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KATA PENGANTAR 

Nyaris tiga abad setelah Vienna Declaration and Programme of Action dideklarasikan dalam Kongres Hak 

Asasi Manusia Sedunia tahun 1993, kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 

lekas menjadi pembicaraan dalam diskursus politik HAM di sejumlah negara. Indonesia, yang menjadi 

salah satu dari deretan negara-negara pertama yang memiliki RANHAM, merayakan kebijakan ini 

bertepatan dengan momentum demokratisasi yang menggeser peta politik hukum dan HAM pada 1998. 

RANHAM diproyeksi akan menjembatani berbagai kepelikan, utamanya, dalam menerjemahkan prinsip-

prinsip HAM universal yang dianggap terlalu umum ke dalam kebijakan praktis hak asasi manusia di 

tingkat domestik. Proses adopsi RANHAM menjadi titik-balik yang penting di dalam fenomena glokalisasi 

hak asasi manusia yang berpijak pada tipologi-tipologi kebijakan HAM yang vernakuler. Selain itu, 

RANHAM lahir di tengah harapan bahwa hak asasi manusia tidak akan berhenti semata-mata sebagai 

instrumen kebijakan namun menjadi saripati dalam sikap-tindak berbangsa dan bernegara, yang kemudian 

menjadikannya sebuah perangkat penyadaran (konsientisasi) di dalam masyarakat. 

RANHAM telah memberikan sumbangsih bagi sejumlah instrumentalisasi prinsip-prinsip HAM di 

Indonesia. Pada periode-periode awal kelahirannya, RANHAM menjadi fundamen dalam pengesahan 

berbagai instrumen HAM internasional utama – yaitu Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan 

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya – dan menjadi pendorong berbagai inisiatif 

HAM di tingkat daerah. Namun demikian, keberadaan RANHAM tidak lantas membuat proses inkorporasi 

HAM ke dalam politik hukum dan kebijakan negara menjadi mulus. Nyatanya, masih banyak isu HAM 

penting yang terabaikan sementara, seiring dengan berjalannya waktu, reformasi yang telah setua kebijakan 

RANHAM di Indonesia terkooptasi dengan begitu seringnya pengingkaran demi pengingkaran janji oleh 

Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan HAM yang mendesak, seperti pelanggaran HAM berat di 

masa lalu, perlindungan kelompok-kelompok minoritas dan rentan (perempuan, masyarakat adat, minoritas 

seksual, dll.), dan reformasi agraria. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam studi-studi 

terdahulunya juga mengungkapkan terjadi gap of knowledge antara pemerintah pusat dan daerah sehingga 

RANHAM tidak terimplementasi secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Tumpang-tindih kebijakan, 

miskoordinasi kelembagaan, penyempitan ruang pemaknaan rencana aksi HAM, hingga keterbatasan 

partisipasi kelompok rentan dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan dan evaluasi RANHAM 

merupakan segelintir persoalan yang ditemui. Faktanya, meskipun RANHAM telah eksis selama dua 

dekade di Indonesia, Pemerintah Indonesia masih belum memiliki alat ukur untuk menilai kontribusi 

RANHAM terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Penilaian yang hanya mengulik aspek 

kuantitatif dan teknis pelaksanaan RANHAM, seperti yang dipraktikkan selama ini, tidak cukup – bahkan 

jauh dari cukup – untuk memetakan signifikansi RANHAM di dalam dinamika politik hukum dan kebijakan 

HAM di Indonesia hari ini. 

Dengan pertimbangan tersebut, ELSAM mendedikasikan sumber daya yang dimilikinya untuk memulai 

sebuah kajian tentang membangun alat ukur yang holistik: bagaimana mengukur keberhasilan RANHAM 

di Indonesia selama ini dan perubahan apa yang telah diberikannya pada perbaikan kualitas penikmatan 

dan pemajuan HAM di negeri ini? ELSAM berkolaborasi dengan akademisi dan masyarakat sipil untuk 

mewujudkan kajian ini, salah satunya, dengan harapan studi ini dapat memperkaya khazanah literatur 

mengenai RANHAM di Indonesia, di tengah minimnya referensi yang menjadi rujukan dalam memahami 

RANHAM di negeri ini. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi oase bagi pengambil kebijakan 

dalam mengembangkan metode pengukuran yang lebih sahih dan holistik atas pencapaian kebijakan 

RANHAM selama ini. 
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Akhir kata, ELSAM mengirimkan apresiasi sedalam-dalamnya kepada akademisi yang turut memberikan 

pengetahuan dan kemampuannya dalam mengembangkan kajian ini. ELSAM juga berterimakasih kepada 

semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penajaman studi ini, khususnya kepada Sekretariat Bersama 

RANHAM yang telah menjadi teman diskusi yang reflektif yang turut memperkaya isi buku ini. ELSAM 

berharap buku ini dapat diterima oleh publik luas dan menjadi referensi penting dalam mempertajam proses 

pengambilan kebijakan. 

Selamat membaca… 

Jakarta, April 2021 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 
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Bab 1  

PENDAHULUAN 

1.1.  Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai 

Instrumen Domestifikasi Hak Asasi Manusia 

Konstruksi domestifikasi   hukum internasional   menunjukkan 

adanya irisan antara hukum internasional dengan  hukum 

nasional.  Irisan tersebut akan berdampak pada setiap individu 

warga negara.  Oleh karena itu, mengemuka isu (permasalahan)  

tuntutan   akuntabilitas yang mengalir dari situasi keterlibatan 

lembaga-lembaga internasional  dalam menjalankan kekuasaan 

publik (public power) yang secara tradisional hanya dilakukan 

oleh negara.  Namun demikian, justru hukum internasional  

dianggap gagal untuk mengimbangi kenyataan yang berubah 

pada tingkat individu dan lingkungan secara signifikan. 

Sementara situasi  menunjukkan  bahwa pelaksanaan kekuasaan 

publik oleh lembaga-lembaga internasional, seperti  PBB, Bank 

Dunia berdampak buruk bagi individu dan lingkungan mereka. 

Skenario ini sering kali bertepatan dengan melemahnya posisi 

negara sebagai perantara tradisional (traditional intermediary).1 

Pelaksanaan lembaga-lembaga internasional yang  secara 

progresif kini menjalankan kekuasaan publik bersama negara 

bermuara   garis tanggung jawab yang semakin luruh dan  kabur  

sehingga menciptakan apa yang disebut zona dampak  bersama 

(common zone of impact). Dalam skenario ini, fungsi sosial   

hukum dalam organisasi masyarakat, seperti perlindungan 

individu dan distribusi sumber daya, menjadi semakin mirip baik 

dalam tatanan hukum nasional maupun internasional.  Apabila 

ditilik dari  perspektif yang berbeda, zona dampak bersama dapat 

digambarkan sebagai situasi ketika  individu-individu pada 

tingkat lokal mengalami kesulitan untuk membedakan apakah 

dampak buruk yang mereka derita dan alami sebagai akibat 

1 Aleksandar Momirov and Andria Naudé Fourie, Vertical 

Comparative Law Methods: Tools for Conceptualising The 

International Rule of Law, Erasmus Law Review, Volume 02, Issue 03 

(2009), p. 292 
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pelaksanaan kekuasaan publik oleh negara, lembaga 

internasional, atau keduanya. Situasi ini pada akhirnya 

menyulitkan individu yang terdampak untuk menentukan siapa 

harus dimintai akuntabilitasnya akibat dampak yang terjadi 

tersebut. 2 Irisan antara hukum internasional dan hukum nasional 

yang berdampak pada kehidupan individu dan lingkungan akibat 

keputusan aktor-aktor yang memiliki kekuasan tersebut dapat 

dilihat melalui diagram di bawah ini.3 

Dalam konteks ini,  Aleksandar Momirov dan Andria Naudé 

Fourie menyatakan bahwa sistem hukum nasional dapat  

dipergunakan sebagai  cara  yang potensial untuk meningkatkan 

akuntabilitas lembaga internasional.  Keberterimaan adanya 

irisan antara kedua domain hukum  menyebabkan pandangan 

mengenai  pemisahan yang tegas antara dua tatanan hukum, 

termasuk pemisahan metodologi komparatif  akan semakin tidak 

beralasan.4 Hal ini juga dinyatakan oleh René Wolfstelle bahwa 

hak asasi manusia (HAM) sebagian besar diciptakan dan 

2 ibid 
33 ibid 
4  Ibid, hlm. 293 
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dilindungi oleh sistem kelembagaan.  Apabila hendak 

memahami bagaimana HAM dapat direalisasikan dalam 

praktiknya, maka perlu  mempelajari kondisi dan proses 

pelembagaan yang efektif. Hal ini berarti  cara-cara   organisasi, 

prosedur, dan praktik ditetapkan atau diadaptasi untuk 

menanamkan norma-norma HAM dalam lingkungan sosial 

tertentu  (to embed human rights norms in a particular social 

environment).5 

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia bukan hanya sebuah 

dokumen bersejarah yang mengungkapkan keyakinan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya pada martabat manusia dan 

optimisme tentang prospek perbaikan kondisi manusia. Namun 

demikian, dokumen ini  juga mengakui kompleksitas dan sifat 

jangka panjang terkait tindakan bagi realisasi HAM.  Formulasi 

dari  realisme Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

terefleksikan dengan baik melalui ketentuan Pasal 28:6 

Setiap orang berhak atas tatanan sosial dan 

internasional di mana hak dan kebebasan yang 

diatur dalam Deklarasi ini dapat direalisasikan 

sepenuhnya. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  mengakui adanya jalan 

panjang antara standar norma dan realisasi HAM. Realisasi 

HAM mengandaikan adanya  pembentukan tatanan sosial dan 

internasional yang memadai.7 Pada level internasional realisasi 

HAM bersaranakan melalui pembentukan prosedur  pelaksanaan 

HAM. Secara tidak langsung, berbagai struktur internasional 

5 René Wolfstelle, The institutionalisation of human rights 

reconceived: the human rights state as a sociological ‘ideal type’, The 

International Journal Of Human Rights, , Vol. 21, No. 3, 2017, p. 230  
6 Danilo Türk,  Introduction: Group Rights and Human Rights, 

dalam Koen De Feyter and George Pavlakos , (eds.), The Tension 

Between Group Rights and Human Rights:  A Multidisciplinary 

Approach, (Oxford: Hart Publishing, 2008), p. 1-2 
7 Pertanyaan tentang apa yang merupakan tatanan  dan 

bagaimana tatanan yang diidealkan harus dibangun   telah menjadi ciri 

utama wacana HAM  dalam dekade-dekade berikutnya. Tindakan itu 

mengambil berbagai bentuk. Lihat, ibid 
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secara bertahap menginternalisasikan standar HAM dan 

membantu membangun tatanan internasional yang lebih baik. Di 

tingkat nasional, isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

mengandaikan adanya skenario sistem ketatanegaraan. 

Kemudian, HAM dalam perkembangannya melalui praktik-

praktik negara telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem hukum dan berdampak pada konstruksi  sosial sejumlah 

besar negara di seluruh dunia.8  

Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga  

memproyeksikan prinsip fundamental   bahwa hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya  perlu direalisasikan melalui upaya nasional 

dan kerja sama internasional dan sesuai dengan organisasi dan 

sumber daya yang tersedia pada setiap negara. Kebaruan 

rumusan ini terletak pada kenyataan bahwa tanggung jawab atas 

upaya nasional selama ini disertai dengan margin apresiasi yang 

kuat untuk menjaga keleluasaan negara dalam pemilihan cara 

pelaksanaan dan pengaturan organisasi negara,9  Saat ini, 

terdapat sembilan perjanjian HAM internasional. Kesembilan 

instrumen ini membebankan negara pihak kewajiban untuk 

mengadopsi rencana aksi untuk merealisasikan hak-hak yang 

tercantum dalam konvensi.10  

Pada titik yang lain, universalitas HAM telah menjadi bahan 

analisis dan perdebatan sejak hak-hak ini diakui dalam 

instrumen ini. Ketika  hubungan antara HAM dan konteks lokal 

dibahas, maka mengemuka dalam  perdebatan ini yang sebagian 

besar berfokus pada dilema universalitas versus relativisme 

budaya. Sementara itu, para akademisi dan aktivis HAM secara 

aktif terlibat dalam mempromosikan pemahaman tentang nilai 

universalitas dari prinsip-prinsip HAM.  Pada sisi yang lain,  

8 ibid 
9 Sébastien Lorion,  The institutional turn of international 

human rights law and its reception by state administrations in 

developing countries,  University of Copenhagen Faculty of Law, 

2019, p. 8 
10  Azadeh Chalabi, Australia’s National Human Rights Action 

Plans: traditional or modern model of planning? The International 

Journal of Human Rights, 20:7, 2016, p. 993 
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upaya tersebut seringkali   kurang  memberikan perhatian  untuk 

meneliti bagaimana hak-hak ini menjadi relevan bagi individu 

dan komunitas yang paling tersisih, sembari memaknai 

partisipasi lokal dalam pengembangan HAM.11  

Dalam konteks ini, mengemuka pengertian  domestifikasi  

HAM12 (domesticating human rights) karena HAM telah 

diterima menjadi bagian dari hukum nasional.  Hak asasi 

manusia atau setidaknya aspek-aspek tertentu dari HAM, 

mungkin telah mengalami proses domestifikasi dengan 

terintegrasikannya  HAM ke dalam sistem hukum nasional.13  

Domestifikasi HAM menjadi penting karena krisis HAM  

kemunculannya berada pada level lokal. Pada level lokal ini  

pelanggaran terjadi dan pada saat yang sama penting 

dikembangkan  pertahanan pertama  (first line of defence)  untuk 

11 Masalah-masalah yang sebagian besar terabaikan ini  telah 

mulai ditangani dan dieksplorasi lebih lanjut oleh para intelektual dari 

disiplin ilmu lain, seperti antropologi, yang kontribusinya sangat 

penting untuk melokalkan HAM. Pelokalan HAM telah menjadi 

kerangka kerja yang diupayakan sebagai strategi meningkatkan 

perlindungan individu dan komunitas dari efek negatif dari 

kecenderungan sosio-ekonomi global. Lihat, Gaby Ore´ Aguilar, The 

local Relevance of Human Rights: A Methodological Approach, dalam 

Koen De Feyter, et.al., The Local Relevance Of Human Rights, The 

Local Relevance of Human Rights, (Cambridge: Cambridge University 

Press 2011), p. 109 
12  Upaya untuk mendomestikkan HAM  menjadi hal yang 

penting  agar tidak  memperlakukan  dan memaknai HAM  sebagai 

konsep monolitik.  Pemaknaan HAM sering dikategorikan ke dalam  3 

(tiga) kelompok hak, yaitu hak sipil dan politik, hak sosial dan 

ekonomi, dan hak kolektif. Beberapa periset menelusuri  sejarah 

perkembangan HAN yang tumpang tindih seperti penetapan tiga 

generasi hak dari kebebasan 'negatif', hingga hak sosial dan ekonomi 

yang positif, hingga hak lingkungan.  Kategorisasi ini menunjukkan 

bahwa pemaknaan HAM   banyak aspek  dan beragam. Lihat,  Patrick 

Schmidt and Simon Halliday,  Introduction: Socio-Legal Perspectives 

on Human Rights in the National Context, dalam Patrick Schmidt and 

Simon Halliday, (eds.), Human Rights Brought Home: Socio-Legal 

Perspectives On Human Rights In The National Context,  (Oxford: 

Hart Publishing, 2004), p. 11 
13 Ibid., p 9 
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memberikan perlindungan bagi setiap  orang yang berada di 

bawah ancaman. Ketika orang-orang menghadapi 

penyalahgunaan dalam pengalaman pribadi   dan di lingkungan 

sekitar mereka, termasuk kemunculan dan keterlibatan tindakan 

kolektif untuk membela hak-hak mereka. Pada saat itu 

efektivitas mekanisme perlindungan HAM benar-benar diuji. 

Dengan kata lain, pada tingkat lokal kepemilikan  terhadap 

HAM   terbukti  sebagai realitas bagi setiap orang  atau hanya 

sekedar menjadi ilusi.14  

 

Koen De Feyter menegaskan kembali pentingnya HAM 

dikontekskan dalam lokalitas sesuai dengan klaim HAM yang  

berasal dari situs-situs lokal (human rights claims originate from 

a local site). Meskipun HAM diformulasikan  dalam bahasa 

global dan abstrak, klaim HAM selalu merujuk pada peristiwa 

yang terjadi di suatu tempat, di lokasi geografis tertentu. Hal ini 

juga diperkuat melalui paradigma hukum HAM yang  sebagian 

besar terdiri dari penafsiran aturan abstrak untuk menentukan 

makna konkritnya dalam contoh tertentu, yang mengarah pada 

penilaian apakah suatu insiden lokal melibatkan pelanggaran 

atau tidak.15  

 

Richard Falk, menegaskan pandangan yang serupa dengan 

menekankan dimensi pemaknaan pada level domestik:16 

 

Kecuali internalisasi oleh warga suatu negara 

benar-benar terjadi, dampak standar 

internasional kemungkinan besar tidak merata 

dan sporadis, baik secara domestik maupun 

global. Seseorang membutuhkan perjuangan 

 
14 Koen De Feyter and Stephan Parmentier Introduction: 

reconsidering human rights from below, dalam Koen De Feyter, et.al.,  

The Local Relevance of Human Rights, (Cambridge: Cambridge 

University Press 2011), p. 1-2 
15  Koen De Feyter, Sites of rights resistance, dalam  Koen De 

Feyter, et.al., The Local Relevance of Human Rights, The Local 

Relevance of Human Rights, (Cambridge: Cambridge University Press 

2011), p. 14 
16  Patrick Schmidt and Simon Halliday, op.cit., p. 3 
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politik yang berkelanjutan di lapangan untuk 

mewujudkan HAM. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat irisan antara hukum 

internasional dengan hukum nasional. Dalam perspektif  

hubungan internasional dan hukum internasional mengakui 

pentingnya konteks nasional untuk implementasi norma-norma 

HAM.17 Dengan demikian, perlindungan pada akhirnya 

bergantung pada tindakan negara dan pemerintahnya. Namun 

demikian,  perlindungan tersebut erat dengan aspek lain dari 

tahap pembangunan suatu negara,   seperti struktur ekonomi, 

pemerintahan dan hukum, dan masyarakat sipil. Negara-negara 

yang stabil, damai, demokratis, dan toleran cenderung 

menawarkan tingkat perlindungan yang lebih baik daripada 

negara-negara yang defisit memiliki  kualitas tersebut.18 

1.2. Pelokalan Hak Asasi Manusia  dalam Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia 

Beberapa HAM adalah baru di kancah internasional, sementara 

banyak yang berakar pada peradaban yang lebih tua dan telah 

lama dikenal. Kecenderungan untuk menempatkan begitu 

17  Pada titik ini terdapat perdebatan dalam hubungan 

internasional  berdasarkan perspektif realis dan perspektif sosial 

konstruktivis. Perspektif realis menitikberatkan pada kondisi ekonomi 

atau militer sebagai penentu dampak norma HAM internasional 

terhadap politik dalam negeri.  Di sisi lain, perspektif  konstruktivis 

sosial menekankan pada proses internalisasi norma dalam menjelaskan 

kepatuhan nasional terhadap standar HAM. Perdebatan tentang 

pentingnya norma terhadap perilaku  khususnya pada dimensi budaya 

dari proses implementasi.  Di samping itu,  kegagalan proses 

implementasi HAM dengan membandingkan dinamika HAM sebagai 

rezim regulasi dengan rezim akuntabilitas lainnya. Hak asasi manusia 

sebagai rezim regulasi seringkali kurang preskriptif dan memaksakan 

dibandingkan rezim regulasi lain yang berlaku untuk tindakan 

pemerintah daerah. Lihat, ibid, p. 12 
18 Denis Galligan and Deborah Sandler, Implementing Human 

Rights, dalam  Patrick Schmidt and Simon Halliday, (eds.), Human 

Rights Brought Home: Socio-Legal Perspectives on Human Rights In 

The National Context,  (Oxford: Hart Publishing, 2004), p. 24 
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banyak dalam istilah HAM memiliki kekurangan, tetapi, secara 

keseluruhan, pasti baik untuk memiliki seperangkat prinsip, 

mengklaim universalitas, diabadikan dalam hukum internasional 

dan konstitusi negara, dan meresapi bidang perundang-

undangan yang luas, keputusan peradilan, dan tindakan 

administratif. Secara bertahap dan perlahan dari waktu ke waktu 

harapannya adalah bahwa standar akan diinternalisasi secara 

luas, menjadi bagian dari jalinan masyarakat yang mengikat dan 

mengatur hubungan warga negara. Ada tanda-tanda di beberapa 

negara proses ini berlangsung, sementara di negara lain proses 

ini hampir tidak dimulai. Lebih jauh, asal-usul lokal dari klaim 

HAM juga diakui dalam litigasi HAM regional dan global 

melalui aturan penggunaan pemulihan lokal sebelum masuk 

pada mekanisme internasional. Akses ke mekanisme penegakan 

hukum internasional dianggap sebagai upaya terakhir (measure 

of last resort). Penggugat dapat menggunakan otoritas domestik 

untuk memberikan pemulihan yang efektif sebelum tanggung 

jawab internasional dari negara. Di sisi lain, negara juga 

memiliki kewajiban untuk menyediakan pemulihan domestik 

yang dapat diakses dan menawarkan prospek keberhasilan yang 

wajar sesuai dengan hak atas keadilan.19 

Relevansi HAM membutuhkan  upaya untuk menspesifikan 

norma HAM  yang bersifat universal pada situasi tertentu. 

Universalitas HAM perlu dilokalkan. Pelokalan  menyiratkan  

upaya untuk meletakkan kebutuhan HAM sebagaimana 

dirumuskan oleh masyarakat lokal.20  Kemudian mengemuka 

proses pelokalan HAM sebagai  proses dan mekanisme untuk 

meletakkan standar normatif global atau internasional  untuk 

diimplementasikan dan / atau disesuaikan dengan konteks lokal. 

Sally Engle Merry membahas tentang translasi hukum HAM 

internasional tentang kekerasan gender ke dalam  keadilan lokal 

(translation of international human rights law on gender 

violence into local justice). Lebih jauh menurut  Merry pelokalan 

19  Koen De Feyter, Sites of rights resistance, loc.cit 
20 Koen De Feyter,  Localising Human Rights, dalam Wolfgang 

Benedek, Koen De Feyter, Fabrizio Marrella, (eds.), Economic 

Globalisation and Human Rights, (Cambridge: Cambridge University 

Press 2007), p. 68 
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HAM (localisation of human rights)  adalah bagian dari 

distribusi kekuatan dan sumber daya global yang sangat tidak 

setara yang dimaknai dengan cara pengembangan ide dalam 

pengaturan global dan  aturan global tersebut kemudian diambil 

atau atau ditolak pada tempat-tempat lokal.21 Selanjutnya, Koen 

De Feyter menginisiasi pendekatan pelokalan HAM (localising 

human rights) sebagai kerangka strategis untuk mendorong 

pengembangan normatif HAM dari bawah ke atas. 22 De Feyter 

menggambarkan pelokalan sebagai proses mengidentifikasi 

kebutuhan lokal dalam memaknai HAM  untuk  menginspirasi 

interpretasi dan penjabaran lebih lanjut tentang HAM:23 

Pelokalan menyiratkan pengambilan kebutuhan 

dalam memaknai HAM sebagaimana dirumuskan 

oleh masyarakat lokal  sebagai titik awal baik 

untuk melakukan interpretasi dan elaborasi lebih 

lanjut terkait norma-norma HAM dalam rangka 

pengembangan tindakan HAM pada semua level, 

mulai dari domestik hingga global. 

Selain proses interpretasi hak global ke dalam sistem lokal dan 

membingkai kebutuhan lokal dalam bahasa HAM, upaya 

melokalkan HAM  berarti mempelajari dampak pengetahuan 

dan pengalaman yang dikumpulkan oleh praktik HAM secara 

lokal terhadap pengembangan dan interpretasi HAM di masa 

depan. Dari perspektif ini, pelokalan merupakan metode 

pemaknaan HAM melalui dua arah, yaitu  pemaknaan dari 

global ke dalam ranah lokal dan pemaknaan dari lokal ke ranah 

global.24 

21 Ibid, p. 111 
22  Proses lokalisasi HAM  berkaitan dengan memaknai HAM 

internasional relevan untuk menangani masalah lokal. Proses ini akan 

mendorong perkembangan normatif HAM  dari bawah, dengan 

mengilhami interpretasi dan elaborasi lebih lanjut norma dan tindakan 

HAM. Lihat, Charlotte Berends, et.al.,  Human Rights Cities: 

Motivations, Mechanisms, Implications: A Case Study of European 

HRCs, (University College Roosevelt, 2015), p.  12 
23 Gaby Ore´ Aguilar, op.cit., p. 111-112 
24 ibid 
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Wouter Vandenhole  merujuk pada Merry  yang menggunakan 

istilah pelokalan hak asasi perempuan (localisation of women’s 

human rights) dengan menelisik pada proses pengambilan HAM 

global dan diterjemahkan oleh organisasi perempuan lokal. 

Kerangka hak tidak digantikan dengan kerangka kerja lain tetapi 

menambahkan dimensi baru pada cara individu berpikir tentang 

masalah.  Merry menunjukkan  bagaimana penerimaan HAM di 

lapangan, meskipun pendekatan dimulai dari perspektif top-

down dalam pengaturan standar. Dengan kata lain, pengetahuan 

transnasional tentang hak perlu dilokalisasi.25 Sementara itu, De 

Gaay Fortman telah menciptakan gagasan HAM dengan 

pendekatan hilir dan  hulu.  Hak asasi manusia dengan 

pendekatan hilir (downstream approaches)   dikaitkan dengan 

hukum HAM internasional, sementara pendekatan hulu  

(upstream approaches) dikaitakn dengan kemunculan 

keyakinan masyarakat sendiri tentang kebebasan dan hak yang 

lebih konkret yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan 

mereka.26  

Dalam konteks hak anak, Wouter Vandenhole memperkuat 

pentingnya pendekatan pelokalan HAM, yang  mencakup 

setidaknya dua dimensi, yaitu penerimaan budaya atas gagasan 

hak anak sebagai manusia berhak atas HAM dan strategi 

mobilisasi lokal hak-hak anak untuk memajukan  perlindungan 

dan pemberdayaan anak. Kedua dimensi tersebut membutuhkan 

perspektif dari bawah. Kedua dimensi ini tidak terlepas dari 

gagasan  pemakaan HAM yang bekerja di lapangan, bagaimana 

25 Merry  tidak menentang atau mempertanyakan bahwa norma-

norma HAM yang telah didefinisikan  dan dikodifikasi di tingkat 

internasional, tetapi penting untuk memberikan  penekanan pada 

bagaimana individu di akar rumput mengambil gagasan HAM dalam 

aktivitas untuk memaknai keadilan sosial. Lihat, Wouter Vandenhole, 

Localizing the Human Rights of Children, dalam Wouter Vandenhole, 

et.al.,  Children’s Rights from Below: Cross-Cultural Perspectives, 

(Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012), p. 81 
26 Ibid, p. 82 
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HAM diambil alih, dan mungkin diinterpretasi ulang dalam 

mobilisasi melalui gerakan keadilan sosial.27 

Sementara itu, Charlotte Berends  dan kawan-kawan 

mengidentifikasi  dua cara untuk melokalkan HAM. Cara 

pertama pelokalan HAM adalah melalui pendekatan top-down 

dalam penerapan HAM. Mekanisme top-down dipahami sebagai 

upaya interpretasi dan elaborasi HAM yang diprakarsai oleh 

lembaga pemerintah atau aktivis ahli  atau organisasi masyarakat 

sipil. Langkah pertama dalam pelokalan HAM adalah 

pengakuan pemerintah  bahwa HAM relevan dalam urusan 

dalam negeri (nasional). Meskipun demikian, domestikasi 

norma-norma HAM merupakan  salah satu kekuatan kunci yang 

menjadi ciri tempat HAM dalam politik kontemporer.  

Pengakuan pemerintah menandai bahwa HAM kemudian 

diletakkan pada level nasional dan bahkan lokal. Selanjutnya, 

ketika negara meratifikasi perjanjian HAM, maka ketentuan 

baru tentang masalah yang dipertaruhkan akan menjadi bagian 

dari kerangka legislasi.  Hal ini pada gilirannya akan 

mempengaruhi kebijakan otoritas pemerintah daerah. 

Desentralisasi kekuasaan pemerintah memfasilitasi proses ini 

dengan memberikan kendali kepada otoritas lokal atas kegiatan-

kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.28  

Cara kedua untuk menjalankan proses pelokalan HAM adalah 

mekanisme bot tom-up. Pendekatan ini tidak terlepas dari HAM 

sebagai kerangka diskursif sehingga pelokalan dapat dilihat 

sebagai proses penerjemahan  interseksional antara lokal dan 

global yang dapat terjadi dalam dua arah. Pertama, pemaknaan 

HAM internasional  perlu diletakkan dalam konteks lokal yang 

27 ibid 
28 Motivasi tertentu untuk pendekatan top-down  dilakukan oleh 

Kota San Fransico yang mengabaikan posisi atau kebijakan pemerintah 

Amerika Serikat yang belum meratifikasi atau menghormati perjanjian 

HAM tertentu. Metode pelokalan HAM dikembangkan di San 

Francisco melalui aktivis yang mendorong pemerintah kota San 

Fransisco mengambil inisiatif   mengadopsi Konvensi Penghapusan 

Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Lihat, Charlotte 

Berends, et.al.,  op.cit., p. 12-13 
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berbeda dengan menyesuaikannya dengan keadaan lokal dan 

dirancang sesuai dengan struktur normatif dan cara berpikir yang 

ada. Merry menyebut mekanisme ini  dengan proses 

vernakularisasi agar bahasa HAM sesuai dengan dan menjadi 

menjadi bahasa masyarakat lokal. Pendekatan ini berbeda 

dengan proses interpretasi HAM sebagai sistem nilai moral ke 

dalam sistem nilai yang ada dan integrasi HAM sebagai 

kerangka hukum ke dalam sistem peradilan. Mekanisme kedua 

adalah transnasionalisasi klaim-klaim lokal melalui  

pembingkaian kembali masalah-masalah lokal dalam konteks 

HAM internasional. Pembingkaian ulang ini merupakan pilihan 

politik yang strategis karena menawarkan akses kepada aktor 

lokal ke jaringan informasi dan komunikasi yang lebih luas, serta 

peningkatan daya ungkit klaim dan sumber daya yang 

mendukung klaim tersebut.29  

Institusi HAM nasional memiliki potensi untuk melakukan 

proses pelokalan HAM. Selain itu, upaya pelokalan juga harus 

melihat peran praktik administratif dalam proses penerjemahan 

HAM. Selanjutnya model kelembagaan Neo-Weberian yang 

menekankan pada operasionalisasi kolaboratif standar 

internasional oleh aktor publik dan swasta  telah menawarkan 

kerangka baru untuk proses  pelokalan HAM melalui institusi 

yang menjadi situs vernakularisasi.  Model Neo-Weberian 

kemudian diadaptasi ke bidang HAM melalui difusi norma resep 

birokrasi melalui standardisasi, adaptasi,  dan adopsi secara 

lokal. Hal ini dapat menyangkut elemen yang membentuk 

birokrasi, seperti kerangka logis dan indikator atau mencakup 

birokrasi negara secara keseluruhan dengan pendekatan  

manajemen publik baru.30 

Pada titik ini, rantai aktor yang diidentifikasi oleh De Feyter 

perlu dipertimbangkan dalam upaya melokalkan HAM sehingga 

berdampak pada elaborasi lebih lanjut norma-norma HAM:31 

29 Ibid, p. 13-14 
30 Ibid, p 37 
31 ibid 
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Peran kunci diberikan kepada organisasi 

berbasis komunitas sebagai mata rantai pertama 

dalam rantai aktor. Jika pengalaman komunitas 

lokal akan menginspirasi pengembangan lebih 

lanjut pemaknaan HAM, maka organisasi 

berbasis komunitas harus menjadi titik awal. 

Tautan kedua adalah organisasi masyarakat sipil  

lokal yang memiliki mandat HAM. Peran 

organisasi ini sangat banyak pada peran 

transmisi, yakni transmisi keahlian dan 

pengetahuan HAM tertentu ke organisasi 

berbasis komunitas. Transmisi pembelajaran di 

akar rumput  kemudian dimaknai oleh  mata 

rantai ketiga, yaitu organisasi HAM non-

pemerintah internasional.  Selanjutnya, tautan 

keempat adalah sekutu di lembaga pemerintah 

dan antarpemerintah. 

