
 

Menyoal Politik HAM Jokowi-JK 

 

Genap setengah tahun Jokowi-JK memimpin, alih-alih melaksanakan komitmen dalam Janji 

Nawacita, duet tersebut justru sibuk melakukan akrobat politik yang dinilai sebagian 

kalangan, cenderung konservatif. Mulai dari eksekusi belasan terpidana mati, lambannya 

upaya mengatasi pelemahan apparatus KPK, mencabut subsidi BBM saat harga minyak dunia 

turun, kusutnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, hingga penyusunan kabinet yang 

centang perenang. 

 

Kemenangan Jokowi-JK dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, tak bisa dilepaskan dari 

janji kampanye yang mereka gulirkan dalam Nawacita. Salah satu semangat utama dalam janji 

politik Nawacita adalah “membuat negara hadir”. Jargon tersebut muncul lantaran di rezim 

SBY, ada indikasi negara tak muncul saat meletus konflik-konflik di daerah maupun di tingkat 

nasional. Namun ihtiar Jokowi untuk menciptakan terobosan baru dengan membuat negara 

hadir, rupanya dinilai sebagian kalangan, belum berjalan optimal. 

“Kita tidak melihat ada satu pengejawantahan dari visi misi dalam Nawacita itu yang tertuang 

dalam politik Hak Asasi manusia (HAM) yang dijalankan pemerintah sekarang. Karena itu, 

kita melihat hampir tidak ada satu upaya politik yang jelas terkait dengan HAM. Justru Jokowi 

melakukan hal yang kontroversial dari sisi HAM, yaitu mengeksekusi para terpidana hukuman 

mati atas nama keadaan darurat narkoba. Kemudian juga kita lihat isu-isu yang berkenaan 

dengan konflik antar agama dan ekspansi dari kelompok-kelompok anti keberagaman yang 

semakin ekspansif. Ada pelarangan Syiah, ada pelarangan Ahmadiyah, kasus Gereja Yasmin 

juga belum selesai sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa tidak tampak kehadiran negara 

dalam kasus-kasus ini,” urai Ifdhal Kashim, pegiat HAM saat dijumpai ELSAM beberapa 

waktu lalu. 

Mantan Direktur Elsam tersebut mengatakan, kalau memang Pemerintahan  Jokowi-JK punya 

itikad kembali menghadirkan negara, maka harusnya sudah ada titik terang dengan 

penyelesaian kasus gereja Yasmin. Pun ada titik terang juga berkenaan dengan pelarangan 

Syiah dan Ahmadiyah. “Namun semua itu belum tampak hingga saat ini,” imbuhnya. 

Di sisi lain, dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, Jokowi belum 

cukup tegas merespon ini. “Dewasa ini kita melihat adanya kecenderungan di banyak daerah 

terjadi fragmentasi sosial di antara masyarakat, yang berakar dari belum tuntasnya pelanggaran 

HAM di masa lalu. Diskriminasi terus diwariskan, yang berakibat pada perlakuan berbeda 

dalam akses terhadap sumber ekonomi subsisten, maupun eksklusi dari partisipasi politik di 

tingkat lokal, khususnya terhadap mereka pada korban peristiwa 1965, Talangsari dan Tanjung 

Priok,” kata peneliti ELSAM Wahyudi Djafar. 

Sebagai salah satu jalan untuk memuluskan upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, 

Ifdhal Kasim mengusulkan pembentukan Komite ad hoc untuk menginvestigasi kasus 



 

pelanggaran HAM yang keluarannya berupa rekomendasi yang perlu dilakukan pada tahap 

selanjutnya. 

“Pemerintah Jokowi telah berkomitmen untuk membentuk Komite ad hoc dalam RPJMN 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – red), sehingga pembentukan komisi 

yang sifatnya temporer dan disahkan melalui Perpres, adalah hal yang paling mungkin untuk 

saat ini,” tegasnya. 

Selain janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, salah satu poin penting 

di Nawacita Jokowi yang saat ini tengah jadi sorotan, adalah terkait dengan tata kelola 

pemerintahan. Dalam Nawacita poin kedua disebutkan, komitmen Jokowi adalah membuat 

pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan 

kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi 

demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 

Namun yang terjadi saat ini, Jokowi disandera banyak problem yang menyangkut tata kelola 

pemerintahan dan birokrasi. “Dari awal kita bisa lihat dari preferensi Jokowi dalam memilih 

menteri-menteri yang duduk di kabinetnya. Misalnya, yang sangat berpengaruh tentu menteri-

menteri di bidang politik, hukum dan keamanan. Sekarang kita lihat, Menteri Koordinator 

Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy saja tidak begitu 

gesit dan punya cukup wawasan. Kemudian kita lihat juga Menteri Hukum dan HAM, Yasonna 

Laoly, yang tidak menunjukkan satu visi yang jelas. Jaksa Agung juga seperti itu. Kepolisian 

juga belum selesai dirundung konflik,” urai Ifdhal kasim. Tak heran jika akhir-akhir ini publik 

digedor dengan isu ihwal reshuffle menteri akibat tak optimalnya kinerja mereka.  

