan dan sistem politiknya. 
Itu sebabnya, relasi kuasa begitu menentukan, terlebih momen politik hukum 
Jokowi yang memperlihatkan kian lemahnya keberpihakan kepada kaum yang 
lemah, pengingkaran-pengingkaran komitmen politik hukumnya sendiri, dan 
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pengabaian suara dan partisipasi politik yang bermakna dalam upaya mencapai 
keadilan sosial.
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