Berdasarkan pendapat Dey Feyter tersebut, maka peran 

pemerintah menjadi penting sebagia bagian dari aktor dalam 

pelokalan HAM. Steven LB Jensen, Stéphanie Lagoutte dan  

Sébastien Lorion menegaskan posisi penting ini dengan 

menyampaikan  tesis  bahwa komunitas internasional sedang 

menyaksikan kecenderungan yang menyatu menuju 

pelembagaan HAM dalam negeri (domestic institutionalisation 

of human rights). Kecenderungan  ini muncul pada saat terjadi   

kontestasi atas legitimasi HAM dan rezim internasional untuk 

promosi dan perlindungan HAM semakin meluas dan kompleks. 

Steven LB Jensen, Stéphanie Lagoutte dan  Sébastien Lorion 

kembali menegaskan   keutamaan implementasi HAM domestik 

yang  selalu menjadi inti dari perlindungan dan pemajuan 

HAM:32 

Dinamika baru pelembagaan HAM dalam negeri  

sedang berlangsung dan merupakan tanggapan 

untuk menjembatani kesenjangan implementasi 

32 Steven LB Jensen, Stéphanie Lagoutte & Sébastien Lorion, 

The Domestic Institutionalisation of Human Rights: An Introduction, 

(Nordic Journal of Human Rights,  Vol. 37, No. 3 2019), p.165 
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antara komitmen dan kenyataan. Bentuk 

tanggapan baru ini memiliki implikasi pada skala 

dunia dan perlu dieksplorasi secara kritis. Ciri 

umum di balik kecenderungan ini  telah 

menempatkan  pentingnya lembaga tingkat 

nasional dalam rezim HAM internasional, 

termasuk meninjau kembali peran aktor negara. 

Hal ini pada gilirannya mengarahkan kita untuk 

melihat kembali konsep sistem HAM nasional. 

Lebih jauh, menurut Steven LB Jensen, Stéphanie Lagoutte,  dan  

Sébastien Lorion kecenderungan tersebut merefleksikan  minat 

yang lebih besar pada lanskap kelembagaan untuk promosi dan 

perlindungan HAM dan cara kerja internal lembaga dan 

administrasi.  Kecenderungan  ini melibatkan perkembangan di 

beberapa bidang, seperti:33 

1. Pengadilan dan badan-badan  HAM  telah

melakukan upaya untuk  memperkuat  pemajuan

dan perlindungan HAM, baik kepraktisan dan

penerimaan keputusan mereka dengan

menggunakan prosedural hak.  Lembaga-lembaga

ini menetapkan hak positif sebagai bagian dari

kewajiban aktor negara mengekspresikan standar

normatif;

2. Pembentukan Institusi HAM nasional   seluruh

dunia setelah adopsi dan promosi Prinsip-prinsip

penting yang berkaitan dengan Status Lembaga

Nasional (Prinsip Paris) pada  1991. Pasca

pengesahan instrumen ini lembaga-lembaga

kemudian mengkonsolidasikan  status mereka

sendiri melalui jaringan transnasional, baik

antarnegara, level regional, dan level global;

3. Organisasi internasional dan Badan-Badan

Perjanjian PBB mengembangkan soft law dan

pedoman yang ditujukan untuk mendukung

pengarusutamaan HAM dan tindakan oleh aktor

negara. Salah satu contohnya adalah Komentar

33 Ibid, p. 165-166 
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Umum No. 5 dari Komite Hak Anak pada 2003 

yang mengusulkan serangkaian langkah 

komprehensif bagi negara untuk menjalankan 

Konvensi dengan fokus utama pada kisaran 

tindakan administratif dan lainnya yang akan 

diadopsi, meliputi perencanaan nasional dan 

koordinasi untuk inspeksi, pengumpulan data, dan 

penganggaran yang sensitif terhadap anak.  

Rekomendasi senda juga ditemukan melalui  

Komentar Umum 31 Komite Hak Asasi Manusia 

pada 2004  tentang sifat kewajiban hukum negara 

di bawah Kovenan bahwa semua cabang 

kekuasaan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif 

dan yudikatif, dan otoritas publik atau pemerintah 

lainnya pada tingkat apapun  berada dalam posisi 

untuk menjalankan tanggung jawab  Negara; 

4. Hukum HAM internasional sendiri   mulai

mengatur struktur dan proses yang harus dibuat

oleh negara di dalam negeri untuk melaksanakan

perjanjian. Sebagai contoh, Protokol Opsional

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan

atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi

atau Merendahkan Martabat pada 2002 dan

Konvensi tentang Hak-Hak Orang dengan

Disabilitas pada 2006 memulai pendekatan ini.

Sebelumnya, perjanjian hak asasi manusia

cenderung hanya mencakup mekanisme

pemantauan internasional;34

34 Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan 

dan Konvensi Hak-hak Orang  Disabilitas  mensyaratkan pembentukan 

implementasi dan pemantauan badan publik di tingkat domestik. 

Secara lebih umum, OHCHR, melalui tindakannya di seluruh dunia, 

dan Prosedur Khusus PBB dan Dewan HAM melalui Tinjauan Berkala 

Universal (UPR) mendukung pembentukan infrastruktur HAM publik, 

termasuk institusi HAM nasional  untuk memperkuat pelaksanaan 

HAM di tingkat domestik. Lihat, Stéphanie Lagoutte, The Role of State 

Actors Within the National Human Rights System, (Nordic Journal of 

Human Rights,  Vol. 37, No. 3 2019), p. 177-178 
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5. Kecenderungan penerapan paradigma

pembangunan baru (new development paradigm)

yang berfokus pada pengaturan kelembagaan dan

proses partisipatif yang kini telah mendapatkan

daya tarik politik;

6. Para  cendikiawan dan akademisi mengubah teori

kepatuhan dan menerapkan lensa baru yang

berfokus pada sosialisasi dan pelolakalan HAM

dengan memberikan aksentuasi pada   kemampuan

negara sebagai faktor kepatuhan (states

capabilities as a compliance factor).

Pelembagaan domestik HAM telah digunakan dalam perspektif 

hubungan internasional untuk menggambarkan proses  tindak 

lanjut    setelah tindakan ratifikasi perjanjian yang menjadi faktor 

pendorong pelembagaan norma-norma hukum internasional. 

Berdasarkan  perspektif ini, maka pelembagaan internasional 

memerlukan   proses internalisasi yang mengalir ke tingkat 

nasional.   Konferensi Dunia HAM Wina  (Vienna World 

Conference on Human Rights) pada 1993 menandai titik balik 

suatu proses yang  merepresentasikan adanya pergeseran 

kelembagaan   rezim HAM internasional. Pergeseran ini  

ditandai dengan pengembangan   struktur dan proses organisasi 

yang lebih spesifik dalam pengaturan domestik. Konferensi ini 

menyerukan pembentukan Institusi HAM Nasional  (National 

Human Rights Institutions)  dan adopsi Rencana Aksi Hak Asasi 

Manusia Nasional (National Human Rights Action Plans). 

Kedua strategi menyebabkan kemunculan bentuk-bentuk 

pelembagaan baru yang  berfokus pada  level domestik.35 

Dengan demikian,  aktor negara terus menjadi pusat 

implementasi HAM nasional, seperti lembaga legislatif, 

pengadilan, institusi HAM nasional, aparat keamanan, 

pemerintah pusat dan daerah memainkan peran sentral dalam 

perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat domestik.  

Keseluruhan lembaga ini adalah pengemban kewajiban negara 

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM dan tetap 

menjadi aktor utama dalam dialog dan kerja sama yang sedang 

berlangsung dengan mekanisme HAM baik supra-nasional di 

35  Ibid.,p. 167 
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tingkat regional dan global, serta dengan aktor non-negara, 

misalnya organisasi masyarakat sipil, bisnis, dan lain-lain. 

Dengan kata lain,  elemen pelaku negara membentuk 

infrastruktur kelembagaan sistem HAM nasional (national 

human rights system).36 

Secara konseptual  sistem HAM nasional  merupakan cara yang 

berguna untuk implementasi HAM lebih lanjut.   Pendekatan 

sistem untuk perlindungan HAM,   secara khusus membahas 

peran aktor negara dalam sistem HAM  nasional dan   intervensi 

HAM dari aktor negara di tingkat domestik, interaksinya dengan 

aktor non-negara dan interaksi dengan mekanisme HAM 

internasional. Sejak awal 2000-an, PBB telah menganggap 

sistem HAM nasional sebagai mitra yang sangat diperlukan 

untuk mengimplementasikan mekanisme HAM  internasional 

dan regional. PBB, dan khususnya Kantor Komisaris Tinggi 

PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Mekanisme 

internasional HAM  telah mengartikulasikan secara lebih 

eksplisit tentang apa yang harus dicakup oleh sistem 

perlindungan HAM nasional (national human rights protection 

systems)  dan peran apa yang harus mereka mainkan dalam 

memastikan kepatuhan HAM di tingkat domestik.37  

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada 2004 kembali  

memberikan aksentuasi mekanisme  untuk memastikan 

akuntabilitas di tingkat nasional, misalnya, supremasi hukum 

(rule of law):38 

Prinsip tata kelola pemerintahan (principle of 

governance) yang menempatkan semua orang, 

36  Ibid, p. 177-178 
37 Model  sistem HAM nasional  mengidentifikasi sejumlah 

aktor, kerangka kerja dan proses yang harus ada dan berfungsi agar 

sistem perlindungan HAM nasional  dapat memberikan perlindungan 

HAM bagi semua. Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), 

Badan Perjanjian PBB dan Dewan HAM secara rutin mengacu pada 

sistem HAM (perlindungan) nasional dalam pekerjaan mereka.  Lihat, 

ibid. 
38 Ibid, p 294 
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lembaga dan entitas, publik dan swasta, termasuk 

Negara itu sendiri, bertanggung jawab terhadap 

hukum yang  telah diundangkan, ditegakkan 

secara setara, dan diputuskan secara 

independen, serta  konsisten dengan norma dan 

standar HAM internasional.  

Sebelumnya pada  2002,   Kofi Annan menyampaikan gagasan  

tentang reformasi PBB dengan memberikan aksentuasi pada 

pentingnya institusi nasional untuk melindungi HAM:39 

Membangun institusi HAM yang kuat di tingkat 

negara   akan memastikan HAM dilindungi dan 

dimajukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 

penempatan atau peningkatan sistem 

perlindungan  nasional (national protection 

system) di setiap negara, yang mencerminkan 

norma-norma HAM internasional, harus menjadi 

tujuan utama PBB.   Bukanlah  hal yang baru 

bahwa komitmen HAM harus ditangani terutama 

oleh negara, dengan dukungan dari komunitas 

internasional.  

Stéphanie Lagoutte  merujuk pada  Kantor Komisaris Tinggi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia 

(OHCHR) yang memperkenalkan konsep sistem perlindungan 

HAM nasional (national human rights system). Sistem 

perlindungan HAM  nasional terdiri dari sejumlah elemen inti, 

meliputi kerangka hukum, lembaga, prosedur, dan aktor.  Hal ini 

dimandatkan secara langsung oleh PBB pada  2002 yang 

mengaitkan keberadaan sistem HAM nasional  dengan 

kewajiban untuk melindungi dengan menyebut sistem HAM 

nasional sebagai sistem perlindungan HAM nasional.40 

39 Sébastien Lorion,  loc.cit, p. 7 
40  Keberadaan sistem HAM nasional  terkait erat dengan 

kewajiban negara menurut hukum internasional untuk menghormati, 

melindungi dan memenuhi HAM untuk melaksanakan ketentuan dari 

perjanjian HAM internasional dan regional dan mewujudkan HAM di 

tingkat domestik.  Pasca penegasan PBB pada 2002 tersebut,  rujukan 
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Stéphanie Lagoutte mengutip Bertrand Ramcharan yang telah 

menjelaskan latar belakang pendekatan PBB  melalui 

pengembangan  sistem perlindungan hak asasi manusia nasional 

(national human rights protection system).  Ramcharan 

menganggap pembentukan sistem perlindungan HAM nasional 

sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban negara untuk 

melindungi (state’s responsibility to protect) dan mencegah 

pelanggaran HAM serta pertanggungjawaban untuk bereaksi 

dan memulihkan HAM  (to prevent violations of human rights 

as well as the responsibility to react to and remedy them).41 

Menurut Ramcharan paling tidak terdapat enam dimensi  yang 

menjadi modalitas  sistem perlindungan HAM nasional dapat 

berfungsi dengan baik:42 

Tatanan konstitusional yang dengan setia 

mencerminkan hukum HAM internasional, 

undang-undang yang memberlakukan kewajiban 

hukum internasional, pengadilan yang dapat 

mengacu pada hukum HAM internasional, 

sistem perlindungan HAM nasional dapat ditemukan di berbagai 

dokumen PBB,  dan institusi HAM nasional  pada akhirnya 

digambarkan sebagai katalisator untuk perlindungan HAM yang 

berkelanjutan oleh semua aktor dalam sistem nasional. Saat ini, 

peningkatan kapasitas sistem HAM  nasional merupakan elemen inti 

dari rencana aksi di dalam PBB dan Uni Eropa. Misalnya, teori 

perubahan  (theory of change) yang disusun OHCHR dengan 

menyebutkan sistem perlindungan nasional sebagai salah satu target 

utama  dalam rencana pengelolaannya untuk periode 2014-2017.31 

Situasi yang sam ajuga ditemukan di Eropa, Rencana Aksi Uni Eropa 

untuk HAM  dan Demokrasi periode 2015-2019, menegaskan perlunya 

untuk fokus pada mendukung kekuatan endogen dan memberdayakan 

pemerintah, parlemen, dan kuasi-pemerintah, memperkuat peran 

peradilan, terus mendukung masyarakat sipil termasuk mitra sosial dan 

mempromosikan lingkungan yang mendukung realisasi HAM. 

Rencana aksi yang dikembangkan di tingkat domestik juga mengacu 

pada sistem atau struktur HAM nasional.  Lihat, Stéphanie Lagoutte, 

op.cit., p. 181-182 
41  Ibid, p. 183 
42   ibid 
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lembaga perlindungan nasional seperti komisi 

nasional hak asasi manusia, pengaturan 

pencegahan untuk mencegah potensi konflik, dan 

pengaturan untuk mengajarkan HAM di sekolah 

dan universitas. 

Ramcharan menyatakan upaya  untuk mengembangkan 

perlindungan HAM  justru berada dalam   ranah setiap negara 

bukan pada ranah perlindungan pada level internasional.  Apa 

pun perdebatan yang terjadi pada dimensi internasional tentang 

tanggung jawab untuk melindungi, tidak diragukan   tanggung 

jawab nasional untuk melindungi  HAM dilekatkan pada pundak 

setiap Pemerintah di dunia.43    Selanjutnya  Ramcharan 

berpendapat bahwa sistem perlindungan HAM nasional terdiri 

dari para aktor negara yang terutama diarahkan untuk mencegah 

dan memulihkan pelanggaran HAM. Kemudian Stéphanie 

Lagoutte menambahkan dimensi keterlibatan aktor non-negara 

dalam mendefinisikan  sistem perlindungan  utama:44 

Sistem perlindungan HAM nasional didefinisikan 

sebagai kerangka kerja, pelaku dan interaksi. 

Meskipun sebagian besar kerangka kerja, aktor, 

dan interaksi ini didorong oleh negara, beberapa 

di antaranya didorong oleh negara dan 

independen (seperti pekerjaan pengadilan atau 

institusi HAM Nasional (NHRI), dan lainnya 

didorong oleh masyarakat sipil. 

Lonjakan Institusi HAM nasional menandai  masuknya negara 

birokrasi modern ke  arena HAM nasional. Praktik pelembagaan 

43 Hal ini berdasarkan penerimaan mereka terhadap kewajiban 

hak asasi manusia internasional di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan instrumen HAM internasional, dan penegasan   tentang 

universalitas HAM dalam pertemuan-pertemuan besar dunia seperti 

Konferensi Dunia Wina tentang Hak Asasi Manusia, 1993, KTT 

Milenium, dan KTT Pemimpin Dunia, 2005. Lihat,  Bertrand G. 

Ramcharan, The Law, Policy and Politics of the UN Human Rights 

Council,  (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2015), p. 84 
44 Stéphanie Lagoutte, loc.cit. 
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yang dirancang untuk mengatur HAM secara lokal. Namun 

demikian, institusi ini hanyalah salah satu dari banyak  

kecenderungan   reorientasi signifikan yang dari  pembelokan 

kelembagaan hukum HAM internasional (institutional turn of 

international human rights law). Gagasan tentang pembeolakan 

kelembagaan menunjukkan evolusi yang dicirikan oleh 

intensitas atau kebaruan  yang  berfungsi untuk mengarahkan 

kembali paradigma dan tindakan negara-negara   untuk  

berinvestasi kedalam pengembangan  infrastruktur dan proses 

administratif dan kelembagaan yang mengkhususkan diri pada 

HAM sebagai bagian dari upaya  meningkatkan kepatuhan 

terhadap komitmen HAM.45  

Sébastien Lorion menyatakan bahwa pembelokan kelembagaan 

ini harus dipahami dalam konteks  praktik  HAM  untuk 

ditransformasikan oleh administrasi publik. Administrasi publik 

sebagai aspek kunci dari pelembagaan HAM dengan aksentuasi  

45 Difusi yang intens atau baru dari struktur atau sistem 

kelembagaan HAM terjadi pada tahun 1990-an. Penyebaran yang 

paling spektakuler adalah dari institusi HAM nasional.   Terdapat  28 

institusi HAM nasional  pada 1990 kemudian terus meningkatkan 

mencapai 131 pada   2015.  Prinsip Paris dan pengesahannya oleh 

negara pada saat  Konferensi Wina memacu perkembangan ini. 

Perkembangan ini  menandai  pelembagaan HAM melalui difusi  

institusi HAM nasional. Jenis aktor negara lain muncul  adalah 

kementerian HAM. Prototipe ini muncul untuk pertama kalinya pada 

1986 di Republik Demokratik Kongo  dan  semakin banyak muncul di 

tahun 1990-an, seperti di Mali dan Maroko pada  1993, di Pakistan 

pada tahun 1995 dan negara-negara lain mengikutinya. Selama periode 

yang sama, juga berkembang komite HAM parlementer 

(parliamentary human rights committees). Pada awalnya hanya tiga 

negara yang memiliki pada 1990, tetapi  saat ini,  terdapat  tambahan 

71 negara  yang  setidaknya  memiliki  komite parlemen khusus, 

semuanya dibentuk dalam periode 1990-2000. Selain itu, perubahan 

kelembagaan tidak hanya menyangkut pembentukan organisasi negara, 

tetapi juga teknik kelembagaan. Implikasi  lebih jauh  Konferensi Wina 

merekomendasikan penyusunan RANHAM.   Australia  negara yang 

pertama kali mengadopsi RANHAM pada  1994, diikuti oleh Latvia 

dan Malawi pada  1995. Meskipun penyebaran mereka pada awalnya 

terbatas,  saat ini, setidaknya  terdapat 114 RANHAM yang telah 

diadopsi oleh  71 negara   sejak 1993. Lihat, ibid, p. 8-9 
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pada dinamika dan rutinitas sehari-hari para aparatur negara.46 

Selanjutnya,  proses ini memperkuat praktik administrasi HAM 

secara luas dalam kehidupan modern.  John Montgomery  

menyatakan terdapat tiga kritis praktik administrasi HAM: 47 

1. Kompleksitas HAM yang perlu direspon melalui

kebijakan publik;

2. Universalitas HAM berinteraksi dengan semua level

masyarakat, baik berdimensi publik maupun privat; dan

3. Keberadaan  dan dinamika HAM  mempersulit

reformasi dan struktur birokrasi yang koheren.

Tanggung jawab HAM cakupannya sangat  luas HAM

secara keseluruhan, bahkan ketika ada badan khusus

yang ditujukan untuk merespon HAM.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan formula 

dengan meresepkan urgensi pembentukan kelembagaan untuk 

struktur dan proses organisasi di tingkat nasional. Konferensi 

Dunia Hak Asasi Manusia 1993 di Wina telah menyerukan 

pembentukan institusi HAM nasional (national human rights 

institution) yang sejalan dengan Prinsip yang berkaitan dengan 

status lembaga nasional (Prinsip Paris)  pada tahun 1991. Pada 

saat bersama Sekretaris Jenderal PBB juga mendorong negara-

negara untuk mengadopsi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 

Nasional  (National Human Rights Action Plans). 48     

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional (RANHAM) 

menurut Azadeh Chalabi dapat dipergunakan sebagai instrumen 

praktis untuk menerapkan pendekatan pembangunan berbasis 

HAM  (practical tool for bringing the  human rights-based 

approach to development into practice). Pendekatan 

pembangunan berbasis HAM secara eksplisit didasarkan pada 

beberapa prinsip substantif dan prosedural   upaya 

pembangunan.  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan 

instrumen HAM internasional, dan menyiratkan empat 

kewajiban utama bagi negara untuk menghormati, melindungi, 

46 Ibid., p. 4 
47  Ibid, p. 5 
48 ibid 
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memajukan, dan memenuhi HAM.    Pedoman Masstricht 

menetapkan bahwa kewajiban untuk menghormati 

mengharuskan negara untuk menahan diri dari campur tangan 

dalam penikmatan hak.  Kewajiban untuk  melindungi HAM 

mengharuskan negara untuk mencegah pelanggaran HAM oleh 

pihak ketiga dan   memberikan pemulihan atas campur tangan 

mereka. Kemudian kewajiban mempromosikan HAM  ditujukan 

untuk mengubah sikap dan perilaku, misalnya dengan 

pendidikan HAM, pelatihan perawatan kesehatan, penelitian, 

dan penyebaran informasi. Selanjutnya, kewajiban untuk 

memenuhi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan 

positif yang tepat dan berbeda dalam memastikan realisasi penuh 

HAM.49 Dengan demikian, RANHAM dapat memperkuat  dan 

mewujudkan prinsip-prinsip HAM melalui   komitmen dan 

tindakan yang berkelanjutan. Lebih jauh,  prinsip dan standar 

HAM dapat dimaknai melalui RANHAM menjadi tindakan 

khusus untuk meningkatkan pelaksanaan HAM yang merupakan 

tujuan akhir dari pendekatan pembangunan berbasis HAM.  

Dengan demikian, RANHAM dapat memberikan pengaruh pada 

pendekatan pembangunan berbasis HAM pada tingkat praktis.50 

Konsep  RANHAM menurut Azadeh Chalabi bahkan sudah ada 

sejak Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya  Pasal 14  

mengenai  hak atas pendidikan,  Rumusan norma pasal ini 

menyatakan bahwa:51 

49 Azadeh Chalabi, National human rights action plans: a 

roadmap to development, Development in Practice, Vol. 24, No. 8, 

2014, p. 990-993 
50 ibid 
51 Komentar Umum No. 1 Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya sangat penting untuk pemahaman penuh implementasi 

kewajiban untuk mengadopsi RANHAM. Komentar ini menyiratkan 

bahwa meskipun Kovenan  mebebankan kewajiban ini secara eksplisit 

hanya dalam pasal 14  untuk  mengadopsi RANHAM  terperinci untuk 

implementasi hak pendidikan secara progresif. Namun demikian, 

implementasi  dari setiap hak yang dijamin dalam Kovenan secara jelas 

tersirat  melalui  pasal 2, paragraf 1 untuk mengambil langkah-langkah 

dengan segala cara yang tepat. Seperti yang ditunjukkan oleh komentar 

umum, Komite Ekonomi, Hak Sosial dan Budaya telah memperluas 

kewajiban untuk melaksanakan dan mengadopsi RANHAM  terperinci 
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Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang, 

pada saat menjadi Pihak, belum dapat menjamin 

di wilayah metropolitannya atau wilayah lain di 

bawah yurisdiksinya, wajib belajar pendidikan 

dasar, secara gratis, melakukan, dalam waktu 

dua tahun menyusun dan menerima rencana  

secara terperinci (detailed plan of action) 

implementasi  progresif, dalam beberapa tahun 

yang wajar, yang akan ditetapkan dalam 

rencana, prinsip wajib belajar gratis untuk 

semua. 

 

Dalam konteks implementasi instrumen HAM,  menurut Azadeh 

Chalabi hanya Pasal 14 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya  yang  secara tegas mengatur kewajiban untuk 

mengadopsi RANHAM.  Kewajiban untuk mengadopsi  

RANHAM secara  jelas  menyiratkan  kewajiban untuk 

mengambil langkah (obligation to take steps).  Keseluruhan 

komentar umum  menegaskan kewajiban negara  mengadopsi 

RANHAM. Lebih khusus lagi,  Komite melalui  Komentar 

Umum No. 4, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19 telah menegaskan 

kembali bahwa kewajiban untuk mengambil langkah / tindakan 

(obligation to take steps/measures) mencakup kewajiban untuk 

mengadopsi RANHAM.  Oleh karena itu, setiap negara   

berkewajiban untuk mengadopsi RANHAM  untuk 

melaksanakan hak-hak tertentu, yaitu untuk perumahan, pangan,  

pendidikan,  kesehatan,  air,  pekerjaan, dan jaminan sosial. 

Dalam Komentar Umum No. 14, misalnya, kegagalan untuk 

mengadopsi atau melaksanakan RANHAM adalah bagian dari 

kegagalan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan 

untuk memastikan realisasi hak tersebut. Dengan kata lain, 

kewajiban untuk mengambil semua langkah-langkah yang 

 
untuk implementasi progresif  dari setiap hak yang terkandung dalam 

kovenan.  Lihat, Azadeh Chalabi, The nature and scope of states' 

obligation to adopt a national human rights action plan, The 

International Journal of Human Rights, 18:4-5, 2014, p.392-393 
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diperlukan mencakup kewajiban untuk mengadopsi dan 

melaksanakan RANHAM.52    

Kewajiban senada juga telah dibuat dalam Komentar Umum No. 

15 dan 18 mengenai hak atas air dan hak untuk bekerja. Komite 

mengklarifikasi bahwa kewajiban untuk mengambil tindakan 

yang tepat (obligation to take appropriate measures) 

mengharuskan negara-negara pihak untuk mengadopsi langkah-

langkah yang diperlukan yang diarahkan pada tujuan penuh 

realisasi hak  Komite menegaskan kembali bahwa kewajiban ini 

mencakup, antara lain, kewajiban untuk mengadopsi RANHAM 

(obligation to adopt a  National Human Rights Action Plan).53 

Upaya untuk menggunakan RANHAM sebagai instrumen 

penting pelokalan HAMuntuk mengedepankan strategi yang 

praktis  untuk pembangunan berbasis HAM  dapat dilihat 

melalui diagram di bawah ini.54   

52 Namun, demikian,  dalam laporannya dan pengamatan 

kesimpulannya, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah 

mendesak negara-negara untuk mengembangkan RANHAM, 

misalnya, untuk mengurangi disparitas standar hidup,  memperbaiki 

situasi perumahan dan inklusi sosial,  reformasi sistem pengasuhan 

anak,   pencegahan bunuh diri,  pengurangan kekerasan terhadap 

perempuan, pemberantasan mutilasi alat kelamin perempuan, 

pemberantasan korupsi, pemberantasan ketidaksetaraan perempuan, 

penanganan putus sekolah dan pengangguran kaum muda, 

pemberantasan perbudakan, pemberantasan perdagangan manusia, 

penghapusan kekerasan terhadap anak, pekerja anak,  pelecehan 

seksual, eksploitasi dan pelacuran anak, dan pemberantasan rasisme, 

diskriminasi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Lihat, ibid 
53 ibid 
54 Charlotte Berends, et.al., op.cit., p. 14 
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Dewan HAM PBB telah mengakui bahwa tindakan negara yang 

bertujuan untuk mewujudkan sepenuhnya HAM dan kebebasan 

fundamental di tingkat nasional menjadi paling efektif dengan 

menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional sesuai dengan 

kewajiban di bawah hukum HAM internasional. Lebih jauh 

Dewan HAM juga mengakui pentingnya mengembangkan, 

memperkuat dan melaksanakan sesuai dengan sistem nasional 

untuk mengumpulkan, memantau dan mengevaluasi data 

nasional secara terpilah   sebagai instrumen yang berguna untuk 

menyusun dan menilai dampak kebijakan nasional yang 

ditujukan pada penikmatan HAM dan kebebasan fundamental.55 

Selain infrastruktur HAM, terdapat kebutuhan  pada pengukuran 

dan indikator HAM  (human rights indicators) yang 

direkomendasikan  Deklarasi Wina 1993   kepada   negara-

negara untuk mengkaji pendekatan sistem indikator untuk 

mengukur kemajuan dalam realisasi hak-hak ekonomi dan 

55 Bertrand G. Ramcharan, op.cit., p. 57 

Isu 

(Permasalahan) 

HAM Lokal

Pembingkaian 

Ulang HAM 

Hukum HAM Internasional 
HAM 

Vernakularisasi 

HAM 

RANHAM 

sebagai 

instrumen parktis 
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sosial.56  Indikator adalah bahasa operasi untuk  menjelaskan 

tindakan konkret untuk memamaknai hak yang biasanya tidak 

ditentukan atau didefinisikan secara luas. Lebih jauh,  indikator 

biasanya disusun pada tingkat staf teknis dan mencerminkan 

pandangan aparatur negara.57 

Salah satu dampak dari kebutuhan untuk menetapkan indikator 

HAM adalah perspektif tata kelola yang telah mengubah 

pengetahuan hukum dari pertanyaan legalitas menjadi 

pertanyaan tentang pengaturan kelembagaan yang optimal 

melalui upaya merekayasa melalui solusi kelembagaan hukum  

dengan memanfaatkan teknik tata kelola baru.58  Dalam konteks 

ini, indikator HAM  merupakan salah satu  artefak birokrasi.  

Implikasi lebih jauh, produksi pengukuran merupakan dimensi 

penting dari pekerjaan aparatur negara. Indikator HAM 

seringkali kemudian dikembangkan ke dalam matriks atau tabel 

yang mengisi peta jalan, strategi, rencana, studi, dan berbagai 

bentuk dokumen administratif. Indikator dan data memainkan 

dimensi penting dari interaksi antarlembaga dan proses 

56 Salah satu dimensi khusus pengaruh neo-Weberian terhadap 

praktik kelembagaan HAM telah mendapat perhatian akademis, yaitu 

lonjakan penggunaan indikator HAM. Produksi pengukuran dan teknik 

verifikasi yang diilhami dari dunia korporat telah menyebar ke rezim 

dan   regulasi internasional pada 1990-an, yang ditandai dengan 

indikator dan  instrumen audit yang berakar dalam restrukturisasi 

programatik kehidupan organisasi dan rasionalitas tata kelola baru  

(new rationality of governance). Lihat, Sébastien Lorion,  op.cit., hlm. 

35 
57 Ibid, hlm. 51-52 
58 Pada 1980-an dan hingga 1990-an, manajemen publik baru 

(new public management)  merupakan paradigma yang sangat dominan 

untuk administrasi publik. Pendekatan ini cenderung memprioritaskan 

pasar dan mensyaratkan privatisasi fungsi negara dan pembatasan 

birokrasi publik. Efek dari reformasi tersebut, terutama pada kohesi 

sosial, mendapat banyak kritik pada tahun 1990-an dan digantikan oleh 

pendekatan tata kelola yang baru (new governance approaches).  Inti 

dari ideologi baru terletak pada visi reformasi pelayanan publik yang 

mengubah bentuk organisasi negara, dan terutama hubungan antara 

negara, warga negara, pengguna, dan komunitas lokal. Lihat, ibid., p. 

13 
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koordinasi. Sampai taraf tertentu, indikator HAM  menjadi 

lingua franca administratif antar-administrasi dan melibatkan 

banyak aktor   dalam sistem HAM, seperti donor, aktor 

pemantau internasional dan nasional, badan legislatif dan 

keputusan yudikatif.59 

Pada titik ini pelembagaan ini merupakan proses kodifikasi, 

tekstualisasi, dan pemaknaan dalam hukum domestik.  Proses 

kemungkinan berdampak pada sebagian dari hak-hak tersebut 

dikesampingkan dan sebagian lagi mengambil bentuk dan 

makna yang belum tentu sama dengan yang diatur dalam hukum 

HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

memeriksa apa yang terjadi dalam sistem HAM domestik.  

