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Latar Belakang
• Konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 

didasarkan pada pandangan bahwa perbaikan situasi hak asasi manusia 
akhirnya bergantung pada pemerintah dan orang-orang dari negara 
tertentu yang memutuskan untuk mengambil tindakan nyata untuk 
membawa perubahan positif.  

• Tujuan mendasar dari rencana aksi hak asasi manusia nasional adalah 
untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di 
negara tertentu. Hal ini dilakukan dengan menempatkan perbaikan hak 
asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan 
masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai 
tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan-
tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang 
relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup.   

• Seringkali rencana aksi nasional hak asasi manusia diklaim sebagai 
instrumen kebijakan negara yang dimaksudkan untuk memperkuat 
perlindungan hak asasi manusia.  Adapun yang menjadi tujuan dari 
rencana aksi nasional hak asasi manusia adalah selain menjelaskan 
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.  
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Latar Belakang …
• Konferensi Wina menjadi tonggak bagi hak atas pembangunan (right to development). Paragraf 8 menggarisbawahi bahwa 

demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental saling 
bergantung dan konsep yang saling menguatkan Selanjutnya paragraph 10 mempertegas pengakuan hak atas 
pembangunan (sebagai 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.  

• Selanjutnya sebagai bagian dari Agenda 2030, negara-negara secara eksplisit menegaskan kembali komitmen mereka 
terhadap hukum internasional dan menekankan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development 
goals/SDGs) harus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan hak dan kewajiban negara-negara di bawah hukum 
internasional. Adaptasi SDGs ke konteks nasional membutuhkan proses dan serangkaian tahap.  Dalam proses adaptasi 
tersebut perlu dihasilkan rekomendasi awal yang dibuat dengan tujuan mengatasi kesenjangan dan kemudian melakukan 
analisis sistem yang lebih mendalam untuk mempersiapkan landasan untuk menciptakan koherensi kebijakan, 
mengidentifikasi sinergi dan menerjemahkan target menengah ke dalam kerangka kebijakan nasional, termasuk pengakuan 
keterkaitan kerangka kebijakan nasional, transnasional, regional dan global. 

• Dengan demikian, RANHAM sesungguhnya dapat menjadi pijakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam pelaksanaan 
kewajiban terhadap hak asasi manusia, yang termanifestasikan di dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan. 
Pengakuan terhadap keberadaan hak atas pembangunan dalam hukum internasional melalui Sidang Umum PBB pada 4 
Desember 1986. Deklarasi Hak atas Pembangunan   menyatakan bahwa 'setiap manusia dan semua orang berhak untuk 
berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi 
manusia dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya dapat direalisasikan. 
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Latar Belakang …
• Pasca reformasi 1998 Pemerintah Indonesia telah menghasilkan 4 (empat) 

dokumen Rencana Aksi Nasioal Hak Asasi Manusia. Awal reformasi 1998, 
Pemerintah Indonesia mengembangkan Rencana Aksi Nasional yang 
pertama, seperti yang direkomendasikan di Konferensi Wina. Kembali 
Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk 
melindungi hak asasi manusia, melalui pengembangan pengembangan 
rencana aksi yang kedua pada 2004. Pada 2011, Pemerintah Indonesia 
merilis kembali rencana aksi yang ketiga. Pengesahan Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Presiden 
Nomor 75 Tahun 2015, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia telah 
memasuki generasi yang keempat. 

• Adapun landasan hukum rencana aksi nasional hak asasi manusia 
generasi sebelumnya sebagai berikut: (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.

• Meskipun rencana aksi telah memasuki generasi keempat, namun 
demikian kasus pelanggaran hak asasi manusia masih marak terjadi. 
Kebijakan ini menjadi terkesan rutin dan kehilangan esensi, serta gagal
terintegrasi dalam agenda prioritas pembangunan. Meski menjadi salah
satu platform utama untuk melihat komitmen pemerintah terhadap HAM.
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Mandat RANHAM
1. Menambah ratifikasi standar internasional dan mentransformasi norma

hukum internasional yang lebih efektif ke dalam hukum dan praktik domestik
sehingga dapat mengarah pada perluasan berbagai perlindungan hak asasi
manusia untuk individu;

2. Mendorong administrasi peradilan yang lebih kuat, aturan hukum yang lebih
baik,  memperkuat independensi peradilan dan peningkatan praktik
perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian kinerja aparat keamanan;

3. Meningkatkan kesadaran dalam penerapan hak ekonomi, sosial dan budaya
yang lebih baik dalam rangka mengarah pada peningkatan kualitas hidup, 
khususnya untuk kelompok rentan;

4. Memperbaiki hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan;

5. Pembentukan atau penguatan lembaga-lembaga hak asasi manusia
nasional;

6. Peningkatan keefektifan lembaga masyarakat sipil;

7. Peningkatan program untuk kelompok rentan;

8. Pemahaman yang lebih baik mengenai standar hak asasi manusia dan
nilainya bagi individu dan masyarakat; dan

9. Mengurangi risiko ketegangan sosial
5

Pertanyaan Kunci Studi
• Bagaimana penerimaan pemangku

kepentingan terhadap RANHAM?