Selain itu, janji Jokowi lain di Nawacita yang dinilai masih jauh panggang dari api adalah 

belum terwujudnya reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi (Nawacita poin 

keempat. Red). Hari-hari ini kita dihadapkan pada kegaduhan antara KPK dan Polri. Kisruh 

yang bermula dari pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri rupanya 

berbuntut panjang hingga sekarang. Konsekuensinya, kepercayaan publik akan komitmen 

Jokowi dalam nawacita pun memudar. Hal itu terbukti dari banyaknya petisi online yang 

muncul di pelbagai kanal massa, salah satunya di change.org. Jika ditelusuri secara manual, 

maka tak kurang ada belasan petisi yang berisi tuntutan pada Jokowi untuk tegas merespon 

konflik kedua belah pihak ini, lebih khusus menuntut Jokowi untuk menolak pelemahan KPK. 

Abdul Hakim GN., Ketua Komnas HAM periode 2002-2006 menolak memandang semua 

politik HAM Jokowi secara pesimistis. “Memang Jokowi dalam kasus perang KPK versus Polri 

agak lamban memberi respon, tapi menurut saya ia memang berada di pilihan yang sangat sulit. 

Pilihannya memang tak banyak, maksimum yang bisa dia lakukan adalah mencabut pencalonan 

Budi Gunawan sebagai Kapolri, lalu pencabutan Ketua KPK yang sudah ditetapkan sebagai 

tersangka. Saya kira yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Menurut saya Jokowi akan selalu 

mempertahankan independensi KPK,” ungkapnya. 

 



 

RPJMN dan kesenjangan dengan Nawacita 

Dalam diskusi publik yang dihelat di Jakarta beberapa waktu lalu, ELSAM menegaskan ada 

kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN keluaran Bappenas. “Misalnya dalam kasus 

pelanggaran HAM masa lalu. Nawacita membuka kans penuntasan dengan semua mekanisme 

pengadilan, komisi pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban. Namun dalam RPJMN 

hanya dibuka peluang bagi pembentukan komisi ad hoc pengungkapan kebenaran dan 

pemulihan korban,” ungkap Wahyudi Djafar. 

Hal senada juga disampaikan Ifdhal Kasim. Ia menilai, teks Nawacita dan RPJMN, pun 

regulasi yang masuk dalam agenda Prolegnas 2015-2019 seolah tak beririsan dan cenderung 

bertolak belakang. Pihak yang menelurkan RPJMN adalah Bappenas, Nawacita merupakan 

tanggung jawab Jokowi-JK, sedangkan Prolegnas di bawah tanggung jawab Menteri Hukum 

dan HAM. Karena minimnya arahan dari Presiden, maka masing-masing departemen ini 

menerjemahkan sendiri-sendiri apa yang akan mereka lakukan. Kemudian karena tidak saling 

berkoordinasi, masing-masing mengeluarkan produk yang berbeda, bahkan saling bertolak 

belakang. “Misalnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Yang satu menyiapkan 

UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang satu menyiapkan pembentukan komite 

khusus presiden untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. RPJMN sifatnya lebih 

praktis dan hanya mensyaratkan keputusan presiden; yang satunya lagi memerlukan UU yang 

memakan waktu yang panjang, dan belum tentu dua tahun selesai. Kalaupun selesai dalam 

waktu dua tahun, pembentukan KKR-nya pun entah kapan. Mungkin tak akan tercapai dalam 

waktu lima tahun ke depan,” urainya. 

Lebih lanjut, menurut Wahyudi, dalam tiga buku RPJMN banyak dijumpai inkonsistensi 

dengan program Nawacita. Salah satunya adalah tentang pendidikan HAM, di mana dalam 

Nawacita disebutkan bahwa pendidikan HAM akan dimasukkan dalam kurikulum Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta bagi aparat negara seperti TNI dan Polri. Akan 

tetapi, dalam RPJMN, pendidikan HAM hanya berfokus pada pendidikan bagi aparat penegak 

hukum. 