Sejauh menyangkut hukum sebagai sistem hak (law as a system 

of rights)  maka paling tidak terdapat  lima karakteristik: 60 

1. Kerangka referensi hak;

2. Ruang lingkup hak;

3. Orientasi hak;

4. Penegakan hak;

5. Realisasi hak.

Karakteristik mengenai kerangka referensi hak berkaitan dengan 

pendefinisian hak, penetapan kriteria hukum atau kriteria non-

hukum, penempatan hak  dalam sistem dan di luar sistem, 

kriteria ideologis  sebagai sumber hak, termasuk sumber 

pengetahuan yang memperkuat sistem hak, dan modalitas 

sebagai jaminan implementasi hak.  Kemudian, kriteria ruang 

lingkup hak  berkaitan dengan  ruang lingkup hak di dalam 

sistem dan pengecualian hak, keluasan cakupan hak 

kewarganegaraan yang mengakomodasi partisipasi politik atau 

penikmatan standar hidup yang layak. Selain itu, ruang lingkup 

hak berkaitan dengan sumber kendali (isu pemangku 

kepentingan), yaitu kondisi apa yang seharusnya atau  berada di 

luar kendali  atau berada di bawah kendali sistem hak.  Berkaitan 

59 Ibid., p. 51 
60 Azadeh Chalabi, Law as a System of Rights: A Critical 

Perspective, Springer Science+Business Media Dordrecht,  2013, p. 7-

8 
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dengan pemegang hak, yaitu hak siapa yang masuk dan hak siapa 

yang dicabut.  Hal ini berkaitan  dengan  batas normatif sistem 

dan didasarkan pada orientasi sistem nilai. Orientasi hak 

dikaitkan dengan  batas pemangku kepentingan, yaitu siapa yang 

seharusnya atau menjadi penerima manfaat dari sistem hak.  

Penegakan hak berasal dari sumber legitimasi, yaitu representasi 

seperti apa yang seharusnya atau harus dilakukan atas nama 

korban,  bentuk mekanisme kompensasi apa  seharusnya 

tersedia untuk memperkuat hak berdasarkan suatu sistem hak.  

Karakteristik  terakhir dari sistem hak berkaitan dengan realisasi 

hak yang berasal dari sumber kendali. Sedangkan ruang lingkup 

hak dikembangkan dalam kategori masalah pemegang 

kepentingan, realisasi hak disusun ke dalam kategori sumber 

daya, yaitu, sumber daya atau komponen yang diperlukan untuk 

realisasi hak. Sumber daya apa yang seharusnya  berada di 

bawah kendali sistem untuk mengaktualisasikan hak dalam 

praktik.61 

61  Ibid. 
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Bab 2  

KERANGKA KONSEPTUAL 

2.1. Indikator dalam Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan HAM 

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, tahap pengawasan dan 

evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak 

(impact) kebijakan yang diimplementasikan pada perubahan di 

dalam masyarakat. Jika terjadi perubahan, apakah perubahan 

tersebut bersifat progresif atau justru regresif? Apakah kebijakan 

yang telah atau sedang diimplementasikan dapat dipertahankan? 

Bagaimana relevansi antara kebijakan yang dibuat dengan 

masalah yang dialami oleh masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat dijawab apabila terdapat indikator yang dapat 

mengukur performa sebuah kebijakan di dalam masyarakat. 

Indikator, di dalam OECD/DAC, diartikan sebagai faktor atau 

variabel baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang 

digunakan sebagai alat ukur yang sederhana dan reliabel untuk 

mengukur pencapaian, dan dapat merefleksikan perubahan yang 

terkait dengan tindakan intervensi yang dilakukan, atau untuk 

menilai kinerja dari aktor pembangunan tertentu.62 Dengan kata 

lain, indikator adalah apa yang Andersen dan Sano ungkapkan 

di bawah: 63 

Indicators are planning tools, but they are also 

tools that aid communication. Indicators need to be 

defined precisely, yet they reflect more than just 

what they measure. They can be seen as windows 

into a wider universe, thus reflecting a broader 

perspective than their immediate focus. Indicators 

62 OECD/DAC, Glossary of Key Terms in Evaluation and 

Results Based Management, Evaluation and Aid Effectiveness. 

Development Assistance Committee (DAC), OECD Publications, Paris 

2002. 
63 Erik André Andersen and Hans-Otto Sano, Human Rights 

Indicators at Programme and Project Level: Guidelines for Defining 

Indicators Monitoring and Evaluation, (Denmark: DIHR, 2006), p. 7. 
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are quantitative and measurable, yet they may also 

be employed to reflect processes and qualitative 

interpretations. 

Dalam kerangka HAM, indikator yang dimaksud terkait erat 

dengan relasi antara Negara dan individu. Relasi ini 

mengungkapkan bahwa Negara mengemban kewajiban HAM 

(duty bearer) yang terdiri dari kewajiban untuk menghormati 

(obligation to respect), kewajiban untuk melindungi (obligation 

to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) 

HAM  individu, sebagai subyek hak (rights-holder). Secara 

umum, kewajiban untuk menghormati dapat didefinisikan 

sebagai kewajiban Negara untuk bersikap pasif (negatif) atau 

menarik diri dari melakukan sesuatu dengan tujuan agar individu 

dapat menikmati hak-haknya. Kewajiban untuk melindungi 

dipahami sebagai tindakan yang dilakukan Negara untuk 

melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh 

pihak ketiga. Sedangkan, kewajiban untuk memenuhi selama ini 

dipahami sebagai tindakan aktif atau positif dari Negara untuk 

melakukan langkah-langkah tertentu untuk memfasilitasi atau 

membuat terpenuhinya hak-hak dasar individu atau kelompok. 

Keberhasilan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, 

secara umum, dapat dilihat dari dua konteks. Pertama, indikator 

pelaksanaan/tingkah laku (indicators of conduct) yang 

merupakan pengejawantahan dari mandat obligation of conduct. 

Aspek yang pertama ini lebih berfokus pada Negara sebagai 

pengemban kewajiban sehingga elemen-elemen yang dapat 

mengindikasikan keberhasilan mengacu pada perubahan 

perilaku apa yang dapat diamati dari Negara dan aparatur-

aparaturnya, termasuk tindakan atau langkah apa yang diambil 

untuk memenuhi tanggungjawab HAM-nya. Kedua, indikator 

hasil (indicator of results) yang menjelaskan keterkaitan antara 

perubahan perilaku dan tindakan Negara terhadap perubahan 

yang terjadi di masyarakat. Indikator ini adalah perwujudan dari 

tanggungjawab Negara untuk memberikan dampak yang baik 

dari kebijakan atau tindakan yang dibuatnya (obligation of 

results). Oleh karena itu, indikator ini lebih berfokus pada 

pemegang hak (rights holder). Apakah kebijakan Negara 
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berdampak positif atau negatif terhadap situasi penikmatan 

HAM di masyarakat? 

Andersen dan Sano menambahkan empat aspek atau indikator 

lain untuk melengkapi kedua indikator utama tersebut di atas 

yaitu performance indicators, indicators of milestones, 

indicators of effects and impacts, dan indicator of inputs.64 

Secara lebih lengkap, keenam indikator yang dikemukakan oleh 

Andersen dan Sano dapat dijabarkan melalui tabel berikut: 

Category Explanation Use 

Indicators of 

conduct 

Mengukur 

komitmen atau 

kepatuhan 

pengemban 

kewajiban. 

Prinsip dan 

terminologi HAM 

diperhadapkan 

dengan indikator 

hasil. 

Indicators of 

results 

Mengukur 

perubahan kondisi 

yang dialami oleh 

individu atau 

kelompok dalam 

periode tertentu. 

Prinsip dan 

terminologi HAM 

diperhadapkan 

dengan indikator 

tingkah 

laku/tindakan. 

64 Ibid., p. 19. 
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Performance 

indicators 

Indikator kinerja 

atas tindakan atau 

kebijakan yang 

diimplementasikan 

di masyarakat. 

Terminologi yang 

digunakan adalah 

komponen-

komponen yang 

muncul di dalam 

perencanaan 

kerangka strategis. 

Indicators of 

milestones 

Mengukur kinerja 

yang berkaitan 

dengan target dan 

standar yang telah 

ditetapkan, atau 

ketercapaian target, 

atau ketercapaian 

ukuran keberhasilan. 

Terminologi HAM 

dan pembangunan 

yang digunakan 

berkaitan dengan 

kebutuhan untuk 

mengidentifikasi 

sejumlah capaian 

yang memang 

direncanakan atau 

milestones apa 

yang dicapai. 

Indicators of 

effects and 

impacts 

Mengukur hasil dari 

intervensi yang 

dilakukan. 

Terminologi yang 

digunakan, 

sebagai contoh, 

adalah komponen-

komponen yang 

sebelumnya telah 

ditetapkan di 

dalam log frame. 

Jika indikator 

pengaruh 

mengukur hasil 

yang diperoleh 

pada saat itu juga, 

indikator dampak 

mengukur hasil 

yang diperoleh 
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dalam jangka 

panjang. 

Indicator of 

inputs 

Mengukur hasil 

yang didapatkan 

dari pelaksanaan 

kebijakan atau 

program. 

Terminologi yang 

digunakan di 

dalam 

perencanaan 

logframe berkaitan 

dengan cara untuk 

mengukur hasil 

dari tiap-tiap 

aktivitas yang 

dilakukan. 

Dalam kaitannya dengan kewajiban HAM yang diemban 

Negara, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi 

Manusia (OHCHR) membangun tiga indikator utama untuk 

mengukur ketercapaian Negara dalam melaksanakan 

kewajibannya ke dalam tiga dimensi, yaitu indikator struktur, 

indikator proses, dan indikator hasil.65 Indikator struktur 

melihat komitmen Negara dari sejauh mana prinsip-prinsip 

HAM diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan 

domestik. Indikator ini dapat dilihat dari, misalnya, peraturan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

penikmatan hak-hak, baik yang spesifik maupun umum. 

Pengadopsian prinsip-prinsip HAM ke dalam peraturan 

perundang-undangan nasional belum bisa memperlihatkan 

efektifitas penegakan HAM. Namun demikian, hal ini 

menunjukkan ‘good will’ pemerintah untuk memberikan 

legitimasi bagi bekerjanya pemerintahan melalui produk 

legislasi. Jika produk legislasi juga melahirkan kelembagaan 

khusus bagi penikmatan hak tertentu juga dapat dinilai dalam 

kerangka komitmen penyelenggaraan kewajiban HAM oleh 

Negara. 

65 OHCHR. Human Rights Indicators: A Guide to Measurement 

and Implementation, (New York: OHCHR, 2012). 
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Indikator proses mengukur upaya-upaya yang dilakukan oleh 

pengambil kebijakan untuk mengaplikasikan komitmen HAM 

dalam perundang-undangan ke dalam tindakan publik. Indikator 

ini bisa saja berupa produk kebijakan yang dapat langsung 

diterapkan seperti keputusan, penetapan, peraturan pemerintah, 

peraturan lembaga, dll. Namun demikian pada umumnya 

indikator ini berupa program atau kegiatan dan penganggaran 

pada isu-isu hak yang spesifik, misalnya sosialisasi atau 

pelatihan, dan lainnya. Di dalam indikator proses, komitmen 

pemerintah dapat dilihat juga melalui indikator-indikator 

capaian atau keberhasilan program yang ditetapkan yang 

berfungsi untuk melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan 

yang dilakukan. Sejauh mana indikator ini mencerminkan 

persoalan HAM adalah instrumen yang dapat diukur dalam 

konteks indikator proses. 

Indikator hasil menilai komitmen Negara dengan cara melihat 

pencapaian yang terjadi baik terhadap individu maupun kolektif 

yang dapat merefleksikan bahwa hak-hak warga telah diakses 

sebagaimana mestinya. Indikator ini mengukur apakah 

kebijakan publik yang ada telah berdampak terhadap 

peningkatan kualitas HAM warga negara. Pengukuran yang 

ideal adalah menampilkan secara relasional indikator proses 

tertentu. Sebagai contoh,  program kesehatan ibu dan anak, 

dengan indikator hasil  misalnya diperoleh   dari dampak 

program tertentu terhadap rasio kematian ibu dan anak untuk 

melihat sejauh mana kebijakan publik telah dilaksanakan secara 

efektif di lapangan. 
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Dimensi indikator yang diuraikan di atas merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari skema monitoring dan evaluasi yang 

dibangun untuk melihat kinerja performa kebijakan secara 

menyeluruh. Evaluasi bertujuan bukan hanya untuk 

mendokumentasikan dan menguji kesahihan sebuah kebijakan, 

tatapi juga sebagai sarana pembelajaran atas proses intervensi 

yang dilakukan dari awal sejak akhir.66 Setidaknya ada dua jenis 

evaluasi yang diterapkan dalam penerapan sebuah kebijakan. 

Evaluasi yang pertama dilakukan sebelum kebijakan disahkan, 

lebih sebagai sebuah penilaian dampak (impact assessment) 

tentang apakah kebijakan tertentu baik atau buruk bagi 

perubahan di dalam masyarakat. Evaluasi lainnya dilakukan 

ketika kebijakan telah atau sedang diterapkan untuk melihat 

sejauh mana kebijakan tertentu telah mendorong adanya 

perubahan (outcome/results), baik yang direncanakan (intended) 

maupun tidak direncanakan (unintended). Dalam konteks 

kebijakan yang berkaitan dengan HAM, kedua mekanisme 

evaluasi ini perlu dilakukan agar kebijakan yang disahkan 

terukur dan benar-benar menyasar persoalan riil yang terjadi di 

lapangan. 

Andersen dan Sano mengungkapkan ada lima dimensi yang 

perlu diukur dalam melakukan sebuah evaluasi kebijakan.67 

1. Efisiensi,  mengukur produktivitas yang dihasilkan dari

proses implementasi, mencakup apakah biaya, waktu,

dan tenaga yang dicurahkan sebanding dengan hasil yang

dicapai?

2. Efektivitas, mengukur ketercapaian tujuan yang

direncanakan. Apakah kebijakan yang diterapkan telah

menghasilkan perubahan yang diharapkan? Dalam hal

ini, penting sekali bagi pengambil kebijakan untuk

mengasumsikan perubahan-perubahan yang bukan hanya

mengkuantifikasi keadaan masyarakat.  Namun

demikian,  ukuran juga diarahkan untuk menggambarkan

kualitas riil dari masyarakat yang menjadi subyek

kebijakan yang disahkan.

66 Andersen and Sano, op cit., p. 33. 
67 Ibid., pp. 33-35. 
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3. Dampak, berkaitan dengan hasil akhir atau pamungkas

(ultimate outcome) yang muncul karena adanya

intervensi kebijakan yang diimplementasikan di

masyarakat. Aspek ini tidak cukup diukur hanya dengan

sejauh apa kebijakan telah memberikan hasil terhadap

kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran

awal kebijakan, tetapi juga perlu melihat bagaimana

kebijakan mempengaruhi perubahan di dalam kelompok

masyarakat atau institusi lain. Karena sifatnya yang

ultimate, evaluasi terhadap dampak pasca intervensi

kebijakan perlu dilakukan dalam jangka waktu yang

panjang. Setelah mengukur tiga aspek pertama di dalam

mekanisme evaluasi, pengambil kebijakan dapat

memberikan penilaian tentang hal ihwal dua dimensi

evaluasi yang terakhir.

4. Relevansi, berfokus pada kesesuaian antara kebijakan

yang telah diterapkan dengan konteks persoalan yang

ingin diselesaikan atau situasi yang ingin diubah. Aspek

ini akan memperhitungkan sejauh apa konteks sosial,

politik, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat akan

mendukung perubahan yang dipicu oleh penerapan

kebijakan tertentu.

5. Keberlanjutan, merujuk pada identifikasi atas peluang-

peluang untuk melanjutkan kebijakan.

Indikator bukan hanya ditetapkan untuk membangun kerangka 

evaluasi atas kebijakan. Indikator juga mencakup aspek-aspek 

yang dapat menjadi alat untuk mengawasi implementasi sebuah 

kebijakan. Secara khusus, pengawasan atau monitoring dapat 

diartikan sebagai fungsi yang berkelanjutan yang bertugas 

untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang indikator-

indikator yang ditetapkan dalam proses implementasi 

kebijakan. Dengan demikian, pemangku kepentingan memiliki 

pengetahuan dalam mengembangkan kebijakannya berdasarkan 

situasi yang sedang terjadi untuk mencapai hasil yang 

diharapkan.68 Aspek pengumpulan data dalam monitoring juga 

ditekankan oleh Singh, Chandurkar, dan Dutt yang berfungsi 

untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi selama 

68 OECD/DAC,  op cit., pp. 27-28. 
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proses implementasi kebijakan dan menyediakan pengetahuan 

bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lain 

tentang mekanisme mitigasi atau peringatan dini (early warning 

system) mengenai potensi hambatan yang akan muncul.69 

Proses monitoring akan membantu pemangku kepentingan 

untuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang 

diimplementasikan. Monitoring menginformasikan pemangku 

kepentingan mengenai dinamika yang terjadi seiring dengan 

diterapkannya sebuah kebijakan di masyarakat sehingga 

terkumpul data-data awal yang dapat menjadi acuan di dalam 

proses evaluasi nantinya. 

Siapa yang bertanggungjawab melakukan monitoring dan siapa 

yang dapat mengevaluasi penerapan kebijakan? Dalam hal 

monitoring, Andersen dan Sano menyatakan bahwa pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam manajemen proyek atau 

kebijakan adalah pihak paling dekat yang bertanggungjawab 

dalam melakukan monitoring.70 Namun, evaluasi harus 

dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan, baik internal 

dalam artian pengambil kebijakan maupun eksternal dalm artian 

evaluator independen, seperti ahli, organisasi masyarakat sipil, 

dll.71 Selanjutnya perlu upaya mengkombinasikan proses 

evaluasi internal dan eksternal akan memberikat gambaran yang 

kuat tentang performa kebijakan. Selain itu, mekanisme 

evaluasi tidak semata-mata dilakukan terhadap performa 

kebijakan itu sendiri dalam mempengaruhi perubahan di 

masyarakat namun juga harus dilakukan terhadap performa 

pemangku kepentingan yang bertanggungjawab atas desain dan 

implementasi kebijakan. Oleh karena itu, representasi atau 

keterwakilan di dalam mekanisme evaluasi menjadi syarat 

penting untuk memperoleh hasil penilaian yang obyektif. 

69 Kultar Singh, Dharmendra Chandurkar, and Varun Dutt, A 

Practitioners’ Manual on Monitoring and Evaluation of Development 

Projects, (UK: Cambridge Scholars Publishing, 2017), p. 28. 
70  Andersen and Sano, op cit., p. 38. 
71

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/dec

ide_who_will_conduct_the_ evaluation.  

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/decide_who_will_conduct_the_%20evaluation
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/decide_who_will_conduct_the_%20evaluation
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Penjelasan tentang perbedaan antara monitoring dan evaluasi 

dapat dilihat dengan menguraikan sejumlah pertanyaan berikut 

ini:72 

Questions Monitoring Evaluation 

What is the 

definition? 

Concurrent 

analysis of project 

progress towards 

achieving the 

planned results 

with the purpose of 

improving 

management 

decision making 

Assessment of the 

magnitude of change 

in the results 

proposed by the 

project that may be 

attributed to the 

project. 

When is it 

done? 

Systematic activity 

should be done 

regularly 

throughout 

the project 

implementation. 

It should be done 

only at specific 

points of time like in 

the middle of the 

project, at the 

change of phase, and 

at the end of the 

project etc. 

What is the 

scope? 

Focuses on 

activities, 

outputs and 

indicators of 

progress and 

change. 

Focuses on delivery 

of project outcomes 

and impacts. It 

assesses the progress 

towards the project 

objectives and goals. 

72 Singh, Chandurkar, and Dutt, op cit., p. 29. 
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Who does it? Ideally, it should be 

an internal activity. 

This should 

be done by project 

staff or its target 

beneficiaries. 

Ideally, it should be 

an external activity 

to avoid conflict of 

interest. It should 

be conducted by 

external evaluators 

while involving 

donors, project staff 

and project users. 

Why is it 

done? 

It is done to report 

project progress to 

the management, 

to identify the 

bottlenecks, 

take remedial 

action and modify 

the project 

implementation 

plans. 

It is done to ensure 

accountability of the 

project, learn broad 

lessons and provide 

recommendations to 

similar projects. It 

highlights the 

potential and the 

achievements of the 

project. 

Ada dua aspek penting yang perlu dibangun seiring dengan 

proses monitoring dan evaluasi, yaitu (1) menentukan 

mekanisme koordinasi dan pola komunikasi;  dan (2) 

membangun proses pengambilan keputusan. Proses monitoring 

dan evaluasi umumnya dilakukan dengan membentuk steering 

committee yang bertanggungjawab atas sejumlah proses yang 

melibatkan pengambilan dan analisis data, pembagian peran 

dan tanggungjawab, pelaporan, dan proses mengkomunikasikan 

laporan. Dalam membentuk panitia atau tim khusus, sangat 

penting untuk menentukan peran tiap-tiap anggota tim yang 

umumnya, terdiri dari:73 

73

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/esta

blish_decision_making_processes.  

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/establish_decision_making_processes
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/establish_decision_making_processes
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1. Advise: melakukan peninjauan atas material dan data

serta mengusulkan siapa atau bagaimana sebuah

keputusan akan dibuat atau diambil.

2. Recommend: melakukan peninjauan atas material dan

data serta membuat rekomendasi tentang siapa yang

akan mengambil keputusan.

3. Decide: mengambil peran penentu di akhir proses

evaluasi.

2.2. Mengidentifikasi “Impact” dan “Changes” 

Dalam penjelasan sebelumnya, telah dikatakan bahwa indikator 

dibangun untuk mengukur kontribusi kebijakan terhadap 

perubahan (changes) dan sejauh mana intervensi yang 

dilakukan telah memberikan dampak (impact) bagi pemajuan 

HAM di lapangan. Dampak dipahami sebagai aspek perubahan 

yang muncul karena proses intervensi jangka-panjang. 

Meskipun perubahan juga bisa terjadi secara tiba-tiba, namun 

pada dasarnya perubahan hanya bisa dilihat melalui proses 

monitoring dan evaluasi secara terus-menerus dalam periode 

tertentu. Oleh karena itu, dampak harus dibedakan dengan 

“hasil” (outcome) yang lebih bersifat jangka pendek. Dampak 

merupakan ultimate condition yang lahir sebagai akibat dari 

penerapan secara terus-menerus kebijakan tertentu di 

masyarakat. Dampak berbeda dengan outcome yang dapat 

dibayangkan atau diprediksi sejak awal perencanaan 

kebijakan.74 

[I]mpacts refer to the cumulative results (positive 

or negative) of an intervention. Impact 

measurements will therefore potentially provide a 

deeper or broader understanding of change 

compared to measurements of effectiveness. Impact 

measurement is concerned with target group 

results, for instance, but also with processes where 

74

https://www.betterevaluation.org/en/themes/impact_evaluation#Impa

ctEvaluation_6c.  

https://www.betterevaluation.org/en/themes/impact_evaluation#ImpactEvaluation_6c
https://www.betterevaluation.org/en/themes/impact_evaluation#ImpactEvaluation_6c
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the target groups in question employ new 

knowledge and experiences gained in the course of 

the project; such new practices create in turn new 

processes of change. This is what is defined as 

impact.75 

Perlu disadari, dalam penyusunan kebijakan HAM, pengambil 

kebijakan harus mengkombinasikan indikator-indikator 

perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif sehingga 

dampak yang muncul di kemudian hari dapat mempengaruhi 

persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat. 

Penyusunan kebijakan juga harus berangkat dari asumsi yang 

tepat tentang kondisi kontekstual yang ada di lapangan.76 Hal 

ini dimaksudkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak 

mereplikasi persoalan yang sama dengan kebijakan sebelumnya 

serta, lebih utamanya lagi, relevan dengan situasi yang ingin 

diubah. Joachim Theiss mengemukakan ada tiga dimensi 

perubahan yang perlu diukur di dalam proses monitoring dan 

evaluasi kebijakan HAM yaitu akuntabilitas, keadilan (equity), 

dan partisipasi.77  

Lebih lanjut, Theiss juga menguraikan dua cara yang dilakukan 

untuk melaksanakan monitoring terhadap perubahan:78 

1. Mengidentifikasi Ketercapaian Standar HAM.

Pengadopsian standar HAM internasional tidak cukup

dengan mereplikasikasi norma-norma HAM dalam

instrumen internasional ke dalam hukum domestik semata.

Lebih dari itu, hukum domestik harus diterjemahkan ke

dalam sejumlah standar praktis dan lebih detail yang dapat

dilaksanakan pula. Ini adalah salah satu cara untuk

memonitor komitmen Negara dalam melaksanakan

kewajiban HAM yang diembannya. Standar juga digunakan

75 Andersen and Sano, op cit., p. 22. 
76 Susi Dwi Harijanti, dalam focused group discussion pada 17 

Februari 2021. 
77 Joachim Theiss, Rights-based Monitoring and Evaluation: A 

Discussion Paper, (Save The Childern, 2003), p. 6. 
78 Ibid., pp. 7-8. 
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untuk mengukur sejauh mana kepatuhan Negara terhadap 

berbagai pedoman HAM yang sesuai dengan tujuan 

keberadaannya. Apakah pengadopsian norma HAM telah 

dilakukan sesuai dengan prinsip dan standar HAM yang 

berlaku atau justru diterjemahkan dalam bentangan 

ideologis yang justru mempersempit pelaksanaannya.79 

Standar juga harus diterjemahkan ke dalam indikator yang 

dapat mengkuantifikasi sekaligus mengakualifikasi 

keadaan riil di lapangan. 

2. Memonitor Setiap Langkah-langkah Implementasi

Standar HAM. Proses monitoring dilakukan dalam setiap

fase implementasi kebijakan HAM. Theiss

mengidentifikasi lima stages dalam mengaplikasikan

standar norma HAM mulai dari naming, blaming, claiming,

winning, dan enforcing.

2.3. Model-model Kerangka Monitoring dan Evaluasi 

terhadap Rencana Aksi HAM 

Proses monitoring dan evaluasi kebijakan rencana aksi HAM 

bukan saja bertujuan untuk mengukur ketercapaian intervensi 

yang dilakukan pengambil kebijakan dalam mengatasi 

persoalan HAM. Lebih jauh, fase monitoring dan evaluasi 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengambil 

kebijakan (duty bearer) dalam melaksanakan kewajiban HAM-

79 Azadeh Chalabi, National Human Rights Action Planning, 

(Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 131. 
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nya. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi juga menjadi 

alat pertanggungjawaban pengemban kebijakan kepada publik. 

OHCHR menguraikan aspek-aspek yang penting diintegrasikan 

dalam proses monitoring dan evaluasi RANHAM sebagai 

berikut:80 

Azadeh Chalabi menguraikan tujuh model evaluasi yang dapat 

diterapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan 

RANHAM sekaligus mengetahui sejauh mana norma-norma 

HAM telah ditegakkan oleh Negara. Ketujuh model tersebut 

adalah sebagai berikut:81 

1. Theory-driven assessment

Model penilaian RANHAM ini mengacu pada teori 

perencanaan HAM untuk memastikan kesesuaian antara 

indikator yang diciptakan dengan norma-norma HAM yang 

80 OHCHR, Handbook on National Human Rights Plans of 

Action, (New York and Geneva: OHCHR, 2002), p. 6. 
81 Chalabi, op cit., pp. 207-2014. 
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berlaku secara universal. Ada lima tujuan yang hendak dicapai 

dalam model assessment ini, yaitu: pertama, melakukan 

klarifikasi ihwal ruang lingkup monitoring dan evaluasi. Dalam 

hal ini, monitoring dan evaluasi harus dilakukan paling minimal 

terhadap kualitas implementasi konvensi HAM internasional 

utama dan ketercapaian dalam penghormatan, perlindungan, 

pemajuan, dan pemenuhan HAM. Kedua, pengecekan atas 

situasi awal (baseline) terhadap indikator-indikator HAM yang 

dirancang untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang 

direncanakan telah berdampak pada kondisi awal ketika 

pertama kali rencana aksi disusun. Ketiga, menimbang 

relevansi atas kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur 

indikator keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berbasis teori 

perencanaan mencoba mengukur apakah indikator yang disusun 

memang dapat menggambarkan perubahan yang diinginkan 

atau justru diperlukan perubahan mendasar di masa mendatang. 

Keempat, menilai apakah proses implementasi telah menangkap 

aspek-aspek lain yang mendukung pelaksanaan rencana aksi 

seperti pelaksanaan yang partisipatoris, akuntabilitas, 

pemberdayaan, dan nondiskriminasi. Kelima, evaluasi 

dilakukan untuk mengukur konteks-konteks yang terjadi di 

sekitar pelaksanaan rencana aksi. 

2. System-based assessment

Model evaluasi ini mengukur secara linear komponen-

komponen alat ukur yang digunakan: apakah indikator 

berkorelasi dengan output-outcome-impact yang diharapkan. 

Perencanaan aksi merupakan instrumen perubahan melalui 

perancangan aktivitas ke pencapaian tujuan. Oleh karena itu, 

model evaluasi ini mencoba untuk meneliti hubungan sebab-

akibat antara perubahan yang nampak dengan indikator-

indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi ini 

akan sangat berorientasi pada hasil (results-based), lalu 

mencocokkannya dengan berbagai instrumen indikator yang 

ditetapkan. 
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3. Top-down bottom-up assessment

Model evaluasi ini mengandalkan dua hal pengetahuan ahli 

(top-bottom) terhadap situasi HAM yang terjadi dengan 

pengetahuan lokal (bottom-up) untuk memverifikasi 

keberhasilan atas pelaksanaan rencana aksi. Oleh karena itu, 

evaluasi harus dilakukan bukan semata-mata oleh expert namun 

juga melibatkan komunitas lokal yang menjadi beneficiaries 

dari pelaksanaan program atau kebijakan. 

4. Internally and externally driven assessment

Model evaluasi ini lebih menekankan pada pihak yang 

melaksanakan evaluasi. Dalam model ini, proses evaluasi 

dilakukan secara kombinasi antara perancang/pelaksana aksi 

(implementing institutions) dan evaluator independen di luar 

pelaksana kebijakan (outsider/independent evaluator). 

Evaluator internal adalah pihak-pihak yang sejak awal terlibat 

di dalam proses penyusunan rencana aksi sekaligus 

melaksanakan aksi tersebut. Hal ini dilakukan agar proses 

evaluasi dapat terintegrasi dengan business process dan initial 

planning atas rencana aksi. Namun, untuk menghindari bias 

yang pasti muncul dari proses evaluasi yang dilakukan oleh 

implementing institutions, maka proses evaluasi juga harus 

dilakukan secara terpisah oleh tim evaluasi independen yang 

memiliki kepakaran baik dari sisi substansi isu maupun 

perencanaan kebijakan. 

5. Mixed methods assessment

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, evaluasi harus 

dikembangkan dengan mengkombinasikan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Mencampurkan metode atau 

pendekatan semacam ini dapat memperbesar jangkauan dan 

analisis mengenai pengaruh yang dihasilkan dari implementasi 

rencana aksi. Metode-metode ini dapat merujuk pada berbagai 

referensi akademis yang ada tergantung pada kebutuhan dan 

jenis evaluasi. 
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6. Fuzzy logic-based assessment

Model evaluasi ini mengandalkan mekanisme penilaian yang 

didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dikualifikasi 

secara biner: sukses/tidak sukses, patuh/tidak patuh, 

tercapai/tidak tercapai. Oleh karena itu, model evaluasi 

semacam ini memiliki keterbatasan dalam memberikan 

gambaran yang utuh tentang dinamika perubahan karena 

intervensi kebijakan. Hal ini dikarenakan perubahan tidak bisa 

digeneralisasi dalam kerangka logika biner karena pemangku 

kepentingan perlu mengidentifikasi berbagai dinamika, faktor, 

elemen, dan agensi yang saling berkoeksistensi membentuk 

atau tidak membentuk perubahan. 

7. Measurement equivalence

Proses monitoring dan evaluasi rencana aksi pada umumnya 

menghadapi tantangan ketika terdapat perbedaan konteks 

budaya dan sosio-ekonomi di antara komunitas yang 

diintervensi. Oleh karena demikian, mekanisme monitoring dan 

evaluasi harus didasarkan pada pendekatan perencanaan yang 

multilevel, top-down bottom-up, partisipatoris, berbasiskan 

bukti, dan sarat teori. Kesetaraan dalam proses monitoring dan 

evaluasi merupakan prasyarat yang harus dipenuhi  sehingga 

kemampuan untuk memadukan beragam konteks dalam sebuah 

indikator yang dapat diukur secara representatif merupakan hal 

yang penting. 