• Bagaimana pelembagaan kebijakan
RANHAM?

• Bagaimana korelasi indikator RANHAM 
dengan agenda prioritas pembangunan?

• Bagaimana RANHAM menjawab kebutuhan
permasalahan lokal di tiap-tiap daerah?

• Bagaiaman partisipasi publik dalam
perencanaan dan implementasi RANHAM?
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Temuan Umum
• Problem kapasitas aktor, baik di pusat atau daerah, dalam 

memahami dan menerima HAM maupun RAN HAM itu sendiri; 

• Kesenjangan kewenangan, khususnya antara pusat dan 
daerah dalam merumuskan maupun di dalam implementasi 
kebijakan;

• Tidak terkoneksinya antara visi misi pemimpin terpilih dan 
rencana pembangunan periodik (panjang dan menengah), 
dengan arah kebijakan atau agenda RAN HAM setiap 
periodenya; 

• Khusus di tingkat daerah, kebijakan ini dinilai kurang 
melibatkan unsur legislatif, padahal dalam konteks daerah, 
pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif, sehingga 
seringkali proses penganggaran untuk program aksi RAN 
HAM terganjal di DPRD; 

• Problem koordinasi di tingkat sekretariat bersama RAN HAM, 
termasuk problematika dalam menjalankan peran intermediari 
dan pembinaan terhadap daerah di dalam operasionalisasi 
RAN HAM.

Logo here 7

Bagaimana Penerimaan? 
• Terhadap hak asasi manusia sendiri, mayoritas penyelenggara negara di 

daerah—perangkat daerah, masih menempatkan HAM sebagai isu yang 
terpisah dari urusan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Artinya, pandangan yang mengemuka justru isu-isu layanan dasar—
pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, bukanlah bagian dari 
agenda hak asasi manusia.

• Secara umum para penyelenggara negara pemerintahan di daerah 
menempatkan RANHAM sebagai sesuatu yang bersifat “given” atau “taken for 
granted”. Pandangan dan penerimaan ini menjadi legitimit dikarenakan lahirnya 
kebijakan ini harus diakui tidaklah hadir dari sebuah pilihan kolektif yang 
dibangun sendiri mereka—daerah berdasarkan pilihan-pilihan rasionalnya. Bagi 
daerah, RANHAM adalah sesuatu yang hadir tiba-tiba, bukan tetapi dibentuk 
secara sadar.

• Pandangan demikian yang kemudian menjadikan pemerintah daerah 
menempatkan RANHAM semata-mata sebagai sebuah rutinitas pelaporan Aksi 
HAM, ketimbang menerjemahkan RANHAM sebagai bentuk strategi untuk 
bersinergi dengan agenda pembangunan daerah. Pandangan ini makin 
dikuatkan dengan bentuk-bentuk aksi yang menurut mereka—perangkat daerah 
dinilai sangat formalistik dan pelaporannya menjadi sangat kuantitatif kasus. 
Sehingga bisa dikatakan, di seluruh daerah tidak ada satu pun yang 
menempatkan RANHAM sebagai rujukan, atau bahkan sebagai bagian dari 
agenda pembangunan di daerah.
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Penerimaan …
• Ketidakjelasan delegasi yang dimandatkan di dalam regulasinya, menjadikan mayoritas pemerintah

daerah tidak menyusun kebijakan serupa (Rencana Aksi Daerah HAM) di daerahnya masing-
masing, lagi-lagi hanya menekankan pada pelaporan ke pemerintah pusat. Meski ada juga sejumlah
pemerintah daerah yang melakukan pembentukan kebijakan khusus pada level Peraturan Kepala
Daerah, kendati dalam implementasinya seringkali tidak optimal.

• Munculnya inisiatif pembentukan kebijakan khusus—RAD HAM, di beberapa daerah biasanya
ditunjang oleh beberapa faktor: (i) inisiatif/inovasi/komitmen kepala daerah, yang melihat posisi
strategis RANHAM; (ii) pembacaan terhadap regulasi oleh birokrat di perangkat daerah, yang 
cenderung lebih formil yuridis (mandatory), tanpa pertimbangan mengenai arti strategis; atau (iii) 
pendekatan/persuasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil.