Belum lagi ada beberapa butir yang termaktub dalam Nawacita, namun tidak bisa dijumpai di 

RPJMN. Misalnya komitmen menaikkan anggaran riset dan teknologi serta pembangunan 

science dan techno park di daerah-daerah. RPJMN tidak menyebutkan pembangunan jurusan 

ataupun ijin pendirian PT baru yang berfokus kepada politeknik maupun jurusan sains. Selain 

itu, dalam Nawacita disebutkan, Pemerintah akan menginisiasi UU wajib belajar tanpa 

dipungut biaya untuk mencapai target partisipasi 100 persen di tingkat SD, 95 persen di tingkat 

SLTP, namun lagi-lagi hal itu tidak terdapat dalam RPJMN. 

Sebaliknya, beberapa poin di RPJMN juga tidak bisa ditemui di Nawacita, yakni memperkuat 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan 

di satuan pendidikan dasar dan menengah; memperkuat peran swasta dalam menyediakan 

layanan pendidikan yang berkualitas; dan meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan 

secara nasional berdasarkan pada data yang sahih dan handal. 

 



 

Itu baru beberapa kesenjangan di bidang pendidikan, belum kesenjangan di bidang lain dalam 

kerangka pemenuhan hak EKOSOB (data lebih jelas terlampir di infografis). 

 
 

Pembangunan infrastruktur: peluang atau ancaman? 

Menurut Ifdhal kasim, pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari program Jokowi tidak 

bisa serta merta dilihat sebagai ancaman terhadap HAM. “Pada dasarnya, infrastruktur 

dibangun untuk mempermudah pencapaian hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Misalnya dengan 

dibangunnya infrastruktur perhubungan darat, laut, udara, maka akan mempermudah 

konektifitas antar daerah. Jalur distribusi barang akan lebih cepat, dan itu efeknya pada 

peningkatan ekonomi rakyat setempat,” ujarnya. Lalu, lanjutnya, pembangunan PLTU yang 

mana menghasilkan listrik untuk penerangan, akan memperluas hak atas pendidikan dan hak 

atas kesehatan. “Jadi, menurut saya, jangan dilihat lagi pembangunan infrastruktur selalu 

bertentangan dengan HAM. Tetapi upaya pemajuan hak asasi manusia harus mendorong 

pembangunan infrastruktur karena akan mempermudah pencapaian pemenuhan hak ekonomi, 

sosial, budaya,” ujarnya lagi. 

Problem yang muncul kemudian adalah, apakah pembangunan tersebut dalam prosesnya 

merampas hak rakyat atau tidak. Misalnya, di bidang hak sipil seperti pemaksaan, intimidasi, 

dan kriminalisasi. “Yang namanya pembangunan infrastruktur pasti memerlukan lahan yang 

mana tidak semua dimiliki oleh negara, tetapi bisa jadi milik masyarakat adat atau individu. 

Maka harus dirancang cara-cara kompensasi atau pengambilalihan lahan yang berorientasi 

pada HAM. Pasalnya, tujuan negara adalah untuk kemakmuran rakyat. Jadi pembangunan 

infrastruktur jangan sampai memiskinkan, tetapi harus mensejahterakan masyarakat,” tuturnya. 

Ifdhal mencontohkan, dalam pengambil alihan lahan sawah, Pemerintah perlu memikirkan 

bentuk kompensasi yang ideal. “Kalau sawah itu setiap tahun menghasilkan padi sekian ton, 

maka harus dipertimbangkan juga dalam proses kompensasi. Masyarakat yang lahannya 

diambil, kompensasi seharusnya tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga menjadi pemegang 

saham dari pembangunan infrastruktur tersebut,” ujarnya. 

Dengan model semacam itu, maka warga yang diambil lahannya akan memperoleh hasil 

bulanan, sama seperti ketika ia memperoleh hasil panen secara periodik. Jadi pembangunan 

infrastruktur, menurut Ifdhal, jangan mengimitasi cara Pemerintahan Orde Baru. Misalnya 

dengan memainkan alasan bahwa infrastruktur ini untuk kepentingan orang banyak, maka 

orang yang punya tanah harus mengalah. Model seperti ini justru yang memiskinkan orang 

yang lahannya diambil. Ini akan jadi beban sosial negara lagi. Inilah yang harus dipikirkan 

dalam pembangunan infrastruktur.  

 

Kenyataan di lapangan, cara-cara lama itu masih sering dipakai. Misalnya, dalam kasus 

pembangunan Waduk Jatigede. “Ada 11 ribu kepala keluarga (KK) yang tergusur dari tanahnya 

dan mereka terancam kehilangan mata pencaharian,” tutupnya. 

 