Selain ketujuh dimensi di atas, monitoring dan evaluasi 

kebijakan juga perlu  dianalisis dari perspektif interseksionalitas. 

Analisis kebijakan yang ditilik dari perspektif  interseksionalitas. 

Teori interseksionalitas menuntut agar ketidaksetaraan 

berdasarkan ras, jenis kelamin, kelas dan seksualitas 

dipertimbangkan secara bersamaan dengan mempertimbangan 

interseksi    antarsumbu yang  menciptakan lokasi sosial 

kompleks ketimbang  sumbu ketidaksetaraan   yang dianggap 

tunggal.   Perspektif bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

mengatasi cara tindakan dan kebijakan tertentu mengatasi 

ketidaksetaraan yang dialami oleh berbagai kelompok sosial 

dengan mempertimbangkan identitas sosial, seperti ras, kelas, 
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jenis kelamin, kemampuan, geografi, dan usia. Keseluruhan 

identitas sosial ini kemudian berinteraksi untuk membentuk 

makna unik dan pengalaman kompleks di dalam dan di antara 

kelompok dalam masyarakat. Analisis kebijakan 

interseksionalitas  mengungkapkan bahwa kebijakan pada 

dasarnya  tidak netral karena tidak dialami dengan cara yang 

sama oleh semua populasi.  Sebaliknya, pengalaman dan posisi 

masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan diciptakan oleh 

lokasi sosial yang saling interseksional. Oleh karena itu, 

kebijakan yang ditargetkan bisa jadi tidak efektifnya karena 

gagal menangani banyak identitas dan keragaman di dalam 

kelompok.82 

Analisis Kebijakan Berbasis Interseksionalitas 

(Intersectionality-Based Policy Analysis) dapat dipergunakan  

sebagai   metode baru dan efektif untuk memahami berbagai 

implikasi kebijakan yang relevan dengan keadilan dan untuk 

mempromosikan perbaikan berbasis keadilan dan keadilan sosial 

dalam populasi yang semakin beragam dan kompleks. Analisis 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan alat yang ada saat ini 

untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan yang berbeda pada 

populasi, khususnya penilaian dampak untuk mengatasi 

ketidakadilan ketika membuat keputusan yang berhubungan 

dengan kesehatan dan kesehatan pada tingkat kebijakan dan 

program. Analisis ini didasarkan pada apa yang  seringkali 

diabaikan oleh analisis kebijakan yang bersifat umum karena 

analisis interseksionalitas memberikan aksentuasi pada dimensi 

refleksivitas, relasionalitas,  proses yang membentuk 

diferensiasi kekuasaan di dalam dan di antara populasi, serta 

memperhitungkan resistensi dan ketahanan.83 

82 Laia Palència, Davide Malmusi, Carme Borrell, 

Incorporating Intersectionality in Evaluation of Policy Impacts on 

Health Equity, European project SOPHIE, 2014, p. 3-4 
83 Interseksionalitas  berusaha memahami apa yang dibuat dan 

dialami  seseorang yang mengalami penindasan yang tidak hanya 

bersumber pada satu sumbu.  Prinsip ini mempertimbangkan dampak 

sistem dan proses penindasan dan dominasi, memperhatikan waktu, 

tempat, dan kekhususan dimensi sejarah seseorang. Lihat, ibid,   
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Pada titik ini Kerangka Analisis Kebijakan Berbasis 

Interseksionalitas dibentuk dengan berpijak pada  prinsip-

prinsip, terdiri:84 

1. Kategori yang Berinterseksional

Dari perspektif interseksional kehidupan manusia tidak

dapat direduksi menjadi kategori tunggal dan berbeda.

Analisis kebijakan tidak dapat mengasumsikan

kepentingan utama dari satu kategori sosial untuk

memahami kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Perspektif interseksionalitas mengkonseptualisasikan

kategori-kategori sosial sebagai interaksi yang

membentuk satu sama lain untuk menciptakan lokasi

sosial unik yang bervariasi menurut waktu dan tempat.

Persimpangan inilah dan efeknya yang menjadi

perhatian dalam analisis interseksionalitas;

2. Analisis Bertingkat

Interseksionalitas berkaitan dengan pemahaman

pengaruh antara dan di berbagai tingkatan dalam

masyarakat, termasuk lingkungan level makro, seperti

lembaga dan kebijakan tingkat global dan nasional;

lingkungan level meso atau menengah, seperti lembaga

dan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan

lingkungan level mikro, seperti   komunitas, lembaga

dan kebijakan akar rumput serta individu;

3. Kekuasaan

Perhatian pada pola kekuasaan   menyoroti (1)

kekuasaan beroperasi pada tingkat diskursif dan

struktural untuk mengecualikan pengetahuan dan

pengalaman tertentu; (2) posisi dan kategori subjek,

misalnya, ras dibangun dan dibentuk oleh proses dan

sistem kekuasaan, misalnya rasialisasi dan rasisme; dan

(3) proses ini beroperasi bersama untuk membentuk

pengalaman untuk mendapatkan hak  keistimewaan

dan hukuman antara dan di antara kelompok.

84 Olena Hankivsky, et.al., Intersectionality-Based Policy 

Analysis, dalam Olena Hankivsky, (ed.), An Intersectionality-Based 

Policy Analysis Framework  (Vancouver: Institute for Intersectionality 

Research and Policy, Simon Fraser University, 2012), p. 35-38 
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4. Refleksivitas

Salah satu cara interseksionalitas menunjukkan

kekuasaan adalah melalui refleksivitas. Refleksivitas

mengakui pentingnya kekuatan di tingkat mikro dan

hubungan personal, serta di tingkat makro masyarakat.

Praktik refleksif mengakui banyak kebenaran dan

keragaman perspektif yang  biasanya   dikecualikan dari

peran ahli dan kebijakan.

5. Ruang dan waktu

Interseksionalitas menekankan pentingnya waktu dan

ruang dalam analisis apa pun. Pengalaman dan

pemahaman tentang ruang dan waktu sangat

bergantung pada kapan dan di mana orang tinggal dan

berinteraksi atau   pemaknaan budaya yang mereka

gunakan untuk memahami dunia.

6. Pengetahuan yang Beragam

Interseksionalitas berkaitan dengan epistemologi dan

kekuasaan, dan khususnya, dengan hubungan antara

kekuasaan dan produksi pengetahuan. Oleh karena itu,

penting memasukkan perspektif dan pandangan dunia

dari orang-orang yang biasanya terpinggirkan atau

dikucilkan dalam produksi pengetahuan.

7. Keadilan sosial

Interseksionalitas menekankan pada dimensi keadilan

sosial. Teori keadilan sosial seringkali menantang

ketidaksetaraan pada sumber dari ketidakadilan  dan

membutuhkan penyelidikan  atas hubungan sosial dan

kekuasaan yang bersifat kompleks. 85

8. Keadilan

Keadilan   dalam kebijakan publik ada ketika sistem

sosial dirancang untuk menyamakan capaian

(outcomes) antara kelompok yang lebih beruntung dan

kurang beruntung. Kerangka Analisis Kebijakan

85 Keadilan sosial berkaitan dengan cara mengubah  sumber 

daya dan hubungan produksi dan distribusi sehingga semua dapat 

menjalani kehidupan yang bermartabat dengan cara yang berkelanjutan 

secara ekologis.   Pendekatan keadilan sosial terhadap kebijakan 

berpotensi mengubah struktur sosial, yang penting dalam mengatasi 

akar penyebab ketidakadilan. Lihat,  
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Berbasis Interseksionalitas  memperluas  analis untuk 

mempertimbangkan masalah kebijakan melalui lensa 

interseksional, tidak hanya melihat pada kesetaraan 

gender, tetapi juga pada dampak interseksional 

berbagai posisi atas keistimewaan istimewa dan 

penindasan.  

2.4. Peran Komisi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil 

Dalam melakukan evaluasi, pelibatan lembaga nasional HAM 

seperti Komnas HAM dan masyarakat sipil perlu dilakukan 

selain melibatkan tim evaluator independen. Atau, baik Komnas 

HAM maupun masyarakat sipil dapat dilibatkan sebagai bagian 

dari tim evaluator independen. Keterlibatan keduanya memiliki 

nilai sebagai berikut:86 

1. Memberikan perspektif tentang kredibilitas, kualitas,

dan kedayagunaan proses evaluasi yang dilakukan.

2. Memberikan kontribusi terhadap logika kebijakan atau

intervensi dan mengkerangkakan pertanyaan-

pertanyaan kunci di dalam evaluasi.

3. Memfasilitasi pengumpulan data yang berkualitas.

4. Membantu membangun analisis yang sistematis terkait

dengan data yang dikumpulkan.

5. Meningkatkan kedayagunaan temuan-temuan evaluasi

dengan membangun pengetahuan dan dukungan

tentang mekanisme evaluasi.

Kualitas data menjadi hal esensial dalam menentukan kualitas 

hasil monitoring dan evaluasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu, 

proses monitoring dan evaluasi harus memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan mencerminkan keadaan riil di masyarakat. 

Sebelum proses pengumpulan data, perlu ditetapkan terlebih 

sasaran strategis yang ingin dicapai dalam proses evaluasi. Hal 

ini akan menentukan jenis data apa saja yang dikumpulkan yang 

akan mempengaruhi kualitas analisis evaluasi. Data-data 

86 Lihat 

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/und

erstand_engage_stakeholders.  

https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/understand_engage_stakeholders
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/understand_engage_stakeholders
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kualitatif dan performa penanganan kasus akan sangat 

membantu tim evaluasi dalam menentukan sejauh mana sebuah 

kebijakan memberikan dampak pada kebutuhan di masyarakat. 

Lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil memiliki 

kekuatan dalam manajemen data terutama yang berkaitan 

dengan laporan kasus-kasus menyangkut HAM. Fungsi riset dan 

pengetahuan adalah aspek yang sangat diperhatikan oleh 

lembaga-lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil. Oleh 

karena itu, pelibatan dua pemangku kepentingan ini menjadi 

penting agar proses monitoring dan evaluasi kebijakan dapat 

merekam seakurat mungkin kondisi yang terjadi di lapangan. 

Proses monitoring dan evaluasi merupakan mekanisme kontrol 

dan compliance atas norma-norma hukum HAM internasional. 

Pelibatan lembaga nasional HAM secara khusus memiliki fungsi 

untuk memastikan bahwa proses monitoring dan evaluasi 

sekaligus dapat menjadi sarana bagi pengambil kebijakan atau 

instansi yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah 

proaktif dalam mengatasi berbagai persoalan mendesak yang 

menyangkut pemenuhan hak-hak dasar.87 Sesungguhnya, 

mekanisme monitoring dapat menjadi salah satu upaya bagi 

pemerintah untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang 

strategis dengan lembaga HAM untuk menangani berbagai 

persoalan HAM yang ditemukan selama proses monitoring. 

Dalam pelibatan multilateral semacam ini, akan terbangun 

knowledge management dan data exchange antara Pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga HAM sehingga proses penyelesaian 

kasus-kasus pemenuhan hak dasar dapat segera diselesaikan. 

Selain itu, keterlibatan ini akan mendorong penyelesaian kasus 

menjadi lebih efisien. Lebih lanjut, lembaga nasional HAM 

dapat pula dilibatkan sebagai salah satu implementing body 

untuk salah satu aksi yang dianggap relevan dengan tugas dan 

kewenangannya, seperti pendidikan HAM. 

Given their status of independence from 

government, it is normally difficult for NHRIs to 

87 Lihat 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/Nepal_NHRAP.pdf

.  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/Nepal_NHRAP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/Nepal_NHRAP.pdf
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take responsibility for supervising the 

implementation of the plan. The role of NHRIs 

should be essentially to monitor implementation, to 

provide expertise and to make recommendations to 

government regarding appropriate action. This 

general point notwithstanding, there may be areas 

in which an NHRI itself will be the implementing 

body for one or more areas of the plan, such as 

human rights education for the general public. In 

addition, some national plan objectives may aim at 

the better functioning of NHRIs.88 

2.5. Pelibatan Komunitas Akademik atau Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi memberikan kapasitas teoritik bukan hanya 

dalam membangun sistem monitoring dan evaluasi HAM, 

namun juga melakukan evaluasi terhadap rencana aksi HAM itu 

sendiri sebagai evaluator independen. Selain itu, komunitas 

akademik memiliki keahlian metodologis dalam melihat 

relevansi antara rencana aksi dengan situasi HAM di 

masyarakat. Pelibatan perguruan tinggi juga penting dilakukan 

dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk menganalisis 

isu-isu HAM spesifik yang umumnya kurang dipahami oleh 

pengambil kebijakan. Pelibatan ini dapat menjadi ruang yang 

dialogis antara pengambil kebijakan dengan akademisi untuk 

membangun kesepahaman dan memperkuat cara pandang dalam 

melihat isu-isu HAM yang multilapis. 

88 OHCHR, op cit., p. 51. 
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Bab 3 

PENGALAMAN DAERAH 

3.1.  Provinsi Nusa Tenggara Barat89 

3.1.1. Permasalahan Hak Asasi Manusia dalam  Konteks 

Nusa Tenggara Barat 

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) Provinsi Nusa Tenggara Barat  

pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 5,32 

juta jiwa. Dengan luas daratan Nusa Tenggara Barat sebesar 

20,12 ribu kilometer persegi,90 secara administratif beribu kota 

di Mataram dan memiliki 10 kabupaten dan dua kota termasuk 

kota Mataram. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal 

dari suku Sasak, sementara masyarakat Bima (Suku Mbojo) dan 

89 Pengumpulan data dan penulisan laporan penelitian lapangan 

berkenaan dengan implementasi RANHAM di Nusa Tenggara Barat 

dilakukan oleh kontributor peneliti lokal Widodo Dwi Sastro, Dosen 

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB. 
90 https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/714/hasil-

sensus-penduduk-2020-provinsi-nusa-tenggara-barat.html Diakses 

tanggal 29 Januari 2021 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sasak
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bima
https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/714/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-nusa-tenggara-barat.html
https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/714/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-nusa-tenggara-barat.html
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Sumbawa (Suku Samawa) merupakan kelompok etnis terbesar 

di Pulau Sumbawa. Selebihnya, suku Bali, Jawa, Bugis, dan 

beberapa suku lainnya. 

Isu HAM di Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang sejalan 

dengan aspek yang digaungkan oleh RANHAM, terkait dengan 

perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat adat. 

Aspek pertama berkaitan dengan isu gender dimana masih 

tingginya kekerasan terhadap perempuan. Berikut adalah 

persentase kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 

tahun 2020 dari Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. 

Hasil pengolahan berdasarkan data kuantitatif yang 

diperoleh dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

4%7%

20%

5%

16%5%5%
3%

19%

16%

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 

2020

Kabupaten Bima

Kabupaten Dompu

Kabupaten Lombok

Barat
Kabupaten Lombok

Tengah
Kabupaten Lombok

Timur
Kabupaten Lombok

Utara
Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa

Barat
Kota Bima

Kota Mataram



57 

Berdasarkan data di atas, persentase tertinggi terjadi di wilayah 

Kabupaten Lombok Barat dengan total kasus kekerasan 

sebanyak 74 kasus, Kota Bima sebanyak 68 kasus, Kabupaten 

Lombok Timur sebanyak 59 kasus, Kota Mataram sebanyak 57 

kasus, Kabupaten Dompu sebanyak 26 kasus, Kabupaten 

Sumbawa sebanyak 19 kasus, Kabupaten Lombok Tengah 

sebanyak 18 kasus, Kabupaten Bima sebanyak 14 kasus, dan 

Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 11 kasus. Kekerasan 

tersebut terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya kekerasan 

fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan 

lainnya. Tingginya angka kekerasan yang terjadi disebabkan 

beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Dinas Perlindungan 

Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai 

berikut: 91 

Pengalaman di lapangan, (sebagian besar) yang 

mengalami kekerasan ini adalah masyarakat miskin dan 

tidak mampu untuk membiayai kesehatan. Belum 

adanya pendampingan secara menyeluruh kepada 

korban yang mengalami kekerasan. 

Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam hal ini 

mencangkup empat aspek, yaitu pencegahan, penanganan, 

partisipasi masyarakat, dan permberdayaan perempuan. 

Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan bimbingan 

teknologi dan sebagainya. Sedangkan pada tahap penangan, 

korban yang telah mengalami kekerasan dilakukan 

pendampingan kesehatan, pendampingan hukum, pelayanan 

penjangkauan kasus. Kemudian pada aspek partisipasi 

masyarakat, ini menjadi penting dan cukup krusial, dimana 

dukungan masyarakat sangat dibutuhkan khususnya dalam 

membantu perbaikan psikis korban kekerasan. Dukungan 

masyarakat yang rendah akan menjadi persolan baru dimana 

korban yang tidak diterima dengan baik di lingkungan tempat 

tinggalnya,  maka ini tidak menutup kemungkinan akan 

91 Wawancara dengan Erni Suryani,  Kepala Bidang Pemenuhan 

Hak Perempuan pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 

Provinsi Nusa Tengga Barat , 20 Januari 2021. 
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membuat pola berulang, korban tersebut bisa menjadi pelaku 

kekerasan berikutnya.92   

Dalam aspek anak di Nusa Tenggara Barat, dewasa ini masih 

memilki persoalan mengenai kekerasan. Kasus kekerasan 

terhadap anak sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Pengolahan data kuantitatif yang diperoleh dari Dinas 

Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perlindungan 

Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, kekerasan 

pada anak yang terjadi berdasarkan wilayah kabupaten/kota, 

tertinggi  Kabupaten Lombok Timur sebanyak 118 kasus, 

Kabupaten Lombok Utara sebanyak 97 kasus, Kota Mataram 

sebanyak 49 kasus, Kabupaten Sumbawa sebanyak 44 kasus, 

92 Wawancara dengan Erni Suryani,. Kepala Bidang 

Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Perlindungan Perempuan dan 

Anak Provinsi Nusa Tengga Barat , 20 Januari 2021. 
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Kabupaten Dompu sebanyak 42 kasus, Kabupaten Lombok 

Tengah sebanyak 32 kasus, Kota Bima sebanyak 32 kasus, 

Kabupaten Lombok Barat sebanyak 27 kasus, Kabupaten 

Sumbawa Barat sebanyak 24 kasus, dan Kabupaten Bima 

sebanyak 17 kasus.  

Kasus kekerasan terhadap anak terdiri dari berbagai bentuk 

kekerasan, diantaranya adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, 

eksploitasi, trafficking, penelataran dan lainnya. Selama ini 

regulasi dan kebijakan tentang anak hanya menurut perspektif 

orang dewasa. Menyangkut hal ini, perlu terobosan kebijakan 

sesuai dengan kebutuhan anak, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara 

Barat  yang menyatakan: 

“Keterlibatan anak sangat penting ketika 

membahas terkait dengan anak, jangan sampai 

pada pembahasan ini anak tidak dilibatkan. 

Seperti berbicara tentang kebijakan terhadap 

anak,  misalnya pendidikan dan kesehatan 

anak.”93 

Pentingnya keterlibatan anak dalam pembahasan terkait dengan 

anak merupakah salah satu hak yang dimiliki oleh anak. Di mana 

hak-hak anak tersebut sebanyak 31 hak setidaknya hak untuk 

tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan anak dan hak 

anak untuk mendapatkan identitas hukum.94 

93 Wawancara dengan Waniati, Kordinator Divisi Penguatan 

SDM, Organisasi dan Jaringan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 

Nusa Tenggara Barat, 21 Januari 2021. 
94 Wawancara dengan Waniati, Kordinator Divisi Penguatan 

SDM, Organisasi dan Jaringan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 

Nusa Tenggara Barat, 21 Januari 2021. 
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Kemudian terkait dengan aspek hak-hak kelompok  disabilitas di 

Nusa Tenggara Barat juga masih tergolong tinggi. Berdasarkan 

data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada Dinas Sosial 

Provinsi adalah sebagai berikut: 

Pengolahan data yang diperoleh pada website Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan diagram di atas, terdapat persebaran orang dengan 

disabilitas yang ada di Nusa Tenggara Barat, tertinggi 

Kabupaten Lombok Timur  sebanyak 8.186 orang, disusul kedua 

oleh Kabupaten Bima sebanyak 3.171 orang, Kabupaten 

Lombok Tengah sebanyak 2.866 orang, Kabupaten Sumbawa 

sebanyak 2.459 orang, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 

2.425 orang, Kabupaten Dompu sebanyak 1.505 orang, Kota 

Mataram sebanyak 1.049 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 

sebanyak 1.030 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 776 

orang dan Kota Bima sebanyak 670 orang. 
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3.1.2. Kerangka Regulasi RANHAM di Nusa Tenggara 

          Barat 

Terkait dengan tantangan penerjemahan kerangka regulasi 

dalam kebijakan RANHAM, dari beberapa institusi yang 

merupakan subjek penelitian mengidentifikasi beberapa 

tantangan yaitu, minimalnya sosialisasi terkait dengan program 

RANHAM khususnya pada institusi-institusi yang memiliki 

kepentingan langsung dengan RANHAM. Hal dipaparkan oleh 

Kepala Sub Bidang Program Dinas  Kesehatan yang 

mengatakan: 95 

“Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan 

sampai saat ini masih dalam bentuk sosialiasi 

dan kerangka regulasi yang disusun oleh 

pemerintah pusat belum pernah dilihat. 

Sebelumnya pertemuan intensi terkait RANHAM 

ini dengan Kanwil Hukum dan HAM dan 

kemudian dialihkan ke biro hukum SEKDA. Jadi, 

untuk tantanganya sendiri belum banyak 

mengetahui kerangka regulasi RANHAM yang 

dibentuk oleh Pemerintah Pusat kemudian 

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk 

yang sektoral. Yang diketahui oleh Dinas 

Kesehatan dengan RANHAM ini terkait 

penyedian fasilitas tempat ibu menyusui di tempat 

umum, seperti terminal dan bandara, tetapi 

secara umum belum diketahui secara pasti bentuk 

regulasinya.” 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berpendapat: 

“Secara umum kerangka regulasi RANHAM 

untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah, 

tantangannya terletak pada, terbatasnya 

pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah 

95 Wawancara dengan M. Ismed Nurromadhoni, Kepala Sub 

Bidang Program Dinas Kesehatan Provinsi NTB , 20 Januari 2021. 
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daerah, keterbatasan sarana dan prasarana 

dalam mensosialisasikan RANHAM dan 

mekanisme pelaksanaannya sampai pada tingkat 

desa/kelurahan, data/informasi mengenai 

implementasi pelaksanaan HAM di derah belum 

terintegrasi dengan baik (dari pemerintah 

kabupaten/kota dan juga provinsi) dan dinamika 

politik/arah kebijakan pemerintah daerah masih 

cenderung pelaksanaan pembangunannya 

berorientasi (mengutamakan) pada 

fisik/infatruktur. Sementara pembangunan 

bidang sosial kemanusiaan masih hanya sebagai 

komponen pelengkap tidak menjadi instrumen 

yang utama.”96 

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan sebuah 

program. Meskipun terlihat sederhana dan ringan, namun proses 

sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. 

Implikasi yang terjadi apabila minimalnya sosialisasi, sosialisasi 

tidak merata atau tidak secara menyeluruh baik secara vertikal 

maupun horizontal sehingga terjadi gap  atau mis persepsi 

terutama pada subjek yang terlibat.  

Selain kurangnya sosialisasi, tantangan lainnya berdasarkan 

temuan di lapangan adalah kordinasi yang minimal, baik secara 

vertikal (pemerintah pusat-pemerintah daerah) maupun secara 

horizontal (antar institusi-institusi yang memiliki kepentingan). 

Menurut Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan terkait 

dengan program RANHAM, mereka belum ada koordinasi dari 

kementerian, belum mengetahui bentuk substansi atau isi dari 

RANHAM itu sendiri karena dari instansi ini berkaitan dengan 

hak perlindungan terhadap anak dan perempuan: 

“Kerangka RANHAM sampai saat ini belum 

diketahui, jadi apabila nanti dari kementerian 

akan menyusun RAN maka tentunya kerangka 

substansinya kan seperti apa sehingga yang 

96 Wawancara dengan Akhsanul Khalik pada tanggal 6 Januari 

2021. 



63 

terkait dengan institusi Perlindungan Perempuan 

dan Anak bisa memberikan masukan yang terkait 

dengan hak-hak terhadap perlindungan 

perempuan dan anak, khususnya pada 

perlindungan anak. Karena, Dinas Perlindungan 

Perempuan dan anak memiliki fungsi pencegahan 

pada tindak kekerasan anak bentuk fisik atau 

pisikis, penelantaran, dan memperkerjaakan 

anak di bawah umur. Hal-hal ini yang harus 

dimasukkan ke dalam RANHAM karena nantinya 

jika sudah ada maka dari Dinas Perlindungan 

Perempuan dan Anak akan membuat turunan 

RANHAM daerah dan menjadikan RANHAM 

pusat sebagai pedoman atau acuan.”97   

Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan yang dikemukakan oleh 

organisasi masyarakat sipil terkait dengan masalah koordinasi 

antar institusi, sebagai berikut: 

“Hambatan untuk persoalan hak anak, kebijakan 

itu bagus di tingkatan provinsi maupun 

kabupaten, ternyata (implementasi) belum 

menyentuh sampai pada lapisan bawah. LPA 

melakukan penguatan koordinasi baik secara 

institusi ataupun yang berkaitan dengan orang-

orang tertentu yang pada saat itu memegang 

jabatan sebagai pemangku kebijakan. 

Harapannya, mereka dapat 

mengimplementasikan sampai pada tahapan 

paling bawah di masyarakat. Tapi masalahnya 

apabila terjadi mutasi (pejabat) berpengaruh 

pada masalah koordinasi.” 

Ungkapan itu memperlihatkan bahwa implementasi RANHAM 

belum menjadi kerja sistemik instansi pemerintah daerah dan 

organisasi masyarakat sipil.  Hal itu terlihat masih sangat 

97 Wawancara dengan  Erni Suryani, Kepala Bidang Pemenuhan 

Hak Perempuan Dinas Perlindungan Perlindungan dan Anak Provinsi 

Nusa Tenggra Barat , tanggal 20 Januari 2021. 
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tergantung pada dukungan personal sehingga tidak heran apabila 

proses implementasinya terhambat karena pergantian pejabat 

yang memiliki komitmen bekerjasama dengan peran aktif 

masyarakat sipil dimutasi ke tempat lain. Organisasi masyarakat 

sipil harus membangun ulang komunikasi dan koordinasi 

dengan pejabat baru. 

Tantangan selanjutnya adalah tidak sejalannya kebijakan 

pemerintah pusat dengan kebutuhan yang ada di Nusa Tenggara 

Barat. Jika selama ini program RANHAM terfokus pada aspek 

spesifik pada anak, perempuan, orang dengann disabilitas dan 

masyarakat adat saja, sedangkan ada persoalan lain yang tidak 

kalah krusial di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Gubernur 

Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan, sebagai berikut: 98 

“Program aksi RANHAM yang ditetapkan 

Pemerintah pusat kadang tidak sejalan dengan 

kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan 

kondisi dan kebutuhan di daerah. Seperti belum 

terprogramnya cakupan pelaksanaan Aksi HAM 

antara lain pengentasan masalah stunting secara 

menyeluruh, perlindungan hak-hak tenaga kerja 

dan buruh migran, pencegahan perkawinan 

anak.” 

Kemudian terkait dengan model kelembagaan RANHAM 

daerah yang tepat untuk dikembangkan di Nusa Tenggara Barat, 

berdasarkan pendapat para informan dalam penelitian ini 

perlunya sebuah kelembagaan atau kepanitiaan. Kelembagaan 

ini sebagai “rumah” bagi institusi-institusi terkait dalam 

mengumpulkan gagasan, konsep termasuk evaluasi program 

pada tingkat provinsi. Berikut beberapa hasil wawancara dari 

beberapa instansi-instansi terkait dengan urgensi kelembagaan 

RANHAM di Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana dinyatakan 

98 Wawancara dengan Zulkieflimansyah, Gubernur Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan jawaban secara tertulis 

pada tanggal 26 Januari 2021. 
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secara eksplisit oleh Perwakilan Ombudsman Wilayah Nusa 

Tenggara Barat, sebagai berikut: 99 

“Dari segi kelembagaan, dibutuhkan sebuah 

kepanitiaan, karena kadang-kadang hal untuk 

menentukan yang bertanggung jawab dalam hal 

ini belum jelas untuk menjalankan RANHAM di 

daerah. Perlu diperjelas bagaimana peran dan 

tanggung jawab masing-masing institusi. 

Terlebih lagi, masih terjadi ego sektoral sehingga 

terlihat RANHAM ini hanya sekedar sebagai 

penggugur kewajiban saja tanpa dilakukan 

evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, misalnya 

bidang pendidikan, kebijakan terhadap 

perempuan dan anak, kebijakan terhadap 

disabilitas, apakah pernah secara nasional itu 

menjadi sebuah kebijakan yang dapat diubah 

oleh pemerintah agar nanti bisa meningkatkan 

kualitas pelayanan pada masyarakat dan jangan 

sampai RANHAM ini hanya memberikan data 

saja.” 

Kemudian pernyataan serupa juga disampaikan oleh Biro 

Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menyatakan: 100 

“Perlu ada Panitia RANHAM di Daerah, dan 

perlu dikembangkan kepengurusannya dengan 

melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, pemangku adat dan cendekiawan.” 

99  Wawancara dengan Muhammad Rosyid Rido, Kepala 

Keasistenan Pencegahan Perwakilan di kantor Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia, 25 Januari 2021. 
100 Wawancara dengan Ruslan Abdul Gani Kepala Biro Hukum 

Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan 

jawaban secara tertulis tanggal 6 Januari 2021. 
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Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa 

Tenggara Barat juga mengungkapkan hal senada: 101 

“Harus ada tim yang memiliki keterkaitan dalam 

membentuk dan menyusun RANHAM ini. Tim ini 

nantinya akan mengadakan identifikasi masalah. 

Kemudian masalah inilah yang akan didiskusikan 

melalui FGD karena manfaat dari diskusi 

tersebut untuk menyerap informasi yang 

sedalam-dalamnya, untuk ditindaklanjuti oleh 

pemangku kebijakan atau pihak pelaksana sesuai 

dengan bidangnya.” 

Jika selama ini program RANHAM dirasa belum maksimal 

hanya dilihat dari aspek kerangka regulasinya, padahal yang 

tidak kalah penting perlu ada kepanitiaan RANHAM di daerah 

guna menjalankan dan mengembangkan program RANHAM di 

daerah:102 

“Jangan sampai RANHAM hanya berupa 

dokumen dan jangan tidak dilakukan pengawalan 

untuk pelaksanaannya. Termasuk, untuk 

mengevaluasi meski tidak melakukan kegiatan 

per kegiatan. Tetapi, ketika memiliki anggota dari 

dinas sosial, LPA ataupun lembaga terkait 

lainnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga tadi di-list dan harus memiliki peta 

sehingga dapat memetakan daerah yang belum 

tersentuh dengan RANHAM ini.” 

101 Wawancara dengan Erni Suryani,  Kepala Bidang 

Pemenuhan Hak Perempuan Dinas Perlindungan Perlindungan dan 

Anak Provinsi Nusa Tenggra Barat yang dilakukan pada tanggal 20 

Januari 2021. 
102 Wawancara dengan Warniati, Koordinator Divisi Penguatan 

SDM, Organisasi, dan Jaringan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 21 Januari 2021. 
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3.1.3.  Program Aksi 

Selama ini kebijakan RANHAM ditetapkan dalam kerangka 

perlindungan sejumlah kelompok rentan yang spesifik yakni, 

anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas. 

Menurut para informan dari kalangan pemerintah,  kelompok 

rentan spesifik sebagaimana dimaksud di atas mendapat 

perhatian yang baik. Secara umum, di tingkat pemerintah 

misalnya isu mengenai anak, perempuan, orang dengan 

disabilitas dan masyarakat adat telah diakomodir dalam program 

kerja beberapa perangkat daerah, sebagaimana dikemukakan 

oleh Wali Kota Mataram, sebagai berikut: 

“Perlindungan kelompok rentan yang spesifik 

seperti anak,   perempuan,masyarakat adat, dan 

penyandang disabilitas telah ada dalam program 

kerja beberapa perangkat daerah seperti DP3A 

dan Dinas Sosial, sudah sejalan dengan kerangka 

regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat serta 

mampu mengakomodasi permasalahan yang 

terjadi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak 

terkait.” 