• Dari sebagian kecil inisiatif yang mengemuka di daerah untuk membentuk kebijakan khusus RAD 
HAM, umumnya masih gagal untuk mengintegrasikan dengan agenda prioritas pembangunan
periodik di daerah (RPJMD). Meski ada telah ada juga upaya untuk proses integrasi ini, misalnya di 
Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang mencoba menekankan agenda pengentasan kemisikan, sebagai
agenda prioritas pembangunan, ke dalam kebijakan RAD HAM mereka. 
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Bagaimana Kelembagaannya?
• Pada periode RANHAM 2004-2009 dan 2010-2014, Perpres yang menjadi 

rujukan kebijakan ini secara khusus memandatkan pembentukan kepanitiaan
RANHAM di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sebagaimana juga 
dibentuk Panitia RANHAM Nasional. Namun, respon pemerintah daerah minim 
untuk membentuk kepanitiaan ini, mayoritas tidak melakukan pembentukan. 
Beberapa daerah yang membentuk mengklaim pembentukan panitia sebagai 
ukuran keberhasilan dalam menjalankan rencana aksi. Mengacu pada situasi ini, 
kemudian mandat pembentukan kepanitiaan ditiadakan dalam RANHAM periode 
2015-2019.

• Akan tetapi, pengakuan dari beberapa daerah menyatakan, perubahan tersebut 
justru kian menyulitkan di dalam koordinasi pelaksanaan RANHAM. Hal itu 
mengingat posisi Kanwil (Kemkumham) yang memiliki garis koordinasi ke 
pemerintah pusat, justru dinilai tidak strategis, sebab di daerah kewenangan 
untuk melakukan koordinasi perangkat daerah ada pada Sekretaris Daerah 
(dalam aturan sebelumnya sebagai panitia RANHAM). Model kelembagaan 
seperti sekarang mungkin efektif di tingkat provinsi, yang memang merupakan 
wakil pemerintah pusat, tetapi menjadi tidak efektif di tingkat kabupaten/kota. 
Situasi ini misalnya terekam di Jawa Tengah, koordinasi pelaksanaan RANHAM 
yang melibatkan Kanwil Kemenkumham, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa 
Tengah, Bappeda Provinsi dan pelibatan organisasi masyarakat sipil dirasakan 
masih efektif dalam menyelesaikan isu hak asasi manusia. 
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Kelembagaan …
• Problem kelembagaan tersebut menjadi lebih rumit dengan tidak adanya kejelasan mekanisme

pengintegrasian antara aksi HAM yang dimandatkan kepada daerah, dengan perencanaan
pembangunan mereka, yang sudah hadir lebih dulu (RKPD), akibatnya muncul persoalan
sumberdaya, termasuk anggaran dalam pelaksanaan rencana aksi. Ketiadaan petunjuk teknis dan
pelaksana yang memadai dalam implementasi dan pelaporan juga menjadi keluhan dari daerah. 
belum lagi tidak adanya umpan balik (feedback) atau evaluasi dari Sekretariat Bersama RANHAM, 
setelah daerah melakukan pelaporan, mereka hanya mendapatkan warna merah, kuning, hijau, 
tanpa tahu intervensi lanjutannya. 

• Merespon situasi itu beberapa daerah kemudian membentuk Tim Khusus RANHAM, yang notabene
lebih menekankan upaya penyediaan bahan-bahan untuk pelaporan, bukan pada aspek substantif
pelaksanaan rencana aksi. Penganggaran pun semata-mata dialokasikan untuk koordinasi
pelaporan. Hal ini berbeda dengan pembentukan panitia RANHAM, yang menurut mereka dapat
menjadi Forum lintas dinas—perangkat daerah, yang bisa difungsikan untuk membahas berbagai
hambatan dalam pemenuhan hak. Lagi-lagi ketiadaan mandate yang jelas telah menciptakan
kegamangan peran dan wewenang daerah. 
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Mengukur Indikator Keberhasilan?
• Pemaknaan indikator HAM yang beragam dalam menetapkan 

apakah hak asasi manusia tertentu sudah terpenuhi atau belum 
memang menjadi kendala tersendiri dalam mengimplementasikan 
RANHAM. Sebagai contoh ketersebaran kompetensi guru yang 
belum merata dirujuk sebagai salah satu indikator hak asasi 
manusia, padahal permasalahan ini tentunya bukan persoalan yang 
merata di tiap daerah. Akibatnya, indikator yang terbatas 
(dibebankan Perpres) akan sulit menampilkan keterkaitan antara 
output (data) dengan outcome yakni percepatan pemenuhan HAM 
di daerah (dengan prioritas berbeda). 