Hal ini juga sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dinas 

Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan: 

“Masalah anak, perempuan, masyarakat adat, 

dan penyandang disabilitas menjadi perhatian 

khsuus dan selalu diakomodir dalam program-

program penanganan masalah sosial baik 

program langsung dari kementerian sosial RI 

maupun program yang di-support oleh anggaran 

daerah (APBD). Penanganan masalah sosial 

kelompok rentan tersebut untuk memberikan 

perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka 

mengoptimalkan keberfungsian sosial mereka 

baik sebagai individu, keluarga, dan bagian dari 

masyarakat. Persoalan terkait dengan penegakan 

HAM untuk kelompok rentan sudah menjadi 

bagian dari produjk regulasi dalam pelaksanaan 
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penanganan masalah kelompok rentan tersebut 

seperti tidak boleh diskriminatif, penyediaan 

sarana prasarana yang aksesible bagi kelompok 

disabilitas dan lanjut usia, kesamaan hak (prinsip 

gender), restorative justice untuk kasus hukum 

tertentu, penegakan hukum adat selaras dengan 

hukum konvensional serta pemenuhan kebutuhan 

informasi dan infastruktur fisik/sosial bagi 

komunitas adat terpencil agar bisa terkoneksi 

denngan daerah sekitarnya. Kelemahan kita 

pemerintahan juga unsur masyarakat bahkan 

dunia usaha adalah konsistensi yang terus 

menerus memberikan keberpihakan kepada 

kelompok rentan-rentan tersebut sampai benar-

benar mereka mandiri.”103 

Dalam bagian isu RANHAM, anak, perempuan, kelompok 

disabilitas, dan masyarakat adat,  akan dibahas satu-persatu 

dibawah ini.  

Pertama, terkait masalah anak, selain pada tingginya kasus 

kekerasan sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 

sebelumnya, juga yang tidak kalah penting adalah stunting dan 

perkawinan anak. 

1. Stunting (anak bertubuh pendek)

Kasus stunting104 di Nusa Tenggara Barat tercatat cukup tinggi 

yakni pada angka 33 persen. Sehingga menempatkan Nusa 

Tenggara Barat tercatat sebagai daerah dengan kasus stunting 

103 Wawancara dengan Akhsanul Khalik, Kepala Dinas Sosial 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 6 Januari 2021. 
104  Anak yang bertubuh pendek (stunting) terjadi karena 

kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang yang 

disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa 

kanak-kanak. Hal ini dapat membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak 

secara permanen dan menyebabkan kerusakan yang lama. Lihat, 

https://www.unicef.org/indonesia/id/nutrisi, diakses pada 20 Maret 

2021 

https://www.unicef.org/indonesia/id/nutrisi
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tertinggi kedua secara nasional. Dari  34 provinsi, Nusa 

Tenggara Barat tercatat berada di urutan 33 dengan kasus 

stunting tertinggi secara nasional. Hal itu diakui Gubernur Nusa 

Tenggara Barat, Zulkifliemansyah.105   

Pada tahun 2019 di provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat masih 

ditemukan balita yang stunting. Berdasarkan data hasil pekan 

penimbangan 2019, ditemukan balita stunting di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebesar 70.669 balita. Kasus tertinggi ada di 

Kabupaten Lombok Tengah dengan 19.235 balita stunting dan 

terendah ditemukan di Kota Mataram dengan 1.442 balita 

stunting.106 Persoalan gizi buruk dan stunting ini tentu 

berpengaruh pada indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Ranking IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih bertahan 

pada urutan 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Kepala Badan 

Pusat Statistik (BPS) Selasa, 15 Desember 2020 merilis resmi, 

IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan tipis  

dari 68,14 di tahun 2019 menjadi 68,25 pada tahun 2020.107   

Untuk menekan jumlah stunting, Gubernur Nusa Tenggara Barat 

telah mengeluarkan surat edaran tentang  percepatan 

penanganan stunting yang ditujukan kepada Bupati/Walikota.108 

Strategi mengatasi masalah stunting tersebut diantaranya 

sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasii 

yakni,  peningkatan Kualitas PMBA (Pemberian Makanan Bayi 

dan Anak), peningkatan edukasi gizi, dan penguatan intervensi 

gizi di Puskesmas, sekolah dan Posyandu. 109 

Alokasi anggaran pencegahan dan penanganam stunting 

mencapai lebih dari Rp 103,6 miliar  pada tahun 2020, tersebar 

105 Suara NTB, 21 Februari 2020. 
106 Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, 

Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020. 
107 https://www.suarantb.com/ipm-ntb-naik-

tipis/#:~:text=Mataram%20(Suara%20NTB)%20%E2%80%93%20In

deks,%E2%80%9CNaik%20tipis. Diakses  31 Januari 2021. 
108 Surat Edaran Gubernur NTB No. 440.235.Kesra. 
109 Wawancara  dengan Made Armaemi Sedana Putri, 

Pengelola program peningkatan mutu dan kecukupan gizi Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB,  2 Februari 2021.  
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di sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi 

lainnya sebagai penanggungjawab kegiatan.110  

Berdasarkan data, diskusi dan penelitian stunting bukan hanya 

menjadi kewajiban dari Dinas Kesehatan, sebagaimana 

diungkapkan oleh Pengelola program peningkatan mutu dan 

kecukupan gizi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

sebagai berikut:  

“Stunting akar masalahnya bukan dari Dinas 

Kesehatan saja dan stunting ini merupakan bukan 

masalah baru tetapi sudah menjadi masalah 

kronis lama. Stunting mulai dari gangguan 

pertumbuhan yang dimulai pada 1000 HPK, 

karena ibu hamil 9 bulan jadi 790 hari sampai 

dengan 2 tahun lahir. Konvergensi  penanganan 

stunting melibatkan lintas sektoral yakni, 

Bappeda Provinsi NTB, Badan pemberdayaan 

masyarakat, Dinas Pertanian, Dinas sosial untuk 

mewujudkan penanganan stunting.”111  

Padahal stunting dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan 

yang mengandung gizi, seperti lobster.  Sebagaimana diketahui, 

Nusa Tenggara Barat sendiri termasuk daerah penghasil lobster 

terbaik dunia. Persoalannya kemudian, lobster-lobster yang 

mempunya kandungan gizi tinggi tersebut justru hanya menjadi 

komoditi tidak dikonsumsi oleh masyarakat setempat.112 

Sementara itu, pantai yang terlihat biru, pasir putih yang lembut, 

di sejumlah tempat wisata, terutama di pantai sekitar hotel besar, 

menjadi area terlarang bagi nelayan memarkir sampan dan 

mencari ikan, karena telah menjadi tempat snorkeling, kano, 

110 https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/ntb-

targetkan-stunting-tuntas-2023 Diaksess tanggal 30 januari 2021. 
111 Wawancara  dengan Made Armaemi Sedana Putri, 

Pengelola program peningkatan mutu dan kecukupan gizi Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB,  2 Februari 2021.  
112 https://www.antaranews.com/berita/1572648/perusahaan-

budi-daya-lobster-asal-ntb-kejar-kuota-ekspor. Diakses 1 Februari 

2021. 

https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/ntb-targetkan-stunting-tuntas-2023
https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/ntb-targetkan-stunting-tuntas-2023
https://www.antaranews.com/berita/1572648/perusahaan-budi-daya-lobster-asal-ntb-kejar-kuota-ekspor
https://www.antaranews.com/berita/1572648/perusahaan-budi-daya-lobster-asal-ntb-kejar-kuota-ekspor
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diving, dan berjemur para turis. Situasi ini telah dikeluhkan oleh 

seorang nelayan: 113 

 “Padahal nemperan ndik arak tau ngepean (padahal 

pantai tidak ada yang punya).”   

Masalah stunting ini, akarnya berkelindan dengan masalah 

kesejahteraan. Misalnya, Upah Minimal Provinsi  (UMP) Nusa 

Tenggara Barat tergolong kecil bila dibandingkan dengan 

provinsi lain. Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat  

tahun 2021 tidak dinaikkan. Dewan Pengupahan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat menetapkan besaran UMP tahun 2021 sama 

seperti UMP tahun 2020,  yaitu sebesar Rp 2,18 juta. 

Jika demikian, masalah stunting ini bukan hanya soal kesadaran 

dan pengetahuan tentang gizi, akarnya cukup dalam, yakni 

kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat 

pada Maret 2020 tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 

persen). Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Nusa 

Tenggara Barat sebesar 705,68 ribu orang (13,88 persen). 

Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin (P0) 

selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 

persen poin. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di 

daerah perkotaan tercatat sebesar 368,43 ribu orang atau 14,90 

persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 

345,45 ribu orang atau 13,09 persen.114 

2. Perkawinan anak

Perkawinan di usia SMA/SMK,  selama tahun 2020 di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat mencapai 874 kasus. Angka ini belum 

113 Wawancara dengan nelayan Lombok Utara tanggal 25 

Januari 2019. 
114 https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/701/maret-

2020---persentase-penduduk-miskin-provinsi-ntb-mencapai-13-97-

persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Nusa

,(13%2C97%20persen).&text=Pada%20periode%20September%202

019%20%2D%20Maret,menjadi%202%2C577%20pada%20Maret%

202020.. Diakses 31 Januari 2021 

https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/701/maret-2020---persentase-penduduk-miskin-provinsi-ntb-mencapai-13-97-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Nusa,(13%2C97%20persen).&text=Pada%20periode%20September%202019%20%2D%20Maret,menjadi%202%2C577%20pada%20Maret%202020
https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/701/maret-2020---persentase-penduduk-miskin-provinsi-ntb-mencapai-13-97-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Nusa,(13%2C97%20persen).&text=Pada%20periode%20September%202019%20%2D%20Maret,menjadi%202%2C577%20pada%20Maret%202020
https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/701/maret-2020---persentase-penduduk-miskin-provinsi-ntb-mencapai-13-97-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Nusa,(13%2C97%20persen).&text=Pada%20periode%20September%202019%20%2D%20Maret,menjadi%202%2C577%20pada%20Maret%202020
https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/701/maret-2020---persentase-penduduk-miskin-provinsi-ntb-mencapai-13-97-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Nusa,(13%2C97%20persen).&text=Pada%20periode%20September%202019%20%2D%20Maret,menjadi%202%2C577%20pada%20Maret%202020
https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/701/maret-2020---persentase-penduduk-miskin-provinsi-ntb-mencapai-13-97-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Nusa,(13%2C97%20persen).&text=Pada%20periode%20September%202019%20%2D%20Maret,menjadi%202%2C577%20pada%20Maret%202020
https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/701/maret-2020---persentase-penduduk-miskin-provinsi-ntb-mencapai-13-97-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Nusa,(13%2C97%20persen).&text=Pada%20periode%20September%202019%20%2D%20Maret,menjadi%202%2C577%20pada%20Maret%202020
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termasuk perkawinan usia SMP yang diperkirakan jumlahnya 

juga besar.115 DPRD Nusa Tenggara Barat baru saja menetapkan 

Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak menjadi Perda, 

Jumat, 29 Januari 2021. Ada tiga substansi dalam Perda tersebut. 

Pertama, terkait dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Kedua, pembentukan Satgas dan ketiga, mengenai anggaran.116 

Dalam Perda tersebut mengatur pemberian sanksi administratif 

berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari 

jabatan dan/atau denda administratif paling banyak Rp 5 juta.  

Sementara bagi orang tua yang memaksa dan/atau membiarkan 

anaknya melakukan perkawinan anak di luar ketentuan 

perundang-undangan di kenakan sanksi administratif berupa 

teguran lisan, teguran tertulis dan/atau denda administratif 

paling banyak Rp 5 juta.    

Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi 

kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak di 

tingkat kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat 

membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat 

kabupaten/Kota (Satgas PPA Kabupaten/Kota). Satuan Tugas 

Pencegahan Perkawinan Anak merupakan kelompok kerja yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur. 

Perda ini juga mengatur tentang anggaran atau pembiayaan. 

Telah disepakati dalam substansi Perda bahwa Pemerintah 

Daerah menganggarkan satu persen dari APBD untuk anggaran 

pencegahan perkawinan anak. Sebagaimana kita ketahui satu 

persen dari APBD adalah sekitar Rp 50 miliar. 

“Semoga Perda ini nanti bisa berlaku efektif di 

masyarakat karena terutama di Lombok masih kuat 

anggapan jika seorang anak perempuan yang 

115 Wawancara dengan Akhdiansyah, Ketua Pansus Rapeda 

Pencegahan Perkawinan Usia Anak DPRD Provinsi NTB, 31 Januari 

2021. 
116 Wawancara dengan Akhdiansyah, Ketua Pansus Rapeda 

Pencegahan Perkawinan Usia Anak DPRD Provinsi NTB, 31 Januari 

2021. 
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dibawa lari oleh laki-laki dalam merarik, aib jika 

diambil kembali oleh keluarganya. Kita 

menghormati adat, tetapi juga perlu 

memperhatikan masa depan anak, gangguan 

kesehatan reproduksi, stunting, risiko kematian ibu 

dan anak. Karena itu, perlu ada suatu peraturan 

yang tegas mengatur pencegahan perkawinan usia 

anak.”117 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

telah berupaya mencegah pasangan yang akan melakukan 

perkawinan dini. Dalam upaya mencegah perkawinan dini,  anak 

akan didampingi seorang psikolog, ditenangkan,  dan diberikan 

pemahaman yang benar tentang perkawinan.118 

Sementara, Lembaga Perlindungan Anak  Nusa Tenggara Barat 

(LPA NTB) bekerja sama dengan Unicef telah mengadakan 

program   Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Per Januari 

2020, LPA NTB – Unicef  melakukan  intervensi  pada 10 desa 

di Kabupaten Lombok Utara untuk pencegahan perkawinan 

anak.  Adapun 10 desa tersebut  adalah Desa Senaru, Karang 

Bajo, Sukadana yang masuk wilayah Kecamatan Bayan;  Desa 

Gumantar, Dangiang, yang masuk wilayah  Kecamatan 

Kayangan; Desa Gondang yang masuk wilayah Kecamatan 

Gangga; Desa Jenggala dan Desa Tegal Maja, yang masuk 

wilayah Kecamatan Tanjung; Desa Pemenang Timur dan  Desa 

Pemenang Barat, yang masuk wilayah Kecamatan Pemenang. 

Secara umum, program pencegahan perkawinan anak di 10 desa 

tersebut memperoleh hasil yang signifikan, yaitu  berkontribusi 

terhadap  penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten 

Lombok Utara, khususnya  10 desa yang diintervensi  karena 

117 Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie 

Rupaeda, 30 Januari 2021. 
118 Husnanidiaty Nurdin, kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB,  
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anka perkawinan anak menurun hingga 65%  dibandingkan 

dengan tahun 2019.119 

Pada saat yang sama penguatan kapasitas anak melalui forum 

anak  di 10 desa tersebut cukup berpengaruh dalam  rangka 

mengurangi  jumlah perkawinan anak di desanya. Mereka 

melakukan sosialisasi ke teman sebaya, melaporkan kejadian 

/indikasi perkawinan anak serta mendorong kebijakan dan 

penganggaran dana desa untuk perlindungan anak melalui 

Musrenbangdes Khusus Anak.  

“790 orang masyarakat, yang tediri dari 283 laki-

laki dan 507 perempuan yang menjadi sasaran 

Implementasi TEPAK  dan Dialog Warga di 10 

desa, juga sangat  berperan dalam menekan angka  

perkawinan anak secara signifikan, karena setelah 

mendapat pemahaman tentang pencegahan 

perkawinan anak, masyarakat melakukan 

sosialisasi, melaporkan dan bahkan menangani 

proses “belas”120 indikasi perkawinan anak di 

desanya.” 121  

Intensitas pendampingan masyarakat melalui Dialog  Warga dan 

TEPAK di samping perubahan cara pandang dan perilaku 

masyarakat, juga tokoh-tokoh masyarakat telah menekan 

perkawinan anak secara signifikan.  Selanjutnya intervensi ini 

juga ditujukan pada perubahan regulasi dan kebijakan melalui 

penguatan regulasi dan kelembagaan Pencegahan Perkawinan 

Anak. Upaya mengubah regulasi daerah  telah berhasil 

menyusun draft Raperda  tentang Pencegahan Perkawinan Anak  

dan sudah masuk menjadi prolegda  inisiatif DPRD Kabupaten 

119 Wawancara dengan Warniati, Koordinator Divisi Penguatan 

SDM, Organisasi, dan Jaringan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 21 Januari 2021. 
120 Melerai atau memisahkan anak yang akan menikah. 
121 Wawancara dengan Warniati, Koordinator Divisi Penguatan 

SDM, Organisasi, dan Jaringan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 21 Januari 2021. 
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Lombok Utara untuk dibahas awal tahun 2021. Dari proses 

pembahasan draft Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang 

Pencegahan Perkawinan Anak bersama DPRD dan  tim legal 

drafting independen.  

Di ranah masyarakat,  telah dideklarasikan Forum Masyarakat 

Kabupaten Lombok Utara untuk Perlindungan Perempuan dan 

Anak di 10 desa. Salah satu program konkritnya mendorong 

lahirnya Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak.122 

Peraturan desa ini telah berhasil menurunkan angka perkawinan 

anak.  Keberhasilan ini diindikasikan  perkawinan anak di 

Kabupaten Lombok Utara cukup tinggi,  tercatat dan terlaporkan 

mencapai 156 orang anak dengan rincian menikah sebanyak  99 

anak dan berhasil dicegah (digagalkan) sebanyak 57 anak. 

Adapun rinciannya sebagai berikut: 123 

1. Data 10 desa intervensi LPA NTB – Unicef tahun

2020  mencatat sebanyak 67 kasus (35 menikah dan

32 berhasil dicegah);

2. Data 5 desa di luar intervensi LPA NTB – Unicef

tahun 2020 sebanyak 57 kasus (51 menikah dan 6

berhasil dicegah);124

3. Data yang ditangani  Dinas Sosial PPA Kabupaten

Lombok Utara dan LPA Kabupaten Lombok Utara

(di luar poin 1 dan 2) sebanyak 32 kasus (13 menikah

dan 19 berhasil dicegah).

Tingginya angka perkawinan anak di atas juga ditunjukan 

dengan angka remaja 14- 18 tahun yang memeriksakan 

kehamilan dan remaja yang bersalin di layanan kesehatan di 

Kabupaten Lombok Utara pada 2020. Data Laporan Remaja 

122 Data diperoleh dari Lembaga Perlindungan Provinsi Anak 

Nusa Tenggara Barat tentang Laporan Pencegahan Perkawinan Anak 

Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. 
123 Data diperoleh dari Lembaga Perlindungan Provinsi Anak 

Nusa Tenggara Barat tentang Laporan Pencegahan Perkawinan Anak 

Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. 
124 Data dari Yayasan Tunas Alam Indonesia – Santai dan dari 

pendataan LPA NTB. 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2020 (per 

November 2020) menunjukan masih tingginya angka persalinan 

remaja usia 14 – 18 tahun, yaitu sebesar 366 orang remaja yang 

memeriksakan kehamilan dan 278 orang remaja yang bersalin. 

Contoh Desa Sesait sebanyak 22 kasus, desa Loloan (satu 

Dusun) sebanyak 7 kasus perkawinan anak , Desa Akar-akar 14 

kasus, Desa Medana 7 Kasus dan Desa Sigar Penjalin 7 kasus.125 

Kedua, terkait dengan perempuan, di Nusa Tenggara Barat kasus 

kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Tentu, data ini 

seperti pucuk gunung es karena masih banyak kasus KDRT yang 

tidak tercatat (non-reporting of crime). Bila terjadi kekerasan 

dalam rumah tangga, misalnya dibentak atau ditempeleng, 

belum tentu bagi istri untuk mengadu kepada aparat penegak 

hukum. Perempuan yang mengadukan kekerasan dalam rumah 

tangga secara hukum akan dicela “pelilak dirik” (memalukan 

diri sendiri) atau membongkar rahasia rumah tangga sendiri. 

Sebagian masyarakat mungkin ada yang menyalahkan suami 

yang melakukan kekerasan, tetapi belum tentu akan membela 

perempuan korban, bisa jadi korban dianggap “ndek mentau 

runguk rasanin se mame” (tidak bisa melayani suami).    Posisi 

perempuan dalam keluarga dan masyarakat pasif sebagaimana 

ungkapan nina mole meno atau lamon te nina mole meno (kalau 

jadi perempuan memang seharusnya begitu). Sebagian dari 

mereka mengaku akan mengadu jika KDRT itu benar-benar 

telah keterlaluan.126 

Jika pada pemaparan bab sebelumnya terkait dengan jumlah 

tingginya kekerasan terhadap perempuan, maka data ini lebih 

khusus pada salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan 

yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT). 

125 Data diperoleh dari Lembaga Perlindungan Provinsi Anak 

Nusa Tenggara Barat tentang Laporan Pencegahan Perkawinan Anak 

Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. 
126 Wawancara dengan sejumlah perempuan di Mataram yang 

tidak mau disebutkan namanya, 22 – 26 Januari 2021. 
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Hasil pengolahan data kuantitatif yang diperoleh dari 

Dinas Perlindungan   Perempuan dan Anak Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

Dari data tersebut berdasarkan kabupaten/kota, yang memiliki 

kasus KDRT dengan jumlah tertinggi, yaitu Kabupaten Lombok 

Timur dengan jumlah 26 kasus, kemudian Kota Bima sebanyak 

25 kasus, Kota Mataram sebanyak 23 kasus, Kabupaten Lombok 

Barat sebanyak 19 kasus, Kota Bima sebanyak 11 kasus, 

Kabupaten Sumbawa sebanyak 10 kasus, Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok 

Tengah sebanyak 7 kasus. 

Ketiga, kekerasan terhadap orang dengan disabilitas. 

Berdasarkan data pada Dinas Perlindungan Perempuan dan 

Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah kekerasan terhadap 

orang dengan disabilitas adalah sebagai berikut: 
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Hasil pengolahan data kuantitatif yang diperoleh dari

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Berdasarkan data di atas, kasus kekerasan terhadap orang 

dengan disabilitas tertinggi terletak pada wilayah Kabupaten 

Lombok Timur dengan total 30 kasus, berikutnya Kabupaten 

Sumbawa sebanyak 10 kasus, Kabupaten Lombok Utara dan 

Kabupaten Lombok Tengan sebanyak 9 kasus, Kabupaten 

Dompu sebanyak 4 kasus, Kota Mataram, Kota Bima dan 

Kabupaten Bima masing-masing 1 kasus dan Kabupaten 

Lombok Barat serta Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 0 

kasus. 

Terkait dengan perlindungan orang dengan disabilitas, telah ada 

regulasi yakni Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 tahun 

2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. Dalam Perda ini diatur 22 hak diantaranya hak bebas 

dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi 
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dan seterusnya. Disamping 22 hak disabilitas, juga secara khusus 

mengatur hak perempuan dengan disabilitas, misalnya hak untuk 

mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk 

dari kekerasan dan eksploitasi seksual, hak kesehatan 

reproduksi, dan sebagainya. Khusus anak disabilitas diatur hak 

mendapat pendampingan sosial, hak perlakuan yang sama 

dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan 

pengembangan individu. 

 

Di ranah kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok 

Utara membuka ruang bagi orang dengan disabilitas untuk 

menjadi PNS/ASN. Pemerintah  Kabupaten Lombok Utara telah 

mengeluarkan kebijakan terkait dengan keikutsertaan orang 

dengan disabilitas dalam rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) yang diwujudkan dalam bentuk formasi khusus bagi 

orang dengan disabilitas.127   

Orang dengan  disabilitas pada prinsipnya memiliki hak yang 

sama, namun yang membedakan dengan masyarakat umumnya 

adalah terkait dengan akses, sarana dan prasarana yang memang 

harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka.128  

 

Keempat, terkait dengan masyarakat adat. Di Nusa Tenggara 

Barat terdapat beberapa masyarakat hukum adat yang tersebar, 

terutama di beberapa wilayah kabupaten. Sebagai wujud 

perlindungan hak masyarakat hukum adat, baru satu kabupaten, 

yakni Kabupaten Lombok Utara telah mengesahkan Perda 

Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Perlindungan dan Pengakuan 

Masyarakat Hukum Adat. Perda ini terbentuk berawal dari 

usulan melalui jalur eksekutif, yang didorong oleh kelompok 

masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil.  

 
127 Wawancara dengan Baiq Rara Charina Sizi, Perancang 

Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama dan Supardan, Kasubbid 

Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kemenkumham 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 

2021. 
128 Wawancara dengan Muhammad Rosyid Rido, Kepala 

Keasistenan Pencegahan Perwakilan di kantor Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 25 

Januari 2021. 
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Tokoh adat masyarakat Bayan,  Raden Nyakradi,  mengisahkan 

betapa panjangnya proses mendorong lahirnya Perda 

perlindungan hak masyarakat adat. Draft Perda perlindungan 

hak masyarakat adat ini sebenarnya telah diajukan sejak tahun 

2008 kepada Kabupaten Lombok Barat, sebelum berdiri 

Kabupaten Lombok Utara. Namun demikian draft ini tidak 

masuk dalam agenda pembahasan Raperda DPRD Lombok 

Barat. Berikutnya, setelah Kabupaten Lombok Utara berdiri dan 

pada saat dipimpin oleh plt Bupati (2016) draft ini  juga belum 

bisa masuk dalam agenda pembahasan Raperda. Selanjutnya, 

pada 2018 Raperda perlindungan  hak masyarakat adat ini 

pernah masuk pembahasan di DPRD  Kabupaten Lombok Utara. 

Tetapi tidak dapat disahkan karena ada beberapa regulasi yang 

tidak terkait.  Raperda ini kemudian dikembalikan lagi untuk 

disempurnakan. Pada  2019,  Raperda perlindungan  hak 

masyarakat adat masuk pembahasan dan pada 2020 Perda ini 

disahkan. Hambatan penyusunan perda perlindungan hak 

masyarakat adat tersebut, diantaranya terkait dengan regulasi 

yang berubah-ubah sehingga perlu revisi dan penyesuaian.129

Lebih jauh,  terkait dengan keberadaan masyarakat adat wetu 

telu, masih kuat stigma negatif yang dilabelkan oleh orang luar 

terhadap masyarakat Bayan. Wetu Telu ini pada prinsipnya 

adalah filsafat hidup atau cara pandang masyarakat terhadap 

kehidupan, tetapi kadang disalahpahami pihak “luar”  sebagai 

sesat karena sembahyang  tiga waktu. Sejauh ini memang ada 

tekanan dari luar. Sejak masa Orde Baru berkuasa dengan 

berubahnya sistem pemerintahan desa, kemudian tanah-tanah 

adat dialihfungsikan dan dikuasai oleh pihak-pihak yang 

berkuasa. Bahkan, ada yang diperjualbelikan. Namun 

129 Wawancara dengan Raden Nyakradi, Anggota DPRD 

Kabupaten Lombok Utara, 29 Januari 2021. Awalnya, Raden Nyakradi 

anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sekarang anggota DPRD 

Kabupaten Lombok Utara.  Raden Nyakradi selaku Ketua Bapemperda 

DPRD Kabupaten Lombok Utara, dikenal aktif mendorong 

ditetapkannya Perda perlindungan hak masyarakat adat. 
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masyarakat adat Bayan dengan sisa kekuatannya mampu 

bertahan dengan memelihara tradisi dan hukum adat mereka.130  

 

 

3.1.4. Mengevaluasi Pencapaian RANHAM dan  

          Dampaknya pada Perubahan di Nusa Tenggara  

          Barat 
 

Pada aspek implementasi uraian  ditujukan untuk mengetahui 

apa tantangan dalam melaksanakan program RANHAM dan 

bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul 

selama ini. Selain itu, untuk mengetahui aspek-aspek apa saja 

yang perlu dipertimbangkan dalam menilai dan mengukur 

sejauhmana pelaksanaan RANHAM telah berkontribusi pada 

perubahan kualitas HAM. Kemudian, untuk mengetahui 

bagaimana intensitas keterlibatan institusi dalam 

mengimplementasikan rencana aksi. 

 

Tantangan dan cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul 

dalam melaksanakan RANHAM di Kota Mataram, menurut 

Wali Kota dan Biro Hukum Kota Mataram, sebagai berikut: 

 

“Tantangan yang dihadapi antara lain masih 

terbatasnya aparatur pemerintah yang memiliki 

kemampuan dalam memberikan pemahaman 

nilai-nilai HAM termasuk hak orang dengan 

disabilitas dan kelompok rentan lainnya, belum 

semua instansi pemerintah memuat materi HAM 

dalam bahan ajar pendidikan serta pelatihan 

yang diselenggarakan.”131 

 

Sedangkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 

berpendapat: 

 

 
130 Wawancara dengan Raden Nyakradi, Anggota DPRD 

Kabupaten Lombok Utara, 29 Januari 2021. 
131 Wawancara dengan Wali Kota Mataram, Biro Hukum Kota 

Matara dan Bappeda Kota Mataram dalam hal ini memberikan jawaban 

tertulis, 27 Januari 2021  
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“Tantangan dalam pelaksanaan program aksi 

HAM sesuai dengan kapasitas dan tupoksi Dinas 

Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 

tantangan yang bersifat geografis dan kultur 

masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Untuk 

mengatasinya, Dinas Sosial Provinsi Nusa 

Tenggara Barat memiliki mitra para pekerja 

sosial masyarakat baik di tingkat kecamatan 

maupun di desa seperti TKSK, PSM, pemuda 

pelopor perdamaian, pengurus 

LKS/orsos/Yayasan, karang taruna, dan tagana.  

Setiap saat mereka melaksanakan penjangkauan 

kasus dan memberikan pelayanan di tempat atau 

memberikan informasi /menghubungkan 

penanganan kasus tersebut dengan melibatkan 

potensi sumber yang ada seperti toma, toga, 

todat, babinsa, babinmas, kades, lurah. Seperti 

penanganan kasus pada kelompok rentan: anak, 

lanjut usia, kelompok disabilitas, dan termasuk 

kelompok minoritas korban konflik. Terkait 

kendala kultur budaya/hukum adat, pemerintah 

mendorong terciptanya kondusifitas kehidupann 

sosial kemasyarakatan melalui program 

keserasian sosial dan mengedepankan 

penghargaan bagi berlakunya kearifan lokal 

dalam setiap pengambilan keputusan.”  

Kemudian aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

menilai dan mengukur tentang sejauhmana pelaksanaan 

RANHAM yang telah berkontribusi pada perubahan kualitas 

HAM di Nusa Tenggara Barat adalah salah satunya terkait 

dengan anak. Hal ini  dinyatakan oleh LPA NTB: 132 

“Aspek-aspek yang diperlu dipertimbangkan 

dalam perspektif anak, ketika melakukan 

program yang berkaitan dengan anak sudahkah 

132 Wawancara dengan Warniati, Koordinator Devisi Penguatan 

SDM, Organisasi, dan Jaringan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi 

Nusa Tenggara Baratm  21 Januari 2021. 
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mengedepankan  Konvensi Hak Anak/ Atau 

dengan kata lain  apakah RANHAM juga untuk 

kepentingan terbaik untuk anak, apakah sudah 

mengedepankan tumbuh kembang anak secara 

maksimal. Jangan sampai kita melakukan 

program tersebut tetapi melanggar hak anak, 

misalnya kampanye “stop kekerasan terhadap 

anak” tetapi dengan mudahnya mengeksplor 

anak yakni hanya menampilkan bagian tubuh 

atau muka tetapi menyertakan identitas dan 

alamat anak secara lengkap atau sebaliknya 

bagian wajah diburam sedikit tapi masih bisa 

diidentifikasi dengan jelas.” 

Terkait dengan atas capaian pemerintah daerah dalam 

mengimplentasikan RANHAM sebagaimana pernyataan Biro 

Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut: 133 

“Intensitas keterlibatan Perangkat Daerah tinggi 

dalam mengimplementasikan Rencana Aksi 

HAM, hal ini terbukti dengan hasil laporan 

pelaksanaan Aksi HAM Provinsi NTB secara 

berkala ke Sekretariat Bersama RANHAM 

dengan mendapat penilaian 100% (Hijau) pada 

setiap pelaporan.” 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, bahwa Wali Kota 

Mataram dan Biro Hukum Kota Mataram menyatakan, 

“Kebijakan RANHAM yang telah dilaksanakan 

dapat terlihat dari berjalannya program kegiatan 

perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading 

sector program tersebut. Untuk mengukur apakah 

telah berdampak efektif dan tepat sasaran. 

Sampai saat ini kami belum memiliki standar 

tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman karena 

tidak adanya informasi dasar atau baseline 

133 Wawancara dengan  H. Ruslan Abdul Gani, Kepala Biro 

Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Baratl 6 Januari 2021. 
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sebagai tolok ukur untuk memahami sampai 

sejauh mana dampak atau outcome pelaksanaan 

program aksi HAM bagi pemajuan HAM di 

masyarakat.” 

Di sejumlah instansi, masih kuat anggapan bahwa RANHAM 

merupakan tugas Komnas HAM dan Kemenkumham. Menurut 

Kantor Wilayah Kemenkumhan Nusa Tenggara Barat dalam 

monitoring dan evaluasi RANHAM ini, kurang adanya perhatian 

terkait dengan RANHAM, maupun isu-isu HAM secara umum. 

Program RANHAM belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan 

pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan minimalnya partisipasi 

dari para pejabat atau pemangku kebijakan. Misalnya, ketika 

rapat untuk membahas terkait dengan RANHAM, kebanyakan 

yang menjadi peserta atau yang menghadiri rapat tersebut adalah 

staf biasa yang dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk 

mengambil kebijakan. Padahal RANHAM ini berkaitan erat 

dengan kebijakan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah 

satunya adalah tidak adanya reward atau feedback  yang 

diberikan kepada setiap daerah apabila memenuhi RANHAM.  

Terlihat, khususnya dalam tahap membuat laporan pelaksanaan 

RANHAM tidak menjadi prioritas.134 

Keterlibatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dapat menjadi 

salah satu laboratorium istimewa untuk menunjukan bagaimana 

partisipasi organisasi masyarakat sipil dapat berperan siginifikan 

dalam mempengaruhi kebijakan. Sebagian besar informan 

berpendapat bahwa perlu adanya pemangku kepentingan lain 

yang terlibat sebagai upaya penguatan RANHAM, seperti tokoh 

adat, masyarakat peduli perempuan dan anak, dunia usaha, 

media masa dan semua pilar-pilar yang perlu dirangkul, 

organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan atau pun 

lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah seperti Bale 

Mediasi.  

134 Wawancara dengan  Baiq Rara Charina Sizi, Perancang 

Peraturan Perundang-Undangan Ahli Perama dan Supardan, Kasubbid 

Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kemenkumham 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 29 Januari 2021. 
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3.2.  Provinsi Jawa Tengah135 

3.2.1. Potret Situasi Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah 

Jawa Tengah senantiasa mencitrakan dirinya sebagai provinsi 

yang toleran dan menjunjung tinggi HAM. Namun pada 

kenyataannya berbagai pelanggaran HAM senantiasa terjadi 

setiap tahunnya. Pelanggaran HAM  yang tercatat  mencakup 

wilayah sipil-politik, seperti kasus intoleransi, pelarangan 

tempat ibadah, penghalang-halangan penyampaian pendapat, 

bahkan aksi diskriminasi terhadap mahasiswa Papua. Selain itu 

juga kasus pelanggaran HAM lainnya disektor perburuhan, 

sumber daya alam, lingkungan hidup, serta pelanggaran HAM 

yang menimpa kelompok rentan. 

Negara harus hadir memastikan dan melindungi hak-hak setiap 

warga Negara yang melekat pada diri seseorang tanpa 

mengganggu kepentingan orang lain sebagaimana tercantum 

dalam konstitusi tertinggi Republik Indonesia,  yaitu   Pasal 28  

huruf A sampai J UUD 1945. Dalam rentang tahun 2019 LBH 

Semarang berhasil mendokumentasikan berbagai pelanggaran 

135 Pengumpulan data dan penulisan laporan penelitian 

lapangan berkenaan dengan implementasi RANHAM di Jawa Tengah 

dilakukan oleh kontributor peneliti lokal Sukarman, Dosen Fakultas 

Hukum Universitas Stikubank, Semarang. 
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HAM yang terjadi di Jawa Tengah. Dalam dokumentasi tersebut, 

kita akan menemui cerita bagaimana sulitnya kelompok 

minoritas mendirikan tempat ibadah di negara yang menjunjung 

tinggi kebhinekaan dan mengakui keberagaman. Kita juga akan 

menemui cerita para buruh yang dilanggar hak-haknya di negara 

yang memiliki peraturan perburuhan dan instansi pengawasan. 

Kita juga akan menemui cerita kekerasan seksual terjadi di 

tempat-tempat pendidikan, tempat yang seharusnya memberikan 

rasa aman. Kita juga masih akan menemui cerita berbagai 

pelanggaran HAM lainnya yang belum terselesaikan hinga saat 

ini. 

Berdasarkan UUD1945 dalam Pasal 28I ayat (1) menyebutkan 

bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama 

Pemerintah. Indonesia merupakan negara hukum yang 

berdasarkan konstitusi negara jelas mengakui dan menjunjung 

tinggi nilai universalitas HAM, yang memiliki tanggungjawab 

atau kewajiban untuk melindungi (to protect), menghormati (to 

respect), dan memenuhi (to fulfill) hak dasar dari seluruh warga 

negaranya yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, lapangan 

pekerjaan, kesejahteraan hidup, keamanan, serta lingungan 

hidup yang baik dan sehat.   

Selanjutnya menurut ketentuan  Pasal 71 Undang-Undang No. 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap negara 

bertanggungjawab terhadap HAM bagi tiap warga negaranya 

yang berbunyi sebagai berikut : 

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab 

menghormati, melindungi, menegakkan dan 

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 

Undang-Undang ini, Peraturan perundang-

undangan lain dan hukum Internasional tentang 

hak asasi manusia yang diterima oleh Negara 

Republik Indonesia.  

Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan penjaminan 

terkatit hak-hak dari warga negaranya, pemerintah tidak 

mengabaikan ataupun melepaskan tanggungjawab yang 
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seharusnya dilakukan oleh warganegara terkait hak asasinya. 

Namun hal ini berbanding terbalik jika melihat dari kasus yang 

dialami oleh warga Tambakrejo yang mengalami penggusuran 

secara paksa sebagaimana yang tertulis di dalam Catatan Akhir 

Tahun LBH Semarang 2019 dengan judul ″Karam di Daratan″. 

Padahal jika mendasari pada Pembukaan UUD 1945 sangatlah 

jelas menyebutkan mengenai tujuan negara: 

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahreaan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.  

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, bahwa negara memiliki kewajiban dalam melakukan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sebagaimana 

telah dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan 

dari tujuan Negara Indonesia, menandakan bahwa negara 

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep 

Welfarestate. Konsep Welfarestate merupakan gagasan bahwa 

negara memiliki tanggung jawab atas warganegaranya, yaitu 

dengan memenuhi mensejahterakan rakyat dengan cara melalui 

pemberian pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan 

terhadap masalah sosial.  

3.2.2. Isu-isu HAM Tematik di Jawa Tengah 

Berdasarkan catatan akhir LBH Semarang 2019 ditemukan ada 

21 peristiwa pelanggaran HAM terkait dengan isu perburuhan 

dengan total jumlah korban sebanyak 6438 korban. Pelanggaran 

HAM tersebut tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah. 

Sebaran wilayah dan korban dapat dilihat pada tabel di bawah 

berikut. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Semarang menjadi 

kota di mana terjadi pelanggaran HAM paling banyak, yaitu 

sebanyak 6 kasus dengan jumlah total korban 1.528. Jumlah 

korban terbanyak berada di daerah Klaten dengan jumlah korban 

2.214 korban yang terjadi pada satu kasus. Aktor Pelanggaran 

HAM yang paling dominan adalah perusahaan dengan jumlah 

kasus sebanyak 16 dan pemerintah dengan jumlah kasus 

sebanyak 4. Jenis pelanggaran HAM didominasi Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 8 kasus, 4 diantaranya dipecat 

dengan tidak mendapatkan hak-hak pekerja, seperti Tunjangan 

Hari Raya (THR), pesangon dan jaminan sosial. 4 kasus di mana 

hak-hak pekerja seperti jaminan kesehatan tidak diberikan 

karena perusahaan tidak membayarkan iuran BPJS. Ada 3 kasus 

dimana pekerja dibayarkan upah di bawah Upah Minimal 

Kota/Kabupaten (UMK). Ada juga 1 kasus pelanggaran hak atas 

pekerjaan, 1 kasus penetapan kebijakan upah, 1 kasus hak atas 

keselamatan kerja, 1 kasus hak atas upah yang layak, 1 kasus hak 

menyampaikan pendapat dimuka umum dan 1 kasus di mana 

pekerja tidak diberikan THR. Pola pelanggaran HAM yang 

terjadi adalah perusahaan tidak memberikan hak-hak pekerja, 

seperti BPJS dan jaminan sosial lainnya. Perusahaan juga kerap 

kali memecat pekerja secara sepihak bahkan tidak memberikan 
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hak-hak pekerja, seperti pesangon, THR dan jaminan sosial. 

Beberapa perusahaan beralasan ketidakmampuan keuangan 

untuk menunda nunda bahkan tidak membayarkan hak-hak 

pekerja.136 

Isu terkait lingkungan sangat krusial, yang menjadi lawan adalah 

pemerintah, pengembang, korporasi yang mempunyai kuasan 

untuk segalanya. Pelanggaran dibidang lingkuungan tidak hanya 

berdampak pada lingkungan itu sendiri tetapi ada irisannya 

dengan mata pencaharian warga penduduk sekitar, berdampak 

pada berubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Kearifan lokal 

serta budaya yang sudah turun menurun seolah sirna dengan 

perubahan lingkungan akibat pembangunan, modernisasi 

industrialisasi atau pengembang properti. Berikut adalah tabel 

pelanggaran HAM terkait isu lingkungan yang terjadi di Jawa 

Tengah pada 2018.137 

Pada isu lingkungan, dari analisis yang dilakukan oleh LBH 

Semarang ditemukan ada 11 kasus pelanggaran HAM dengan 

rincian sebagai berikut. 

136 Laporan Tahunan LBH Semarang, Karam Di Daratan, 

(Semarang: LBH Semarang, 2019).  
137 Catatan akhir tahun LBH Semarang bidang lingkungan, 

Ruang gelap demokrasi, 2018 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Demak 

menempati urutan pertama, paling banyak terjadi peristiwa 

pelanggaran HAM, yaitu sebanyak 3 kasus dengan jumlah total 

korban 2.064 KK dan 9 orang. Aktor pelanggaran HAM yang 

paling dominan adalah perusahaan dengan jumlah 7 kasus dan 

pemerintah 4 kasus. Jenis pelanggaran HAM di dominasi 

pencemaran lingkungan, baik udara maupun air sebanyak 7 

kasus dan pembangunan yang tidak memperhitungkan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan, pengambilan air tanah 

berlebihan berakibat amblesan tanah yang memicu rob dan 

banjir, pengerjaan proyek BUMN yang berakibat kerusakan 

lingkungan hidup dan pembiaran oleh pemerintah setempat 

terhadap aktivitas pertambangan galian C berakibat kerusakan 

lingkungan hidup, masing-masing 1 kasus. 

Pola pelanggaran HAM yang terjadi adalah perusahaan tidak 

melakukan pengolahan limbah dengan baik sehingga 

mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di sisi yang lain, 

pemerintah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan 

penindakan maupun pemulihan lingkungan hidup terhadap 

aktivitas pembuangan limbah, pertambangan, dan pembangunan 

sehingga memperparah degradasi lingkungan.138 

138 Catatan akhir tahun LBH Semarang, isu lingkungan, 

Karam Di Daratan, 2019 
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Selain kerusakan lingkungan yang telah melanggar hak-hak 

warga Jawa Tengah,  kasus kekerasan terhadap perempuan di 

Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir  yang cenderung terus 

meningkat. Pada 2017 jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang didampingi LRC-KJHAM berjumlah 44 kasus. 

Kemudian pada  2018 meningkat menjadi 49 kasus dan pada 

2019 ini mencapai 84 kasus.139 Peningkatan  kasus tersebut 

menunjukan bahwa korban semakin berani melaporkan kasus 

kekerasan yang dialaminya ke lembaga pengada layanan. Hal ini 

juga menunjukan tingkat kepercayaan korban terhadap layanan 

publik semakin meningkat. Gencarnya lembaga pengada 

layanan dalam melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai 

hak-hak perempuan korban membuat lembaga pengada layanan 

dikenal oleh masyarakat dan korban sebagai tempat melakukan 

pengaduan. Namun ibarat fenomena gunung es, kemungkinan 

masih banyak perempuan korban yang tidak mengadukan 

kekerasan yang dialaminya diantaranya karena stigma 

masyarakat yang kuat dan kekerasan yang dialami adalah aib 

yang harus ditutupi,  kurangnya alat bukti dan saksi ketika 

menempuh jalur hukum, adanya intimidasi atau ancaman ketika 

hendak melaporkan kekerasan dan sebagainya. 

139 Laporan akhir tahun LRC-KJHAM 2019 
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Pada  2019, kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 11 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Blora, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, 

Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, 

Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kabupaten 

Semarang, dan Kota Tegal.   

Wilayah dengan kasus tertinggi adalah Kota Semarang sebanyak 

38 kasus, disusul oleh Kabupaten Semarang sebanyak 21 kasus 

dan Kabupaten Demak sebanyak 7 kasus. Selama tiga tahun 

berturut-turut Kota Semarang menjadi kota dengan kasus 

kekerasan tertinggi hal ini karena tersedianya banyak lembaga 

pengada layanan baik dari pemerintah maupun dari organisasi 

masyarakat sipil.140 

3.3.  Provinsi Aceh 

Tahun 2020, Provinsi Aceh didapuk sebagai salah satu provinsi 

paling miskin se-sumatera dengan angka kemiskinan menurut 

Badan Pusat Statistik sebesar 15,43%. Tingginya angka 

kemiskinan ini bisa jadi adalah dampak berkepanjangan dari 

konflik dan tsunami yang melanda Aceh beberapa waktu silam. 

Aceh diselimuti konflik bersenjata, antara Gerakan Aceh 

140 Ibid. 
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Merdeka (GAM) dengan Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia, sejak 1976 hingga 2005 yang berakhir damai, pasca 

gelombang tsunami menerjang hampir seluruh kawasan provinsi 

tersebut pada 2004, lewat perjanjian damai Helsinski. Gempa 

dan tsunami berkontribusi atas melonjaknya angka 

pengangguran di Aceh yang pada 2005 mencapai 12,50%. 

Dengan total luas wilayah 58.377 km2 dan jumlah penduduk 

tercatat pada 2019 sebanyak 5.371.532 jiwa, Provinsi Aceh 

sesungguhnya bukanlah wilayah yang terlalu ramai dengan 

angka kepadatan penduduk rata-rata 92 jiwa/km2. Sementara itu, 

angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang tercatat selama 

sepuluh tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang 

meningkat perlahan. Tahun 2010, IPM Aceh berada di angka 

67,81 di mana rata-rata kenaikan setiap tahunnya berada di 

kisaran tidak lebih dari 1,00 sehingga pada 2020, IPM Aceh 

mencapai angka 71,99. 

Aceh terakhir kali memiliki kelembagaan RANHAM pada 2014. 

Pada saat itu, kebijakan RANHAM di Aceh diatur melalui 

pembentukan sekretariat panitia RANHAM Provinsi Aceh 

dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/413/2011 tentang 

Pembentukan Panitia RANHAM Provinsi Aceh tahun 2011-

2014. Namun sejak berakhirnya periode di dalam SK, pelaporan 

RANHAM Provinsi Aceh masih tergolong belum konsisten. 

Akan tetapi, beberapa kabupaten/kota di Aceh memperoleh 

penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM misalnya Banda 

Aceh, Aceh Jaya, Langsa yang memperoleh penghargaan 

tersebut pada 2020 dan Aceh Barat, Singkil, Tamiang, Aceh 

Tengah, Aceh Utara, dan Pidi yang memperolehnya pada 2019. 

Terdapat beberapa isu hak asasi manusia yang sesungguhnya 

perlu menjadi perhatian di dalam kebijakan RANHAM di Aceh. 

Yang pertama terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar korban 

konflik Aceh yang menurut data dari Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi Aceh, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 5.164 

orang. Hak-hak ini mencakup pemenuhan hak atas pemulihan, 

pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan dan psikologis, serta 

layanan-layanan dasar seperti dokumen kependudukan. Aceh 

juga masih menghadapi konflik-konflik agraria yang melibatkan 

masyarakat adat serta isu-isu yang berkaitan dengan toleransi. 
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Selain itu, kualitas pendidikan di Aceh termasuk yang terendah 

dengan peringkat 27 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.  

Pada 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DP3A) Provinsi Aceh mencatat terdapat 463 kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang terwujud dalam berbagai 

bentuk. Berikut adalah bentuk-bentuk kasus kekerasan terhadap 

perempuan di Aceh pada 2020: 

Selain itu, DP3A juga mencatat sejumlah kekerasan yang 

dialami oleh anak sepanjang 2020 sebanyak 363 kasus yang 

tersebar di sebelas bentuk kekerasan. Di antara ratusan kasus 

tersebut, pelecehan seksual terhadap anak menempati posisi 

paling banyak dengan jumlah 93 kasus, diikuti dengan kekerasan 

psikis (80 kasus), pemerkosaan (43 kasus), penelataran (39 

kasus), KDRT (39 kasus), dan kekerasan fisik (33 kasus). 

Adapun kasus-kasus yang lain terdiri dari anak yang berhadapan 

dengan hukum sebanyak 15 kasus, sodomi sebanyak 11 kasus, 

hak asuh anak sebanyak dua kasus, dan trafficking sebanyak satu 

kasus. Tujuh kasus kekerasan tersebar ke dalam bentuk-bentuk 

kekerasan lainnya. Perlu diingat pula, bahwa Aceh memiliki 

sejarah konflik yang panjang di mana terdapat ribuan orang yang 

menjadi korban. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh 

mencatat ada sebanyak 5.164 korban yang berhasil diidentifikasi 

143
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di mana 63% di antaranya adalah laki-laki, dan sisanya (37%) 

adalah perempuan. 

Berdasarkan pengumpulan data lapangan yang dilakukan, Aceh 

belum memiliki kerangka regulasi RANHAM sejak berakhirnya 

periode pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 

180/413/2011. Keberadaan kerangka regulasi dipandang penting 

oleh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, untuk 

mengatur kewenangan, penganggaran dan memaknisme 

koordinasi di antara instansi sehingga pelaksanaan RANHAM 

dapat berjalan efektif. Penetapan anggaran untuk melaksanakan 

RANHAM juga sangat bergantung dari ada atau tidaknya 

kerangka regulasi yang ditetapkan karena hal ini akan menjadi 

basis hukum bagi perangkat daerah untuk mengalokasikan dana 

dalam mendukung pelaksanaan RANHAM. 

Keberadaan kebijakan RANHAM di tingkat nasional nyatanya 

tidak memiliki pengaruh dalam mendorong pemerintah daerah 

di Aceh untuk menetapkan kerangka regulasi daerah. Hal ini 

disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa kebijakan di 

tingkat nasional merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. 

Daerah beranggapan bahwa kewajiban pemerintah daerah yang 

berkaitan dengan Perpres RANHAM yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat hanya diemban sebatas oleh instansi vertikal di 

daerah, khususnya kantor wilayah Kemenkumham dan Komnas 

HAM cabang Aceh. Hal ini menggambarkan belum 

terinkorporasinya RANHAM dalam kerja-kerja struktural di 

instansi daerah serta tidak ada rasa memiliki di antara perangkat 

daerah. 

Selain itu, pemerintah daerah juga mengatakan bahwa selama ini 

tidak ada sosialisasi yang memadai terkait pelaksanaan 

RANHAM, khususnya kepada perangkat-perangkat daerah yang 

memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung dengan aksi 

HAM. Minimnya sosialisasi ini juga berakibat langsung pada 

masih adanya anggapan bahwa HAM dipahami hanya sebatas 

pada isu-isu yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik. 

Perangkat daerah belum menyadari bahwa tupoksi yang menjadi 

kewajiban masing-masing instansinya merupakan bagian dari 

langkah-langkah pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan 
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HAM, sebagaimana yang diatur di dalam RANHAM. Hal lain 

adalah lemahnya koordinasi untuk mengimplementasikan 

RANHAM baik di antara instansi pemerintah di tingkat provinsi, 

kabupaten/kota, dan lembaga-lembaga vertikal. 

Terkait kelembagaan, pembentukan RANHAM daerah yang 

dilengkapi dengan model kesekretariatan bersama daerah 

RANHAM dianggap lebih efektif dalam memastikan 

implementasi RANHAM. Namun demikian, sekretariat 

RANHAM daerah jangan hanya beranggotakan perangkat 

daerah namun juga melibatkan instansi vertikal di daerah, 

terutama Kantor Wilayah Kemenkumham, Komnas HAM, 

Badan Penanggulangan Bencana, dan Ombudsman. Keberadaan 

Sekretariat Bersama Daerah penting didorong karena akan 

menjadi wadah koordinasi antar institusi terkait. 

Aspek selanjutnya yang digali dalam pelaksanaan RANHAM di 

Aceh adalah program aksi HAM. Selama ini, pelaksanaan 

RANHAM dilakukan dengan menyasar empat kelompok rentan 

prioritas yaitu perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat 

adat. Perangkat daerah di Aceh sepakat dengan pemilihan 

keempat kelompok rentan ini karena relatif sesuai dengan 

konteks kebutuhan pemenuhan HAM di Aceh. Namun 

demikian, ketersediaan dana yang tidak mencukupi menjadi 

penghambat terlaksananya aksi HAM secara efektif di Aceh, 

terutama untuk pemenuhan hak-hak perempuan, anak, dan 

disabilitas. Sementara itu, terhadap kelompok masyarakat adat, 

selain dukungan anggaran yang memadai, dukungan kebijakan 

juga masih dianggap minim. Selain itu, dalam konteks Aceh, 

sasaran kepada kelompok rentan perlu diperluas. Hal ini 

diperlukan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan 

pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di 

Aceh. Dengan jumlah yang cukup besar, tidak semua kelompok 

korban dapat terpenuhi haknya. Oleh karena itu, korban 

kekerasan di masa lalu perlu menjadi kelompok prioritas. Selain 

korban kekerasan masa lalu, pemerintah juga perlu 

mempertimbangkan untuk memberikan prioritas pada kelompok 

miskin. 
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Ada beberapa aspek yang digunakan oleh instansi daerah dalam 

mengukur pengaruh RANHAM terhadap perubahan di Aceh. 

Pertama adalah indikator kinerja dan standar pelayanan 

minimum (SPM), yang terutama dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan. Kedua, pemanfaatan hasil-hasil survei juga kerap 

menjadi rujukan bagi Dinas Sosial untuk melihat perubahan di 

masyarakat dari waktu ke waktu. Ketiga, jumlah pengaduan dan 

complaint yang disampaikan oleh warga ke instansi daerah serta 

capaian-capaian yang bersifat seremonial seperti penghargaan 

kabupaten/kota peduli HAM menjadi penanda adanya 

perubahan yang dilihat oleh instansi daerah. Namun demikian, 

banyaknya indikator yang digunakan justru memperlihatkan 

tidak adanya standarisasi dan kesepakatan di antara instansi 

untuk mengukur keberhasilan kebijakan RANHAM secara utuh 

karena indikator yang digunakan masih sektoral dan 

programatik, belum struktural dan sistemis.  

Melihat situasi yang telah dipaparkan, terlihat bahwa 

implementasi RANHAM belum berjalan dengan baik. Meskipun 

sempat ada kerangka regulasi yang dibentuk sebelum tahun 

2014, pelaksanaan RANHAM seolah-olah tidak berdampak 

terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Persoalan 

penegakan HAM masih dilihat sebagai masalah yang berbeda 

dan tidak ada kaitannya dengan tanggungjawab dan tugas dari 

instansi daerah. Nuansa egosektoralisme masih kental terlihat. 

Perspektif HAM juga belum terintegrasi secara merata dalam 

sikap-tindak aparat perangkat daerah. Hal ini terlihat, misalnya, 

peneliti menemukan ada kasus pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh salah satu staf perangkat daerah namun korban 

justru dipecat karena melaporkan peristiwa yang dialaminya. 

Banyak instansi yang tidak paham substansi HAM bahkan tidak 

mengetahui adanya kebijakan RANHAM. 

Pelaksanaan RANHAM perlu melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan, bukan hanya pemerintah daerah. Implementasi 

RANHAM perlu mengikutsertakan seluruh instansi dari seluruh 

level pemerintahan mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota 

serta seluruh elemen mulai dari perangkat daerah hingga 

organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Selain itu, beberapa 

lembaga yang juga perlu dilibatkan adalah Majelis Adat Aceh, 
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Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi Aceh, serta tokoh-tokoh masyarakat. 

Kebutuhan untuk membangun sebuah mekanisme monitoring 

dan evaluasi yang dapat digunakan oleh semua pihak juga 

menjadi penting untuk mengukur dan membandingkan capaian-

capaian pelaksanaan RANHAM. Pemerintah juga perlu 

membuat exchange forums di antara pemerintah daerah untuk 

berbagai pengalaman dan pengetahuan sehingga praktik-praktik 

terbaik yang diimplementasikan di sejumlah daerah dapat 

terinformasi ke daerah lain, terutama Aceh. 
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Bab 4 

PENGALAMAN NASIONAL 

Bagian ini meninjau sejumlah platform strategi dan program 

nasional yang di dalamnya memuat tentang sistem pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan yang telah berjalan. Sejumlah 

mekanisme ini setidaknya dapat menjadi acuan dalam menyusun 

kerangka pemantauan dan evaluasi RANHAM ke depan, 

sekaligus pula penyediaan alat pemantauan dan evaluasi yang 

memadai.  

4.1.  Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau (Stranas PK) 

merupakan: 

 “Arah kebijakan nasional yang memuat fokus 

dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan 

sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah 

daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

melaksanakan aksi Indonesia”.  

Keberadaan Stranas PK didasarkan pada Peraturan Presiden No. 

54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 

Dari segi sejarahnya, Stranas PK telah dirumuskan sebagai 

kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 

No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 

Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pada 23 Mei 2012. Secara 

teknis, mekanisme pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporannya ditegaskan melalui Peraturan Menteri PPN/ 

Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Koordinasi, Pemanatauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.141 

141 “Program Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi”, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 11 
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Pembentukan Stranas PK terkait erat dengan amanat Konvensi 

PBB tentang Anti Korupsi yang diratifikasi oleh Pemerintah 

Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.142 Stranas 

ini merupakan upaya untuk memperkuat langkah-langkah 

pencegahan korupsi yang di dalamnya meniscayakan 

koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

terkoordinasi dengan baik dan terintegrasi dalam keseluruhan 

proses penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.143  

Dalam perkembangannya, Stranas PK diperbarui melalui 

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 yang di dalamnya 

memuat sejumlah perubahan dan pembaruan yang lebih 

memaksimalkan upaya pencegahan korupsi secara nasional, 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Stranas PK ini berfokus 

pada: (1) perizinan dan tata niaga; (2) keuangan; dan (3) 

penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang dijabarkan 

melalui Aksi PK. Perpres. 54 Tahun 2018 juga mengubah 

sejumlah aspek pelaksanaan dari Stranas PK, termasuk pula 

mekanisme pemantauan dan evaluasi.  

Stranas PK dibentuk memiliki tujuan-tujuan, yaitu: 

1. Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang

perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah

daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk

mencegah korupsi;

2. Mendorong program pencegahan korupsi yang

berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact)

bukan hanya luaran kegiatan (output)  dengan capaian

yang terukur;

April 2017, diakses dari https://renkeu.bppt.go.id/index.php/berita/16-

program-strategi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi 
142 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620 
143 Dapat diakses pada: 

http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/93 
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3. Meningkatkan sinergi antara program pencegahan

korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah

daerah, pemangku kepentingan maupun dengan

kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyelenggaraan Stranas PK dilakukan oleh tim yang dibentuk 

dengan nama Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim ini terdiri 

atas:  

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perencanaan pembangunan nasional;

2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang dalam negeri;

3. Menteri yang menyelenggaralran urusan pemerintahan

di bidang aparatur negara;

4. Kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan

dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam

melaksanakan pengendalian program prioritas nasional

pengelolaan isu strategis, dan;

5. Unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam penyelenggaraan Stranas PK, Tim Nasional Pencegahan 

Korupsi dibantu oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi 

yang berkedudukan di Gedung Merah Putih Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.  

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden No. 

54 Tahun 2018, Tim Nasional Pencegahan Korupsi memiliki 

tugas:  

1. Mengkoordinasikan, menyingkronisasikan, memantau,

dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di

kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan

pemangku kepentingan lainnya;

2. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas

PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan

Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait kepada

Presiden; dan
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3. Memublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK

kepada masyarakat.

Struktur organisasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk 

untuk menyelenggarakan Stranas PK dapat dilihat di bawah 

ini.144 

Terkait dengan pelaporan, Peraturan Presiden menegaskan 

tentang tugas setiap Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala 

Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk 

menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PK kepada Timnas 

PK setiap tiga bulan sekali. Sementara itu, Timnas PK 

menyampaikan laporan kepada Presiden RI setiap 6 bulan sekali. 

Dari segi mekanisme pemantauan dan evaluasi, Peraturan 

Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Stranas PK tidak merinci 

secara jelas tentang hal ini. Peraturan pelaksanaan dari Perpres 

ini yang dibentuk oleh Tim Nasional melalui Surat Keputusan 

Bersama juga tidak merinci tentang tugas dan fungsi dari Tim 

Nasional dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

Stranas PK. Perpres hanya menegaskan, pemantauan dan 

evaluasi Aksi PK dikoordinasikan oleh Timnas PK yang 

hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas PK (Pasal 11 

Perpres 54/2018). Untuk pelaksanaan pemantauan dan 

pengendalian Stranas PK lebih lanjut, Sekretariat Nasional PK 

144 https://stranaspk.kpk.go.id/id/profil/tim-nasional 
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yang mengembangkan beberapa instrumen monitoring dan 

evaluasi yang efektif dan efisien. 

4.1.1. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Stranas PK 

1. Sistem Pemantauan Stranas PK

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksudkan 

untuk melakukan deteksi dini apakah Aksi PK telah 

dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang disepakati atau 

tidak. Jika mengacu pada logic model yang telah menjadi 

konvensi internasional dalam pengembangan program aksi maka 

kegiatan monitoring memiliki ruang lingkup untuk mengukur 

capaian pada level proses/aktivitas dan output secara terus-

menerus. Sementara kegiatan evaluasi dilakukan untuk 

mengukur hasil dan dampak pada kurun waktu tertentu, biasanya 

pada akhir program akan selesai.  Proses monitoring dan 

evaluasi suatu program dapat diilustrasikan melalui diagram di 

bawah ini. 

Pemantauan penyelenggaraan Pencegahan Korupsi dilakukan 

oleh Tim Nasional melalui sistem aplikasi daring. Awalnya, 

Stranas PK menggunaka skema daring yang disediakan oleh 

Kantor Staf Presiden (KSP), namun dalam perjalanannya 

kemudian Timnas PK membangun sendiri sistem pelaporan 

daring melalui laman https://jaga.id/monitoring. Berdasarkan 

observasi dan diskusi yang dilakukan dengan sejumlah 

narasumber, terdapat berbedaan antara sistem KSP dan platform 

Stranas PK tersebut, di antaranya adalah:  

monitoring evaluasi 
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1. Akuntabilitas sistem lebih terlihat dari laman jaga.id

dibandingkan dengan sistem KSP, karena dalam sistem

yang baru Stranas PK menyediakan ruang bagi publik

untuk mengetahui dan memantau pelaksanaan Stranas

PK melalui dashboard dengan tautan

https://jaga.id/stranas. Melalui tautan ini, publik dapat

memantau secara regular laporan kemajuan K/L/D

dalam pelaksanaan Aksi PK.

2. Sistem yang dibangun di laman jaga.id lebih

menyederhanakan mekanisme pelaporan yang wajib

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah

Daerah. Tenggat pelaporan serupa dengan pelaporan di

laman KSP, dengan masa waktu pelaporan triwulan.

3. Pelaporan yang dilakukan oleh K/L/D di sistem jaga.id

dilakukan dengan mengisi dua hal utama, yaitu:

a. Klaim capaian berupa narasi yang 

menggambarkan kemajuan dalam 

pelaksanaan/pemenuhan target K/L/D;

b. K/L/D harus dapat membuktikan klaim capaian

dengan mengunggah data dukung yang sesuai.

Hal ini berbeda dengan sistem KSP yang hanya 

menyediakan satu ruang pelaporan, yaitu bukti atau data 

pendukung pelaporan yang diunggah oleh K/L/D.  