• Idealnya menurut daerah, indikator yang digunakan harus 
berkorelasi dengan agenda-agenda prioritas pembangunan di 
daerah, yang merupakan upaya untuk menjawab permasalahan 
strategis yang dihadapi daerah. Artinya indikator implementasi
RANHAM harus selaras dengan indikator yang dibangun di dalam 
dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Daerah telah 
mafhum bahwa indikator keberhasilan mereka dalam pelayanan 
dasar sebagai bagian dari tugas utama penyelenggaraan 
pemerintahan adalah mengacu pada RPJMD, yang mereka 
pertanggungjawabkan secara periodic baik ke publik di daerah, 
legislative, maupun ke pemerintah pusat. 
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Menjawab Kebutuhan Lokal?
• Hampir semua daerah mengatakan bahwa RANHAM belum mampu menangkap 

atau mengakomodasi permasalahan-permasalahan krusial yang menjadi corak tiap 
daerah, sehingga hampir bisa dikatakan, kecil kontribusi RANHAM bagi daerah. 
Misalnya, bagi NTT akan lebih berdampak menjadikan aksi pemberantasan 
perdagangan orang, dibandingkan aksi yang dibebankan RANHAM saat ini. Juga 
pengakuan dari Provinsi Jawa Tengah, yang mempertanyakan apa korelasinya 
permasalahan masyarakat hukum adat dengan persoalan hak asasi manusia di 
Jawa Tengah? Akan lebih berdampak jika bicara tentang konflik sumberdaya alam 
dan kerusakan ekologis. Lebih jauh menurut daerah, wewenang mereka untuk 
menentukan isu krusial dan prioritas sangat terbatas, bahkan tidak ada. Pemerintah 
daerah tidak melihat bahwa RANHAM dapat membantu mereka dalam memetakan 
isu-isu krusial yang menjadi persoalan di wilayahnya masing-masing.

• Padahal menurut daerah, sangat penting mengangkat konteks isu hak asasi 
manusia di daerah dalam agenda rencana aksi HAM, sebagai langkah untuk 
menyelesaiakan persoalan-persoalan hak asasi di daerah. sayangnya regulasi dan 
mekanisme yang ada belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. 
Berbeda dengan regulasi mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan 
korupsi, yang menurut mereka dapat menjadi rujukan, karena regulasi ini 
memungkinkan adanya inovasi bagi daerah. Tawaran yang muncul adalah 
mengintegrasikan penyusunan rencana aksi HAM dengan proses Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), lepas dari kritik terhadap mekanisme 
ini, sehingga isu-isu krusial dan prioritas dapat diakomodasi di dalam RKPD dan 
mendapatkan dukungan sumberdaya dalam implementasinya. 
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Sejauhmana Partisipasi?
• Dari segi partisipasi, tiap daerah memiliki model dan karakter partisipasi 

yang berbeda-beda, sangat tergantung pada karakter masyarakat sipil di 
wilayah setempat dan hubungan mereka dengan pemerintah. Misalnya di 
Kota Palu dan Kota Kupang, diakui partisipasi masyarakat sipil memiliki 
peranan yang sangat signifikan dan strategis dalam pelaksanaan
RANHAM maupun agenda hak asasi manusia secara umum. Tetapi 
berbeda dengan Sumatera Utara dan Kota Medan, yang hubungan 
pemerintah daerah dengan masyarakat sipil sangat berjarak, bahkan ada 
kecenderungan saling mencurigai, sehingga tidak ada pelibatan publik 
dalam penyusunan kebijakan ini daerah.

• Diakui juga, dengan bangunan struktur dan kelembagaan yang diatur 
regulasi saat ini, kehadiran organisasi masyarakat sipil belum 
sepenuhnya meningkatkan kelembagaan dan struktur.

• Persoalan umum yang dihadapi di banyak daerah, keterlibatan organisasi 
masyarakat sipil masih sangat terbatas dalam upaya pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia yang menjadi fokus dari masing-masing 
organisasi, sehingga isu-isu yang dianggap prioritas oleh organisasi 
masyarakat sipil adalah fokus mereka, dan belum direspon dalam 
kebijakan. Pun pelibatan masyarakat sipil oleh pemerintah semata-mata 
pada isu prioritas yang telah mereka putuskan, tanpa memberikan ruang 
akomodasi yang memadai bagi masuknya isu prioritas yang menjadi 
fokus masyarakat sipil di dalam agenda prioritas pemerintah. 
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