4. Sistem jaga.id, baik jaga.id/monitoring maupun

jaga.id/stranas, dapat pula mengeluarkan (export)

rekapitulasi data secara kuantitatif jika ingin mengetahui

persentase (%) capaian per K/L/D atau capaian per sub-

aksi, yang kemudian akan memudahkan tim Monev.

Sekretariat Nasional PK melakukan rekapitulasi laporan

kemajuan triwulan kepada Timnas PK. Hal ini yang

tidak tersedia di laman website KSP sebelumnya dan

menjadikan data yang diunggah tidak secara praktis

dapat dikalkulasi ketercapaiannya.

5. Aksi Stranas PK disusun untuk 2 tahunan dan ditetapkan

target hingga 100% yang idealnya akan tercapai pada

triwulan ke-VIII. Untuk itu, persentase yang dimuat

Laporan berkala Setnas. PK merupakan laporan

ketercapaian target dari setiap K/L/D dalam

menjalankan Aksinya mencapai target 100% tersebut.

Hal ini tidak tergambar dari sistem pelaporan KSP.

http://www.jaga.id/
https://jaga.id/stranas
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6. Sistem Jaga.id mengukur aksi dan sub-aksi yang

memungkinkan adanya pengukuran terhadap capaian

masing-masing K/L/D dan sekaligus juga gabungan dari

sejumlah penanggung jawab Aksi PK. Hal ini tidak

tergambar dari pelaksanaan pelaporan melalui website

KSP. Skema laporan ketercapaian dari aksi dan sub-aksi

menggambarkan keterpaduan dari Aksi yang

dilaksanakan dan tidak hanya menjadi salah satu K/L/D

saja.

Dari segi implementasi pemantauan, selain melalui 

mekanisme daring yang ditegaskan di atas, Sekretariat 

Nasional PK didukung oleh tenaga ahli yang berjumlah 15 

orang untuk melakukan verifikasi terhadap data dukung 

dokumen yang telah disampaikan oleh K/L/D. Verifikasi ini 

dilakukan untuk memastikan apakah dokumen yang diunggah 

sesuai dengan klaim pemenuhan target (capaian). Jika dalam 

proses verifikasi menemukan ketidaksesuaian data, Tim Ahli 

Setnas PK akan melakukan klarifikasi kepada K/L/D atau 

secara langsung melakukan oengurangan nilai sesuai kriteria 

penilaian yang ditetapkan.145    Contoh hasil pemantauan 

capaian Aksi PK di laman www.jaga.id dapat dilihat melalui 

ilustrasi diagram di bawah ini. 

145 Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) 

berkedudukan di KPK. Setnas PK memiliki komposisi: 1 (satu) orang 

Koordinator Harian, 15 (lima belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua 

puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5 (lima) anggota 

Timnas PK, serta 4 (empat) orang tenaga administrasi.  Adapun yang 

menjadi  tugas Setnas PK  adalah  membantu Timnas PK dalam 

memastikan pelaksanaan   Aksi PK yang menjadi tanggung jawab 

kementerian/lembaga /Pemda berjalan sesuai target yang teah 

disepakati. Lihat  https://stranaspk.kpk.go.id/id/profil/sekretariat-

nasional 

http://www.jaga.id/
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Di samping metode pemantauan di atas, Setnas PK juga 

memiliki kewenangan untuk melakukan kunjungan lapangan 

(field visit) sebagai bagian dari monitoring untuk verifikasi 

faktual secara langsung mengenai capaian yang dilaporkan pada 

aplikasi Jaga. Kunjungan lapangan pada 

Kementerian/Lembaga/Pemda dilakukan dengan mendatangi 

langsung unit-unit teknis pelaksana aksi dan juga inspektorat; 

melakukan diskusi dan tanya jawab dan memverifikasi secara 

faktual dokumen data dukung yang sebelumnya sudah 

dilaporkan. 

Berikut ini contoh laman Jaga.id yang menggambarkan 

ketercapaian Aksi PK yang dapat dipantau dari sisi Aksi maupun 

penanggung jawab Aksi.  
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2. Mekanisme Evaluasi Stranas PK

Evaluasi pelaksanaan Stranas PK mencakup tiga area, yaitu: 

1. Evaluasi untuk memastikan apakah pola intervensi

selama ini sudah tepat;

2. Evaluasi atau pengukuran outcome terhadap setiap sub-

aksi;

3. Evaluasi dampak dengan penekanan pada persepsi

publik atau pengguna sebagai penerima manfaat.

Penguatan sistem evaluasi ini ditujukan agar program 

pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan 

dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output)  dengan 

capaian yang terukur.  

Secara praktik, Setnas. PK baru melakukan evaluasi terhadap 

outcome. Untuk mencapai ini, Tim Monev bersama Tenaga Ahli 

Stranas PK lainnya telah menyusun indikator outcome dan 

metode pengukuran dengan jadual pengukuran antara Maret-

Oktober 2020. Diharapkan hasil dari pengukuran outcome dapat 

menggambarkan perubahan sistem dan kebijakan yang 

dilahirkan Stranas PK telah berkontribusi terhadap pencegahan 

korupsi secara sistemik.  

Sebagai contoh, untuk sektor perizinan, outcome yang 

diharapkan yakni proses perizinan menjadi sederhana, cepat, dan 

murah. Outcome ini dapat memberi dampak pada peningkatan 

investasi yang dalam jangka panjang akan ikut menurunkan 

tingkat pengangguran. 
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4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs 

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau (Sustainable 

Development Goals (SDGs)  didasarkan pada Peraturan Presiden  

No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan dan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan.  

Dari segi tujuan, pemantauan pelaksanaan pencapaian 

TPB/SDGs ditujukan untuk mengamati perkembangan 

pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu, yang secara 

terperinci untuk:  

1. Mengukur kemajuan pencapaian target dengan

menggunakan indikator yang telah ditetapkan;

2. Mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan

yang timbul serta yang akan timbul, agar dapat diambil

tindakan sedini mungkin.
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Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk: 

1. Memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs;

2. Menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya

3. Memberikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan

kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait

dengan TPB/SDGs.

Pemantauan dan evaluasi SDGs mencakup 17 tujuan 

pembangunan berkelanjutan  telah ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden dan dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras 

dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang 

dipantau dan dievaluasi   tercantum dalam Rencana Aksi 

Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 

sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap tingkat 

pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan 

pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum 

dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari 

APBN, APBD maupun non-pemerintah. 

4.2.1. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 

Dari sisi waktu, pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs 

dilaksanakan dalam skema berikut ini:  

1. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali

atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

2. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah

periode semester berjalan, meliputi:

a. Semester pertama, yaitu bulan Januari sampai

dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15

bulan Juli.

b. Semester kedua, yaitu bulan Juli sampai dengan

bulan Desember.

4. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs

disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.
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Alur  mekanisme pemantauan dan evaluasi RAN pada level 

nasional dan daerah pelaksanaan TPB/SDGs diuraikan secara 

ringkas di bawah ini: 

1. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi

Nasional (RAN) 

Alur pemantauan dan evaluasi RAN dilakukan dengan 

mengikuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs di atur 

dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 

2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan,  Pemantauan, Evaluasi, 

dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. 

Diagram di bawah ini menggambarkan alur pemantauan RAN 

SDGs yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.  
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Diagram alur di atas menjelaskan tentang langkah-langkah 

pelaporan RAN berdasarkan nomor yang ada di dalamnya, yaitu: 

Langkah Uraian 

Langkah 1 Kementerian/Lembaga (K/L) 

menyampaikan laporan kemajuan 

pencapaian TPB/SDGs dengan 

menggunakan format yang telah ditetapkan 

kepada Menteri PPN/Bappenas c.q. Deputi 

bidang Pemantauan, Evaluasi dan 

Pengendalian Pembangunan Kementerian 

PPN/Bappenas. Kementerian/Lembaga 

memberikan tembusan laporan kemajuan 

pencapaian TPB/SDGs dan berkoordinasi 

dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja. 

Langkah 2 Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan 

Pengendalian Pembangunan Kementerian 

PPN/Bappenas selanjutnya akan mengolah 

dan menyampaikan hasilnya kepada Tim 

Pelaksana TPB/SDGs melalui Ketua Tim 

Pelaksana dalam hal ini adalah Deputi 

bidang Kemaritiman dan Sumber Daya 

Alam Kementerian PPN/Bappenas. 

Langkah 3 Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat 

Kelompok Kerja untuk mengkaji dan 

memvalidasi laporan kemajuan yang 

disampaikan oleh K/L dibantu dan 

berkoordinasi dengan Sekretariat. 

Langkah 4 Masing-masing Kelompok Kerja dibantu 

Sekretariat menyerahkan keseluruhan 

laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim 

Pelaksana. 

Langkah 5 Ketua Tim Pelaksana menyampaikan 

keseluruhan laporan kepada Koordinator 

Pelaksana yang dalam hal ini yaitu Menteri 

PPN/Kepala Bappenas. 

Langkah 6 Koordinator Pelaksana melaporkan 

pencapaian atas pelaksanaan Target 

TPB/SDGS tingkat nasional kepada 
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Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah 

minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-

waktu apabila diperlukan. 

Selain pemantauan terhadap perkembangan capaian target dan 

indikator TPB/SDGs, pemantauan pelaksanaan RAN 

TPB/SDGs juga akan dilakukan pada tataran program, kegiatan, 

dan keluaran (output) sesuai Renja Kementerian/Lembaga (K/L) 

yang terdapat pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan 

Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).  

KRISNA merupakan sistem e-planning yang mengintegrasikan 

platform perencanaan dan angggaran ke dalam satu sistem 

tunggal dan terhubung dengan sistem e-monev. Dengan 

demikian proses pemantauan RAN TPB/SDGs terintegrasi 

dengan platform perencanaan dan anggaran nasional serta 

platform pemantauan dan evaluasi yang berbasis elektronik. 

Panduan pemantauan elektronik (e-monev) RAN TPB/SDGs 

akan disusun terpisah dari pedoman ini. Adapun alur informasi 

pemantauan RAN TPB/SDGs yang terintegrasi dengan 

KRISNA adalah sebagai berikut: 
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Selanjutnya alur dari evaluasi RAN SDGs dapat dilihat melalui 

diagram di bawah ini.  

2. Alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi

Daerah (RAD) 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan tugas dari 

Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian TPB/SDGs 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 1 Perpres Nomor 

59 Tahun 2017. Penyusunan Rencana Aksi Daerah, dilakukan 

oleh Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya 

masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, 

filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait 

lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di 

tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada 

Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana 

TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 

17 Ayat 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2017. 
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Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs dijelaskan melalui 

langkah-langkah  sebagai berikut 

Uraian 

Langkah 1 Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat 

TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan 

sekali mengkoordinasikan pembahasan 

pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat 
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provinsi bersama dengan nonpemerintah 

(termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) 

yang memuat program, kegiatan, dan sub 

kegiatan untuk mencapai setiap target dan 

indikator serta alokasi anggaran untuk 

menjalankan program/kegiatan/sub 

kegiatan.  Kelompok Kerja yang dibantu 

Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan 

capaian RAD kepada Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan 

ditembuskan kepada Sekretariat Nasional 

TPB/SDGs. 

Langkah 2 Gubernur selaku WPP menyampaikan 

laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs 

menggunakan format yang telah ditetapkan 

kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas 

melalui Deputi Bidang Pemantauan, 

Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 

Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada 

Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat 

Jenderal Bina Pembangunan. 

Langkah 3 Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan 

Pengendalian Pembangunan Kementerian 

PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang 

telah dikonsolidasikan kepada Tim 

Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana 

yang dalam hal ini Deputi Bidang 

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam 

Kementerian PPN/Bappenas. 

Langkah 4 Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat 

Kelompok Kerja untuk melakukan kajian 

atas laporan kemajuan yang disampaikan 

oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh 

sekretariat SDGs. 

Langkah 5 Masing-masing Kelompok Kerja yang 

dibantu Sekretariat menyerahkan 

keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada 

Ketua Tim Pelaksana. 
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Langkah 6 Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil 

konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja 

kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs 

Nasional. 

Langkah 7 Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas selaku 

Koordinator Pelaksana melaporkan 

pencapaian atas pelaksanaan Target 

TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden 

selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 

(satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu 

apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 

Perpres Nomor 59 Tahun 2017. 

Alat evaluasi pelaksanaan SDGs disusun dalam bentuk matriks 

yang terdiri dari kolom-kolom ukuran setiap komponen, 

indikator, baseline, dan target. Terdapat 10 kolom yang diformat 

secara vertikal dan horizontal yang menjadi acuan dalam 

evaluasi, yaitu:  

Kolom Judul 

Kolom 

Keterangan 

Kolom 1 

horizonal 

Nama 

tujuan 

SDGs 

Nama tujuan TPB/SDGs global. 

Kolom 2 

horizontal 

Nama 

target 

SDGs 

Target TPB/SDGs global. 

Kolom 3 

vertikal 

Kode 

Indikator 

Kode indikator TPB/SDGs global. 

Kolom 4 

vertikal 

Nama 

indikator 

SDGs 

Nama indikator TPB/SDGs global atau 

indikator proksi nasional. 
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Kolom 5 

vertikal 

Sumber 

data 

Nama survei atau laporan program yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan 

data realisasi indikator TPB/SDGs global atau 

indikator proksi nasional. 

Kolom 6 

vertikal 

Satuan Satuan dari indikator TPB/SDGs seperti 

persen, jumlah absolut, indeks, dll. 

Kolom 7 

vertikal 

Angka 

Dasar 

(baseline) 

Penetapan angka capaian pada tahun dasar 

untuk setiap indikator TPB/SDGs yang diambil 

dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei 

atau laporan program yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Kolom 8 

vertikal 

Target 

SDGs 

tahun 

berjalan 

Target indikator TPB/SDGs tahun berjalan 

yang diambil dari tabel Bab III tiap indikator 

SDGs pada Dokumen Rencana Aksi Nasional 

TPB/SDGs 2020-2024. 

Kolom 9 

vertikal 

Capaian 

SDGs 

tahun 

berjalan 

Capaian/realisasi tahun berjalan pada setiap 

indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber 

data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan 

program yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Kolom 10 

vertikal 

Status Simbol yang menunjukan status pencapaian 

indikator SDGs yang diukur dari perbandingan 

capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan 

dengan target indikator TPB/SDGs tahun 

berjalan. 

Berikut ini contoh formulir  evaluasi SDGs dan berikut 

penomoran sesuai dengan penjelasan kolom di atas seperti 

terlihat pada tabel di bawah ini.  
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Simbol status pencapaian evaluasi SDGs berdasarkan formulir 

tersebut, sebagai berikut: 

Selain form di atas, Panduan pelaporan SDGs juga menyertakan 

formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan 

Anggaran Program Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta 

formulir identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut. Ketiga 

formulir ini tidak dipaparkan dalam tulisan ini.  

4.3.  Evaluasi dan Monitoring Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional  dan Rencana Kerja 

Pemerintah   

4.3.1. Konsep, Jenis,  dan Mekanisme  Monitoring dan  Evaluasi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  

(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  

(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga memiliki 

skema evaluasi tersendiri yang diatur dalam  Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.   

Pemantauan RPJMN atau RKP merupakan kegiatan mengamati 

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang 

timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini 
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mungkin. Sementara evaluasi adalah penilaian yang sistematis 

dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi 

yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. 

Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional yang dirumuskan 

melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional 

bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah dan 

pihak lain yang memerlukan dalam melakukan evaluasi atas 

kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada dalam 

Renja K/L, RKP, Renstra K/L, dan RPJMN. 

Terdapat sejumlah istilah kunci dalam evaluasi RPJM dan 

RKP: 

1. Input adalah sumber daya yang diperlukan untuk

melakukan kegiatan yang diperlukan dalam rangka

untuk menghasilkan keluaran (output);

2. Output atau Sasaran Kegiatan adalah barang atau jasa

yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan kebijakan/program;

3. Outcome atau Sasaran Program adalah segala sesuatu

yang dihasilkan dari suatu program yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan;

4. Impact adalah perubahan jangka panjang pada

masyarakat yang ingin dituju sebagai akibat dari

pelaksanaan pembangunan.

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja 

pelaksanaan Renja K/L dan Renstra K/L masing-masing dan 

hasilnya disampaikan kepada Menteri (BAPPENAS). Menteri 

melakukan evaluasi RKP dengan menggunakan hasil evaluasi 

Renja K/L sebagai sumber data utama, sedangkan evaluasi 

RPJMN menggunakan hasil evaluasi Renstra K/L sebagai 

sumber data utama dan hasil evaluasi RKP periode RPJMN 

berjalan.  
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Menteri menggunakan data pendukung seperti hasil evaluasi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil survei 

dan penelitian yang dilaksanakan berbagai lembaga,  antara lain 

Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga independen, lembaga 

internasional, serta lembaga penelitian dan pengembangan pada 

Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga terkait, dan 

sumber data lainnya.146 

Kerangka evaluasi pembangunan nasional dapat diilustrasikan 

melalui diagram di bawah ini.  

Jenis dan metode evaluasi RKP/RPJMN pada dasarnya 

mencakup empat  aspek sebagai berikut: 

146 Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi 

Pembangunan Nasional 
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1. Evaluasi ex-ante, dilakukan sebelum dokumen

perencanaan ditetapkan. Evaluasi Ex-ante bertujuan

untuk:

a. Memilih alternatif kebijakan terbaik dari

berbagai alternatif yang ada;

b. Memastikan dokumen perencanaan disusun

secara terstruktur, koheren dan sistematis,

antara lain dengan cara menelaah konsistensi

antar dokumen perencanaan dan menelaah

penyusunan kebijakan/program/kegiatan

dengan me-review permasalahan, formulasi

sasaran, konsistensi arah kebijakan dan strategi

pembangunan dengan sasaran, dan ketepatan

indikator kinerja yang digunakan.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja. Evaluasi ini dilakukan

untuk melihat capaian kinerja

kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan

antara target dengan capaian. Evaluasi pengukuran

kinerja dilakukan dengan menggunakan metode gap

analysis. Evaluasi pengukuran kinerja dapat dilakukan

terhadap keseluruhan dokumen perencanaan;147

3. Evaluasi Proses Pelaksanaan. Evaluasi proses

pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk

mendeskripsikan proses pelaksanaan 

kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.  

Deskripsi proses pelaksanaan,  meliputi:

a. Deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan,

dimana, bagaimana);

b. Deskripsi latar belakang;

c. Deskripsi organisasi;

d. Deskripsi input, output dan aktivitas 

pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

147 Pasal 5 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 

1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional 
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Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan 

dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan 

terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi 

pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan 

dengan baik dan mana yang tidak, serta 

mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan 

untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun 

perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang; 

4. Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Evaluasi

kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian

secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait

aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan

keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program

dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan

kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/

program.

Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan 

terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu 

karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana 

yang besar.   Kriteria kebijakan strategis/program besar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

1. Memiliki dampak langsung dan besar kepada

masyarakat;

2. Memiliki anggaran besar;

3. Mendukung secara langsung pencapaian agenda

pembangunan nasional;

4. Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan

5. Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan

lain.

Mekanisme evaluasi  terdiri dari beberapa aspek, berikut ini: 

1. Waktu Evaluasi

Evaluasi RKP dan Renja K/L dilakukan setiap akhir

periode. Evaluasi Renstra K/L atau RPJMN dilakukan
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setidaknya dua kali dalam satu periode yaitu pada 

pertengahan periode dan akhir periode. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Renja K/L dan

Renstra K/L

Evaluasi Renja dan Renstra K/L dilakukan oleh Direktur

Jenderal/Deputi sesuai dengan tugas dan kewenangan

masing-masing. Hasil evaluasi tersebut kemudian

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Kementerian/Sekretaris Utama untuk dikoordinasi dan

dikonsolidasi menjadi Laporan Evaluasi Renja K/L

yang selanjutnya disampaikan oleh Menteri/Kepala

Lembaga masing-masing Kepada Menteri.

3. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi RPJMN dan RKP

Evaluasi RKP diawali dengan penyusunan konsep

Laporan Evaluasi RKP oleh Bappenas. Penyusunan

draft awal evaluasi RKP dilakukan bersamaan dengan

penyusunan evaluasi Renja K/L yang dilakukan oleh

Kementerian/Lembaga. Deputi Bidang, Deputi Lintas

Bidang dan Deputi Regional di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan

evaluasi RKP terhadap bidang, lintas bidang dan

kewilayahan sesuai dengan tugas dan kewenangan

masing-masing. Deputi Evaluasi melakukan evaluasi

terhadap capaian agenda pembangunan sebagaimana

tertuang dalam RKP. Evaluasi ini dilakukan dengan

menggunakan hasil evaluasi Renja K/L sebagai sumber

data utama dan didukung dengan sumber data lainnya.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Deputi Evaluasi

untuk dikoordinasi dan dikonsolidasi menjadi Laporan

Evaluasi RKP yang selanjutnya disampaikan kepada

Menteri.
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4.3.2.  Alat dan Langkah Evaluasi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja 

Pemerintah  

Pada tahap awal, evaluasi RPJMN dilakukan dengan menyusun 

dan menguji Kerangka Kerja Logis (KKL) yang digunakan 

untuk menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan. Kerangka 

Kerja Logis  ini dirumuskan untuk mendapatkan outlines 

bagaimana kebijakan/program/kegiatan saling terkait dan 

bekerja dengan baik mencapai sasaran pembangunan. Kerangka 

Kerja Logis  berbentuk diagram yang menggambarkan 

hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. 

Penyusunan KKL didasarkan pada pelbagai penelitian atau riset, 

pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan.  Contoh kerangka kerja logis 

pada level kebijakan nasional. 
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Evaluasi yang dilakukan terhadap KKL berdasarkan pada tabel 

di atas dilakukan dengan cara: 

1. Pengecekan indentifikasi permasalahan dan penyataan

dampak yang diinginkan.

a. Pengecekan identifikasi permasalahan yang

dihadapi kelompok atau masyarakat sasaran dan

penyebab permasalahan yang mendorong

perlunya program dilakukan, antara lain:

1) Permasalahan yang menyebabkan program

dibutuhkan;

2) Penyebab utama terjadinya permasalahan

tersebut. Dalam proses ini, dilakukan pula

reviu apakah pemilihan penyebab utama

memang telah diperhitungkan akan mampu

ditangani melalui program tersebut).

b. Pengecekan pernyataan dampak pernyataan

dampak yang ingin dicapai, yaitu pernyataan

yang menggambarkan situasi yang ingin dicapai

terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Pengecekan terhadap sebab akibat dari outcome yang

menghasilkan dampak yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahan, dengan rincian:

a. Outcome antara (intermediate) adalah 

rangkaian manfaat yang menuju pada dampak;

b. Outcome langsung (immediate) adalah manfaat

yang merupakan efek langsung dari hasil

program.

3. Pengecekan terhadap apa yang dilakukan program untuk

mencapai setiap manfaat, yaitu cara dengan melakukan

pengecekan terhadap output, kegiatan, dan input;

4. Pengecekan kriteria keberhasilan dalam KKL dari setiap

tingkat, yaitu dampak, outcome, output, dan input;

5. Review terhadap indikator yang relevan untuk setiap

kriteria sukses, yaitu berdasarkan pada prinsip SMART

(Spesific, measurable, achievable, relevant, dan time-

bound).
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4.3.3. Indikator Kinerja dan Tingkatannya 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

menggunakan Indikator Kinerja sebagai bahan penting dalam 

melakukan evaluasi. Indikator ini dirumuskan dengan 

menggunakan prinsip SMART. Indikator ini juga 

menggambarkan sebuah dokumen perencanaan yang akuntabel 

dan terukur. Indikator Kinerja dikelompokkan ke beberapa jenis, 

sesuai dengan fungsinya, yaitu:  

1. Indikator input: menjadi tolok ukur input dari suatu

program;

2. Indikator output: menjadi tolok ukur capaian dari setiap

output yang ditetapkan dalam perencanaan pelaksanaan

program;

3. Indikator outcome: menjadi tolok ukur capaian dari

outcome yang diinginkan dari pelaksanaan program;

4. Indikator dampak: menjadi tolok ukur capaian dari

dampak yang diinginkan dari pelaksanaan program.

Selain dengan menggunakan prinsip SMART, penetapan 

indikator dilakukan dengan pertimbangan indikator tersebut 

mewakili dimensi paling mendasar, paling sensitif, dan penting 

dari tujuan yang telah ditetapkan.    

1. Evaluasi Pengukuran Kinerja dan Mekanisme Pengukuran

Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan 

untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan 

membandingkan antara capaian dengan targetnya. Evaluasi ini 

didasarkan pada hasil pemantauan dengan menggunakan 

aplikasi e-monev yang memantau rencana pembangunan secara 

triwulan. Hasil pemantauan ini dapat pula digunakan sebagai 

early warning system.  

a. Gap Analysis terhadap Capaian Kinerja
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Evaluasi dalam tahap ini menggunakan metode gap analysis, 

yaitu membandingkan antara capaian kinerja (yang sudah 

dicapai) dengan target kinerja (apa yang seharusnya dicapai). 

Gap atau kesenjangan dilihat dari adanya perbedaan antara 

capaian kinerja dan target kinerja atau sama dengan hasil yang 

dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang 

diharapkan dalam perencanaan. Diagram di bawah ini 

menggambarkan gap capaian kinerja.  

Gap atau kesenjangan antara capaian kinerja dengan target 

kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). Gap bernilai 

positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, 

sebaliknya gap akan menjadi negatif (-) bila capaian kinerja 

lebih kecil dari target kinerja.  

Untuk menyusun perencanaan evaluasi yang demikian, 

setidaknya diperlukan identifikasi kondisi aktual, berupa data-

data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen 

yang telah tersedia, seperti data survei yang dilakukan secara 

mandiri maupun hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga lain seperti BPS, Bank Dunia, UNDP, dan sebagainya.  

Pada level capaian kinerja ini, RPJMN menggunakan indikasi 

atau notifikasi capaian untuk menilai tingkat keberhasilan 
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pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan ketercapaian 

indikator masing-masing. Tabel berikut ini menggambarkan 

Kriteria Notifikasi Capaian Kinerja dapat dilihat melalui 

ilustrasi di bawah ini. 

Selanjutnya, lembar contoh  matriks capaian 

kebijakan/program/kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai 

instrumen evaluasi Pengukuran Kinerja (RPJMN) dapat dilihat 

melalui tabel di bawah ini.  
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b. Arah dan Data Evaluasi

Evaluasi kinerja didasarkan pada pertanyaan yang menjadi 

pedoman dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang 

telah dilakukan, di antaranya adalah:  

1. Apakah input dijalankan sesuai dengan rencana?

(membandingkan dengan nilai-nilai yang telah

direncanakan);

2. Apakah keluaran/output telah dihasilkan sesuai

rencana? (membandingkan dengan target atau sasaran);

3. Apakah tujuan kegiatan atau program (outcome antara)

tercapai sesuai dengan rencana? (membandingkan

dengan target atau sasaran);

4. Apakah tujuan akhir/dampak (outcome akhir) tercapai

sesuai rencana? (membandingkan dengan target).

Dalam evaluasi ini, data yang digunakan adalah data sekunder 

yang dihasilkan melalui proses seperti review dokumen, 

pemanfaatan data hasil survei dan hasil penelitian, serta dengan 

metode-metode pengumpulan data lainnya.  

2. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi ini digunakan untuk mendeskripsikan proses 

pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, yaitu dengan 

mengidentifikasi fungsi-fungsi mana yang telah berjalan dengan 

baik dan mana yang tidak, menilai apakah pelaksanaan telah 

sesuai dengan rencana dan melihat permasalahan dalam 

pelaksanaan untuk mencegah kegagalan dalam pelaksanaan.  

Dalam evaluasi ini, data output dikumpulkan dalam waktu 

regular untuk mengawasi dan mendeskripsikan bagaimana 

aktivitas dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan 

dilaksanakan. Tujuannya, agar pelaksanaannya lebih efektif dan 

mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan 

kebutuhan dan ketersediaan data atau informasi. Metode 

kualitatif misalnya digunakan ketika evaluator hanya memiliki 

data atau informasi yang sedikit tentang aktivitas 

kebijakan/program/kegiatan.  
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Dalam proses evaluasi ini, sejumlah pertanyaan yang menjadi 

pedoman adalah:  

1. Apakah aktivitas utama dalam 

kebijakan/program/kegiatan?

2. Bagaimana pemahaman stakeholder mengenai tujuan

kebijakan/program/kegiatan?

3. Bagaimana sejarah dari kebijakan/program/kegiatan

(review terhadap kepemilikan, harmonsiasi, kesesuaian,

hasil, dan akuntabilitas)?

4. Bagaimana proses pelaksanaan 

kebijakan/program/kegiatan?

5. Apakah kebijakan/program/kegiatan berhasil mencapai

sasaran target group?

6. Masalah-masalah apa saja yang menghambat

kebijakan/program/kegiatan?

7. Bagaimana faktor-faktor eksternal yang dapat

memengaruhi pelaksanaan  suatu

kebijakan/program/kegiatan?

8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan?
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3. Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar

Evaluasi pada tahap ini adalah penilaian secara menyeluruh, 

sistematis, dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, 

efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan 

kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab-

akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan/program.  

Di antara yang penting untuk diperhatikan pada proses ini,  

adalah:  

1. Memiliki dampak langsung dan besar kepada

masyarakat;

2. Memiliki anggaran besar;

3. Mendukung secara langsung pencapaian agenda

pembangunan nasional;

4. Mendukung pencapaian prioritas nasional;

5. Merupakan arahan direktif Presiden.

Evaluasi pada level ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas 

untuk meyakinkan bahwa tujuan kebijakan/program telah 

dicapai. Akuntabilitas dapat dinilai dari hasil yang dinikmati 

oleh masyarakat yang menjadi target group (kelompok sasaran). 

Untuk lebih merinci aspek evaluasi pada tahap ini, sejumlah hal 

yang penting diperhatikan berikut ini menjadi pedoman RPJMN. 

Aspek 

Evaluasi 

Arah Pertanyaan Evaluasi 

Relevansi Tingkat kesesuaian 

antara tujuan 

kebijakan/program 

dengan aspirasi 

dan kebutuhan 

masyarakat. 

Apakah ada relevansi 

antara capaian yang 

dihasilkan oleh 

kebijakan atau program 

dengan kebutuhan 

masyarakat, baik di 

tingkat lokal, regional, 

maupun internasional?  
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Efisiensi Hubungan antara 

kegiatan, output 

(produk atau 

layanan), dan hasil 

yang diinginkan, 

mencakup: 

Apakah untuk mencapai 

hasil yang diinginkan 

telah menggunakan 

input berupa sumber 

daya dan dana serendah 

mungkin dan proses 

yang paling efisien? 

a. Efisiensi

Anggaran
- Bagaimana 

perbandingan 

anggaran yang 

digunakan dengan 

total alokasi 

anggaran? 

(kuantitas)  

- Apakah dengan 

realisasi anggaran 

tersebut sebanding 

dengan apa yang 

dihasilan? (kualitas) 

b. Efisiensi

Kinerja
- Bagaimana 

perbandingan output 

yang dihasilan 

dengan biaya per 

unit output/ unit-

cost? (kuantitas)  

- Apakah program 

menunjukkan 

berbaikan efisiensi 

dalam 

pelaksanaannya?  

- Apakah rencana 

perbaikan sudah 

direncanakan dan 

dilaksanakan untuk 

meningkatkan 

efisiensi? (kualitas) 

Efektivitas Ketepatan hasil 

yang telah dicapai 

sesuai dengan 

Kuantitas:  

- Apakah program 

mencapai target-
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target dan manfaat 

yang diharapkan. 

target yang telah 

ditetapkan?  

- Apakah realisasi 

output/outcome 

yang dihasilkan 

lebih besar atau 

sama dengan target 

yang ditetapkan?  

Kualitas: 

- Apakah kinerja 

berdasarkan target 

dan indikator 

menunjukkan 

adanya kemajuan 

dari tahun ke tahun? 

- Apabila target suatu 

kelompok program 

tidak tercapai 

bagaimana efeknya 

pada kinerja 

program lain?  

Dampak Mengukur kondisi 

perubahan pada 

masyarakat sebagai 

hasil dari 

pencapaian 

pelaksanaan 

kebijakan atau 

program dan akibat 

lain yang terjadi 

baik positif 

maupun negatif 

sebagai 

konsekuensi dari 

keberadaan 

kebijakan/program. 

Kuantitas:  

- Apakah 

kebijakan/program 

memiliki dampak 

yang diinginkan 

oleh masyarakat 

(individu, rumah 

tangga, lembaga, 

dll)?  

- Apakah terdapat 

akibat-akibat yang 

tidak diperkirakan, 

baik positif maupun 

negative bagi 

penerima 

kebijakan/program? 

Kualitas: 
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- Apakah dampak 

yang ditimbulkan 

merupakan hasil 

intervensi dari 

kebijakan atau 

disebabkan oleh 

faktor lain?  

- Apakah 

kesejahteraan 

penerima manfaat 

berubah dari hasil 

kebijakan atau 

program?  

- Bagaimana 

perbedaan kondisi 

penerima kebijakan 

atau program 

sebelum dan sesuai 

mendapatkan 

intervensi?  

Keberlanjutan Sejauh mana 

manfaat yang 

dihasilkan oleh 

kebijakan/program 

berlanjut setelah 

intervensi berakhir 

dan apa yang 

terjadi atau 

mungkin terjadi 

sebagai efek positif 

dari 

kebijakan/program. 

Apakah ada pengaruh 

positif yang dihasilkan 

setelah 

kebijakan/program 

selesai atau berakhir?  
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BAB 5 

ALAT UKUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

5.1. Catatan Kendala dan Tantangan Pelaksanaan 

Dari pelaksanaan RANHAM selama ini ada beberapa 

permasalahan yang diidentifikasi menyebabkan pelaksanaan 

RANHAM belum berjalan optimal. Dengan akan selesainya 

periode RANHAM IV 2015-2019, maka dalam perumusan 

RANHAM Periode V (2021-2025) perlu dilakukan perbaikan-

perbaikan  agar RANHAM periode selanjutnya bisa berjalan 

lebih optimal.  

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan baik pada tahap 

penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Substansi dan indikator keberhasilan di dalam

RANHAM yang masih perlu disempurnakan,

khususnya untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Perumusan sasaran yang terukur dari setiap

strategi RANHAM belum terumuskan berdasarkan teori

perubahan yang berbasis pada dampak;

2. Penyusunan Aksi HAM belum memperhatikan

pendekatan kerangka pikir logis sehingga masih

ditemukan ketidaksinergisan antara strategi, sasaran

strategi, dan aksi. Pada penyusunan aksi lebih

didasarkan pada usulan kegiatan K/L yang sudah/akan

dilaksanakan dan belum dapat diukur dampaknya;

3. Penyusunan Aksi HAM Daerah masih bersifat generik,

padahal lebutuhan dan kondisi HAM setiap daerah

berbeda. Hal ini menyebabkan beberapa daerah yang

memiliki inisiatif baru untuk mendorong pemenuhan

dan perlindungan HAM di daerahnya belum dapat

terakomodasi;

4. Titik krusial di dalam pelaksanaan monitoring dan

evaluasi adalah bagaimana mengukur keberhasilan yang
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berbasis dampak atau setidaknya level outcome. Oleh 

karena itu, untuk mengukur dampak pada level outcome 

diperlukan kerangka atau alat ukur yang tidak hanya 

mengukur output, namun juga outcome atau bahkan 

level dampak; 

5. Belum tersusunnya mekanisme pelibatan masyarakat

dalam proses pelaksanaan RANHAM mulai dari tahap

penyusunan  maupun monitoring dan evaluasi.

Walaupun pada saat ini Sekber RANHAM telah

memfasilitasi hal tersebut, namun dirasa masih kurang

optimal.

Kelima permasalahan pelaksanaan RANHAM tersebut di atas 

dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini. 

Dalam konteks ini,   perspektif  keadilan gender penting untuk 

untuk pengembangan indikator untuk mengatasi penyebab 

struktural dari diskriminasi berbasis gender dan  mendukung 

transformasi  dalam hubungan gender.  UN Women 

mengusulkan pendekatan terintegrasi yang menangani tiga 

bidang sasaran kritis kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan 

pemberdayaan perempuan: 148 

148 UN Women,  A Transformative Stand-Alone Goal On Achieving 

Gender Equality, Women’s Rights And Women’s Empowerment: 

Imperatives And Key Components, 2013, hlm. 3 
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1. Pembebasan perempuan dan anak perempuan dari

kekerasan. Tindakan nyata untuk menghilangkan rasa

takut yang melemahkan dan / atau pengalaman

kekerasan harus menjadi inti dari kerangka kerja apa

pun di masa mendatang;

2. Kesetaraan gender dalam distribusi kapabilitas, yang

meliputi pengetahuan, kesehatan yang baik, kesehatan

seksual dan reproduksi dan hak reproduksi perempuan

dan remaja perempuan; dan akses ke sumber daya dan

peluang, termasuk tanah, pekerjaan yang layak dan upah

yang setara untuk membangun jaminan keamanan

ekonomi dan sosial perempuan;

3. Kesetaraan gender dalam kekuasaan pengambilan

keputusan di lembaga publik dan swasta, di lembaga

pemerintahan, legislatif, media dan masyarakat sipil,

dalam manajemen dan tata kelola perusahaan, serta

dalam keluarga dan komunitas.

Ketiga bidang sasaran kritis tersebut dapat diilustrasikan melalui 

diagram di bawah ini. 

Indikator yang ditawarkan oleh UN Women dapat dijadikan 

sebagai salah referensi untuk mengembangkan indikator 

RANHAM khususnya dalam memaknai kesetaraan gender. Area 
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target  dan indikator setiap target untuk menghentikan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak perempuan tercantum pada tabel 

di bawah  bawah ini.149 

Target Indikator 

Bebas dari Kekerasan 

1. Mencegah dan

menanggapi

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

perempuan

- Jumlah dan tingkat usia 

tertentu dari perempuan 

yang menjadi korban 

kekerasan seksual dan / 

atau fisik dalam suatu relasi    

dalam 12 bulan terakhir, 

berdasarkan frekuensi 

- Jumlah dan tingkat usia 

tertentu dari perempuan 

dalam sutau relasi yang 

menjadi korban kekerasan 

seksual dan / atau fisik  

selama seumur hidup, 

berdasarkan frekuensi 

- Tingkat mutilasi alat genital 

dan praktik tradisional 

berbahaya lainnya. 

- Persentase  perempuan 

berusia 20-24 tahun yang 

kawin atau kawin sebelum 

usia 18 tahun. 

2. Mengubah persepsi,

sikap dan perilaku

yang memaafkan dan

membenarkan

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

perempuan

- Persentase orang yang 

berpikir bahwa tidak pernah 

ada alasan bagi seorang 

laki-laki  untuk memukul 

pasangan (istri), 

berdasarkan jenis kelamin 

- Persentase orang yang 

menganggap seorang 

perempuan dapat menolak 

149 Ibid., hlm. 22-32 
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berhubungan seks dengan 

suaminya dalam keadaan 

apa pun, berdasarkan jenis 

kelamin 

3. Menjamin keamanan,

layanan dukungan

dan keadilan bagi

perempuan dan anak

perempuan

- Proporsi perempuan berusia 

di atas 15 tahun yang 

menjadi korban kekerasan 

fisik atau seksual dalam 12 

bulan terakhir yang 

melaporkannya ke sistem 

peradilan. 

- Proporsi penduduk yang 

merasa aman berjalan 

sendirian di malam hari di 

daerah tempat mereka 

tinggal. 

- Proporsi anggaran nasional 

yang dialokasikan untuk 

pencegahan dan 

penanggulangan kekerasan 

terhadap perempuan. 

- Proporsi profesional 

penegakan hukum yang 

perempuan, termasuk 

hakim, jaksa, dan polisi, 

termasuk advokat 

Kapabilitas dan Sumber Daya 

4. Memberantas

kemiskinan

perempuan

- Persentase orang yang 

mendapatkan penghasilan 

sendiri, berdasarkan jenis 

kelamin. 

- Kepemilikan tempat 

tinggal, berdasarkan jenis 

kelamin 

- Persentase penduduk yang 

kekurangan gizi, menurut 

jenis kelamin. 

- Rasio penerima pensiun 

hari tua bagi yang berusia 
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lebih dari 65, berdasarkan 

jenis kelamin. 

5. Mempromosikan

pekerjaan yang layak

bagi perempuan

- Proporsi pekerja yang 

bekerja dalam pekerjaan 

rentan, berdasarkan jenis 

kelamin 

- Kesenjangan gender dalam 

upah 

- Persentase pekerja berupah 

rendah, menurut jenis 

kelamin 

6. Membangun akses

perempuan  ke dan

kontrol terhadap aset

produktif

- Proporsi penduduk dewasa 

yang memiliki tanah, 

menurut jenis kelamin 

- Proporsi populasi dengan 

akses ke  institusi kredit 

(selain keuangan mikro), 

berdasarkan jenis kelamin 

7. Mengurangi   beban

waktu wanita
- Rata-rata jumlah jam 

mingguan yang dihabiskan 

untuk pekerjaan rumah 

tangga tidak berbayar, 

menurut jenis kelamin 

- Proporsi anak di bawah usia 

sekolah dasar yang terdaftar 

di penitipan anak  

8. Mempromosikan

pendidikan dan

keterampilan untuk

perempuan dan anak

perempuan

- Tingkat transisi ke 

pendidikan menengah, 

berdasarkan jenis kelamin 

- Tingkat penyelesaian 

pendidikan  sekunder 

(secondary education), 

berdasarkan jenis kelamin 

- Persentase perempuan  

lulusan ilmu sains, teknik, 

manufaktur, dan konstruksi 

pada pendidikan tersier 
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- Persentase populasi yang 

menggunakan Internet, 

menurut jenis kelamin 

9. Meningkatkan

kesehatan perempuan

dan anak perempuan

- Prevalensi infeksi saluran 

pernapasan, berdasarkan 

jenis kelamin 

- Persentase penduduk usia 

15-49 tahun yang hidup 

dengan HIV / AIDS, 

menurut jenis kelamin 

- Angka kematian balita, 

menurut jenis kelamin 

10. Mengurangi angka

kematian ibu dan

memastikan

kesehatan reproduksi

dan seksual

perempuan dan anak

perempuan, serta hak

reproduksi

- Rasio kematian ibu 

- Tersedia fasilitas perawatan 

kebidanan darurat per 

100.000 penduduk 

- Kebutuhan keluarga 

berencana yang belum 

terpenuhi 

- Proporsi kelahiran yang 

ditolong oleh tenaga 

kesehatan terampil 

- Usia ibu saat melahirkan 

anak pertama yang pernah 

11. Memastikan

kesinambungan akses

perempuan ke energi

dalam konteks

kebijakan

- Persentase rumah tangga 

yang menggunakan bahan 

bakar padat (solid fuels)150 

untuk memasak menurut 

lokasi perkotaan / pedesaan 

- Persentase rumah tangga 

dengan akses listrik, 

menurut lokasi perkotaan / 

pedesaan 

150 Penggunaan bahan bakar padat didefinisikan sebagai pembakaran 

batu bara atau biomassa rumah tangga (seperti kotoran, arang, kayu, 

atau sisa tanaman). Lihst, 

https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/9241591358

/en/#:~:text=Solid%20fuel%20use%20is%20defined,fuels%20for%2

0cooking%20or%20heating., diakses pada 24 Maret 2021 

https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/9241591358/en/#:~:text=Solid%20fuel%20use%20is%20defined,fuels%20for%20cooking%20or%20heating
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/9241591358/en/#:~:text=Solid%20fuel%20use%20is%20defined,fuels%20for%20cooking%20or%20heating
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/9241591358/en/#:~:text=Solid%20fuel%20use%20is%20defined,fuels%20for%20cooking%20or%20heating
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- Rata-rata waktu mingguan 

yang dihabiskan untuk 

mengumpulkan kayu bakar, 

menurut jenis kelamin 

12. Memastikan akses

perempuan ke air dan

sanitasi secara

berkesinambungan

- Rata-rata waktu mingguan 

yang dihabiskan dalam 

pengumpulan air, termasuk 

waktu tunggu pada sarana 

umum layanan air, menurut 

jenis kelamin 

- Proporsi penduduk yang 

menggunakan sumber air 

minum yang layak 

- Proporsi penduduk yang 

menggunakan fasilitas 

sanitasi yang layak 

Suara, Kepemimpinan, dan Partisipasi 

13. Mempromosikan

pengambilan

keputusan yang

setara dalam rumah

tangga

- Persentase perempuan yang 

memiliki suara dalam 

keputusan rumah tangga 

terkait pembelian dalam 

jumlah besar 

- Persentase perempuan yang 

memiliki suara dalam 

keputusan rumah tangga 

terkait kesehatan mereka 

sendiri 

- Persentase perempuan yang 

memiliki suara dalam 

keputusan rumah tangga 

terkait kunjungan kerabat 

- Persentase orang yang 

menganggap keputusan 

penting dalam rumah 

tangga harus dibuat oleh 

laki-laki dan perempuan, 

menurut jenis kelamin 
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14. Mendorong

partisipasi dalam

lembaga publik

- Proporsi kursi yang 

diduduki perempuan di 

legislastif nasional 

- Proporsi kursi yang 

diduduki oleh perempuan di 

pemerintah daerah 

- Persentase penduduk 

dengan dokumentasi 

identitas nasional dasar, 

menurut jenis kelamin 

- Perlindungan pencatatan 

kelahiran, menurut jenis 

kelamin 

- Proporsi perempuan dalam 

peran pengambilan 

keputusan di organisasi 

regional terkait yang 

terlibat dalam pencegahan 

konflik 

15. Mempromosikan

kepemimpinan

wanita di sektor

swasta

- Proporsi perempuan dalam 

dewan perusahaan 

- Persentase perempuan 

dalam posisi manajerial di 

perusahaan 

- Proporsi profesional media 

yang perempuan  

16. Memperkuat aksi

kolektif perempuan
- Proporsi pengurus lembaga 

masyarakat sipil yang 

perempuan 

- Proporsi perempuan yang 

menjadi anggota organisasi 

masyarakat sipil 

Pelaksanaan pemantauan pada RANHAM periode IV dilakukan 

melalui sistem monitoring dan evaluasi yang disediakan oleh 

Kantor Staf Presiden (www.serambiksp.com). Pelaporan aksi 

HAM tahunan dilakukan secara triwulanan (B03, B06, B09, dan 

B12). Pemantauan ini mencakup proses verifikasi dan penilaian 

http://www.serambiksp.com/
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terhadap data pendukung yang dikirimkan oleh K/L/D yang 

dilakukan oleh Anggota Sekretariat Bersama RANHAM. 

Namun demikian mekanisme yang dibangun baru sebatas 

mengukur capaian administratif dari Aksi HAM tahunan, 

sedangkan capaian berupa outcome dari pelaksanaan aksi belum 

dilaksanakan. Sepanjang RANHAM Periode I – IV belum 

pernah dilakukan evaluasi pelakasanaan sehingga Sekber 

RANHAM mengalami kesulitan untuk mengukur keberhasilan 

dan titip capaian dari pelaksanaan aksi HAM tahunan tersebut.  

Catatan-catatan untuk evaluasi dan arah perbaikan RANHAM 

ke depan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. 

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Bersama

Arah Perbaikan RANHAM 2021 

Selama ini, tugas 

dan fungsi 

Sekretariat Bersama 

(Sekber)  belum 

terkoordinasi 

dengan baik dan 

diatur secara tegas 

sehingga tugas 

Sekber lebih banyak 

berada pada 

Kemenkumham 

sebagai koordinator.  

Kemenkumham 

sebagai koordinator 

sudah tepat, namun 

perlu distribusi tugas 

dan fungsi secara 

lebih detail dan jelas 

karena pada 

praktiknya 

Kemenkumham 

lebih banyak 

disibukkan dengan 

- Kelembagaan dengan bentuk Sekber perlu 

diganti menjadi Panitia Nasional 

- Di dalam Rancangan Peraturan Presiden 

tentang RANHAM 2021 peran setiap 

Anggota Panitia Nasional sudah 

ditegaskan, meskipun belum spesifik. Oleh 

karan itu, perlu dipastikan distribusi dan 

alokasi peran dari setiap anggora Panita 

Nasional dalam proses pengesahan di 

Sekretariat Negara. 
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pemantauan yang 

bersifat teknis 

(verifikasi data, dll). 

- Masih 

kurangnya 

komitmen 

Anggota Sekber 

dalam 

monitoring, 

evaluasi, dan 

pelaksanaan 

RANHAM. 

Kemenkumham 

dan Bappenas 

yang lebih 

banyak 

berperan.  

- Di dalam 

instansi Anggota 

Sekretariat 

Bersama, tidak 

ditegaskan unit 

(Eselon 1 ) yang 

menangani dan 

bertanggung 

jawab.  

- Belum ada 

komitmen yang 

kuat dari 

masing-masing 

Anggota.  

- Penting untuk menentukan unit yang tepat 

tepat dari setiap Anggota Sekretariat, 

setidaknya yang selama ini selalu menjadi 

catatan   Kemenkumham berkiatan dengan 

penugasan oleh  Kementerian Dalam 

Negeri  yang diletakkan pada Sub 

Direktorat HAM dan Satpol PP.  

Penugasan ini semestinya dapat  

dipindahkan  ke unit yang lebih memiliki 

pengaruh di Daerah dan memahami 

substansi, seperti Bina Pembangunan 

Daerah (Bangda)  atau Biro Hukum. Oleh 

karena itu, Perlu didiskusikan di level 

Menteri/Wakil Menteri atau dengan Eselon 

1 dari setiap Anggota Sekretariat Bersama.  

- Penting untuk membuat pertemuan rutin 

tingkat tinggi (level Eselon 1 setidaknya) 

dan dipimpin oleh Menteri atau Wakil 

Menteri untuk sama-sama mendiskusikan 

pelaksanaan RANHAM, tantangan, dan 

kendala, serta kesepakatan untuk 

memperbaiki pelaksanaan RANHAM. 

- Memperkuat Sekretariat Bersama dengan 

Pedoman atau Tata Tertib yang disahkan 

melalui kebijakan setingkat Menteri, dalam 

hal ini Kemenkumham sebagai 

Koordinator RANHAM. Kemudian 

dilanjutkan dengan  optimalisasi dan 

sinergitas tugas dan kewenangan Sekber, di 

antaranya dengan membuat SOP internal.  

Pelaksanaan dan 

pelaporan di daerah 

kurang efektif, di 

antaranya kurangnya 

koordinasi dan 

diseminasi 

Di tingkat daerah, perlu dibangun kemitraan 

antara Setda, Biro Hukum, dan Kanwil untuk 

pelaksanaan dan pemantauan RANHAM.  

Selain itu, perlu  juga  membuat pertemuan 

rutin untuk menjelaskan tujuan dari Aksi HAM 
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RANHAM di 

daerah. Aksi HAM 

dilaksanakan oleh 

Daerah namun 

belum mencapai 

substansi yang 

diharapkan dari 

target pelaksanaan 

RANHAM.   

yang lebih mengarah pada dampak perubahan, 

bukan sekedar formalitas.  

Kurangnya publikasi 

dan penyediaan 

informasi 

RANHAM sebagai 

bentuk dari 

akuntabilitas 

Sekretariat Bersama 

RANHAM 

- Memasukkan dalam Tugas dan Fungsi 

Sekretariat Bersama untuk menyampaikan 

hasil pemantauan dan evaluasi kepada 

publik, baik melalui diskusi atau melalui 

media.  

- Perlu membangun pusat informasi yang 

terpusat tidak hanya sebagai informasi, 

namun juga sebagai platform monitoring 

dan evaluasi, seperti Stranas Pencegahan 

Korupsi dengan website www.jaga.id  

2. Monitoring dan Evaluasi RANHAM

Evaluasi 2015 – 2019  (Tantangan) Arah Perbaikan RANHAM 

2021 

- Capaian outcome untuk setiap 

Aksi HAM tidak spesifik dalam 

jangka waktu 5 tahunan sehingga 

sulit untuk dievaluasi.  

- Tidak adanya evaluasi pada level 

outcome atau dampak Hal ini 

berimplikasi pada Aksi HAM 

tahunan yang tidak konkret dan 

tidak menjawab permasalahan 

utama dari sasaran Aksi HAM. 

- Tidak ada pula skema evaluasi 

outcome yang sistematis dan 

terukur; siapa yang melakukan, 

- Perlu disusun Teori 

Perubahan (setidaknya 

logical framework) dari 

setiap Aksi HAM  hingga 

ke sasaran level outcome 

atau bahkan dampak.  

- Rancangan Perpres sudah 

diarahkan pada teori 

perubahan, namun perlu 

didukung dengan sistem 

evaluasi pada level 

outcome dan dampak.  

http://www.jaga.id/
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sumber data dan skema evaluasi, 

mekanisme dan sistem evaluasi, 

serta batas waktu capaian. 

Akhirnya, tidak diketahui pada 

situasi apa dapat dikatakan 

bahwa pemerintah telah 

memenuhi aksi HAM. Sasaran 

RANHAM perlu terukur 

sehingga bisa dievaluasi. 

- 

- Perlunya Sekretariat 

Bersama RANHAM 

membuat forum evaluasi 

dampak dari Aksi HAM 

dengan melibatkan 

berbagai pihak, termasuk 

akademisi dan masyarakat 

sipil, termasuk pelibatan  

kelompok rentan sebagai 

beneficiaries RANHAM. 

- Perlunya baseline dan 

target yang pasti di setiap 

tahunnya sehingga dalam 

pelaksanaannya dapat 

ditentukan capaian 

keberhasilan konkret 

(terlihat pengaruh 

RANHAM pada 

perubahan).  

Masyarakat sipil, termasuk 

kelompok rentan sebagai 

beneficiaries RANHAM belum 

banyak terlibat, terutama di tingkat 

daerah, baik dalam pelaksanaan 

maupun di dalam monitoring dan 

evaluasi.  

- Pelibatan masyarakat, 

kelompok rentan sebagai 

beneficiaries RANHAM 

pada isemua tahapan 

bagaimana 

melegitimasikannya.  

- Perlu ada SOP yang jelas 

untuk pelibatan 

masyarakat dan SOP 

khusus dalam pelibatan 

kelompok rentan sebagai 

beneficiaries RANHAM 

di setiap tahapan. 

Masyarakat harusnya 

menjadi bagian penting 

dari Sekber untuk 

mendiskusikan capaian 

aksi HAM.    

- Forum bersama 

mengevaluasi capaian 

Aksi HAM. 
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Komitmen pemerintah daerah masih 

rendah dalam pelaksanaan 

RANHAM  

- Perlunya menyandingkan 

pelaksanaan RANHAM 

dan penilaian 

kabupaten/kota peduli 

HAM (Permenkumham 

No. 34 Tahun 2016), 

sehingga Pemda lebih 

berkomitmen untuk 

melaksanakan RANHAM. 

Saat ini sudah terintegrasi, 

namun perlu 

dititikberatkan bagaimana 

dampak dari Aksi  HAM 

betul-betul dapat dirasakan 

masyarakat.  

- Perlunya diskusi dengan 

Kementerian Dalam 

Negeri bagaimana 

mengikat komitmen 

Pemerintah Daerah, 

misalnya dengan 

memperkuat peranan unit 

Eselon 1 atau 2 di 

Kementerian Dalam 

Negeri dan pada Unit yang 

memang memiliki 

pemahaman substantif 

tentang HAM.   

Knowlegde management pada data-

data yang digunakan Kementerian, 

Lembaga, atau Daerah dalam 

pelaporan RANHAM. Selama ini, 

data-data belum bisa diproduksi 

menjadi pengetahuan yang bisa 

digunakan oleh semua pihak, 

terutama pemerintah, dalam 

menyampaikan permasalahan HAM 

di Indonesia.  

- Perlu ada data yang lebih 

konkrit mengenai capaian 

aksi HAM yang didukung 

oleh data kualitatif dan 

kuantitatif (sebagai bagian 

dari pelaporan mekanisme 

HAM internasional). Data-

data tersebut dapat 

diperoleh dari K/L/D dan 
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CSO, kedepannya perlu 

dipikirkan mengenai 

bagaimana implementasi 

agar data-data tersebut 

bisa diperoleh.  

- Data laporan RANHAM 

dapat digunakan untuk 

pelaporan Pemerintah 

Indonesia untuk Konvensi 

internasional.  

Komnas HAM belum memiliki 

skema yang jelas dalam pelaporan 

RANHAM  

- Mempertimbangkan 

peranan Komnas HAM 

dan lembaga independen 

lainnya dalam RANHAM, 

misalnya dalam konteks 

evaluasi eksternal atau 

pengaduan kasus-kasus 

yang ada di dalam 

RANHAM.  

- Mempertimbangkan 

peranan Komnas HAM 

sebagai evaluator level 

dampak dari pelaksanaan 

Aksi HAM (membutuhkan 

pembicaraan antarinstansi) 

3. Pelaksanaan RANHAM

Evaluasi 2015 – 2019 (Tantangan) Arah Perbaikan RANHAM 

2020 

Pelibatan akademisi dan masyarakat 

sipil, termasuk kelompok rentan 

sebagai beneficiaries RANHAM  

masih rendah dalam pelaksanaan 

RANHAM  

Perlunya memperluas 

pelibatan akademisi 

masyarakat sipil, termasuk 

kelompok rentan sebagai 

beneficiaries  dalam 

pelaksanaan RANHAM. Lebih 

jauh, penting untuk 
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mengembangkan mekanisme 

partisipasi di tingkat daerah 

untuk pembuatan RANHAM 

Daerah. Kementerian 

Lembaga atau Daerah perlu 

diberikan pengetahuan atau 

informasi tentang bagaimana 

melibatkan akademisi dan 

masyarakat sipil, kelompok 

rentan sebagai beneficiaries 

RANHAM dalam pelaksanaan 

Aksi HAM agar capaian target 

dapat maksimal.  

- Lemahnya komitmen K/L/D 

dalam pelaksanaan RANHAM 

- Beberapa Kementerian atau 

instansi Negara menolak untuk 

melaksanakan Aksi HAM,  

sementara Sekber RANHAM 

tidak cukup kuat mendorong. 

Padahal, Aksi HAM sudah 

dipertimbangkan sebagai respon 

terhadap situasi.  

- Strategi komunikasi 

pelaksanaan RANHAM 

2020 penting untuk 

diperkuat agar 

pelaksanaan lebih efektif, 

baik di tingkat pusat 

maupun daerah.  

- Perlu dipertimbangkan 

untuk memberikan 

ketegasan kepada 

K/L/Daerah bahwa Aksi 

HAM dirumuskan dengan 

baseline dan terarah pada 

pembangunan HAM 

berdasarkan pada arahan 

Presiden (Perpres) 

sehingga K/L/Daerah 

harus mematuhi sebagai 

kewajiban pelaksanaan 

komitmen Pemerintah 

terhadap HAM.  

- 
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5.2. Arah Perubahan 

Untuk mengoptimalkan konsep pelaksanaan RANHAM 

sebagaimana telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah 

rekomendasi terhadap hal tersebut: 

1. Pembagian tugas dan peran setiap  anggota Sekber

RANHAM dalam pelaksanaan RANHAM. Tugas dan

peran tersebut perlu disusun bersama dan dituangkan ke

dalam Standar Operating Procedure (SOP);

2. Untuk memudahkan proses monitoring atas capaian

pelaksanaan RANHAM, maka perlu dilaksanakan

monitoring berjenjang yang melibat Pemerintah

Provinsi untuk berperan sebagai verifikator Aksi HAM

Kab/Kota;

3. Diperlukan adanya penyusunan mekanisme pelibatan

masyarakat, kelompok rentan sebagai beneficiaries

RANHAM dalam pelaksanaan RANHAM di tiap

tahapan;

4. Memaksimalkan peran Kementerian Koordinator dalam

mendorong K/L/Daerah dalam melaksanakan Aksi

HAM;

5. Adanya reward and punishment untuk pelaksanaan

RANHAM bagi K/L/D berupa penghargaan (merujuk

pada pelaksanaan Kab/Kota Peduli HAM), setidaknya

disampaikan kepada publik melalui media atau

publikasi rutin Sekretariat, secara offline maupun online.
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Pelaksanaan RANHAM yang efektif dan kuat mensyarat 

dibangunnya  pula sistem pemantauan dan evaluasi RANHAM 

yang secara berkesinambungan  dan konsisten dapat dijalankan. 

Pemantauan dan evaluasi ini merupakan suatu kesatuan untuk 

menilai tahap demi tahap setiap Aksi HAM yang dilaksanakan. 

Pada saat bersamaan pemantuan juga untuk melihat pengaruh 

dan  dampak dari setiap Aksi HAM yang telah dilaksanakan. 

Alur pemantauan dan evaluasi Stranas PK dapat digunakan 

sebagai acuan dan dilakukan modifikasi dalam perumusan 

sistem pemantauan-evaluasi RANHAM, yaitu mencakup input, 

proses, output, outcome, dan dampak. Untuk membangun 

mekanisme yang komprehensif ini, terdapat kebutuhan yang 

perlu dipenuhi sesuai dengan  kerangka RANHAM dan menjadi 

tolok ukur apakah mekanisme dapat dilaksanakan atau tidak. 

Berikut ini penjelasan secara lebih rinci tahap demi tahap  

mekanisme RANHAM yang diharapkan dapat dikembangkan 

dan bekerja di masa mendatang.  
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Selanjutnya, untuk mencapai pelaksanaan yang efektif dan 

akuntabel, perumusan RANHAM meniscayakan adanya 

komponen data yang perlu dipenuhi sebagai rujukan menyeluruh 

tentang format Aksi HAM dibentuk. Tabel usulan dokumen 

RANHAM 5 tahun menjelaskan tentang komponen-komponen 

tersebut, setidaknya mencakup:  

Catatan: 

1. Indikator Sasaran Strategis

Komponen ini dibutuhkan untuk menjadi landasan

dalam pelaksanaan RANHAM, yaitu menjadi jangkar

bagi Kriteria Keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Indikator Sasaran Strategis (yang merupakan capaian

level outcome) menjadi tolok ukur apakah RANHAM

pada masa yang akan datang telah berhasil mencapai

situasi penikmatan HAM bagi kelompok sasaran secara

menyeluruh.

2. Indikator Kriteria Keberhasilan

Komponen ini dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana

Kriteria Keberhasilan yang merupakan capaian level

outcome perantara (intermediate) berhasil dicapai.

Indikator ini dibutuhkan untuk melakukan evaluasi

paruh waktu dan evaluasi akhir periode RANHAM,
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serta menjadi jangkar bagi ukuran keberhasilan yang 

telah dihasilkan setiap caturwulan maupun tahunan. 

3. Sumber data

Sumber data penting untuk menjadi data pembanding

(tolok ukur) menilai capaian yang sudah dilaporkan oleh

K/L/D dalam laporan caturwulan. Data bisa bersifat

kualitatif maupun kuantitatif.

4. Baseline (data awal)

Data awal gunakan untuk menjadi alat ukur kemajuan

(progres) dari Aksi HAM yang dilaksanakan oleh K/L/D

sejak tahun pertama RANHAM disusun hingga akhir

periode di tahun kelima.

5. Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk menjadi acuan

pelaksanaan Aksi HAM.

6. Satuan merupakan satuan indikator yang terukur dan

satuan target yang hendak dicapai dari setiap Aksi

HAM.

Adapun contoh  formulir dokumen Aksi HAM  dapat dilihat di 

bawah ini.    

1. Format Aksi HAM 5 Tahun

Permasalahan: 

Sasaran 

Strategis: 

Indikator 

Sasaran 

Strategis: 

Kriteria 

Keberhasilan: 

Indikator 

Kriteria 

Keberhasilan: 

Aksi Sumber 

data 

Penanggung 

Jawab 

Baseline 

(angka 

dasar) 

Kerangka 

Regulasi 

Satuan Target Capaian 

Tahunan 

I II III IV V 

*Dirumuskan di awal Tahun I pelaksanaan RANHAM
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2. Format Aksi HAM Satu Tahun (Penajaman Aksi)

Permasalahan: 

Sasaran Strategis: 

Kriteria Keberhasilan: 

Aksi Penanggung 

Jawab 

Instansi 

Terkait 

Sumber 

data 

Baseline 

(angka 

dasar) 

Target 

Tahun 

Berjalan 

Satuan Target 

Capaian 

Caturwulan 

I II III 

Kemudian, pemantauan pelaksanaan RANHAM dapat dilihat 

melalui ilustrasi diagram di bawah ini. 

 

Merujuk pada diagram di atas, pemantauan RANHAM 

dilakukan pada proses pelaksanaan Aksi HAM yang didasarkan 

pada target-target capaian di level output, yaitu dalam jangka 

waktu caturwulan dan satu tahun. Pemantauan ini dilakukan 

pada dua tahap, yaitu:  

1. Tahap pertama: pengukuran terhadap capaian target

caturwulan yang telah ditetapkan dalam penajaman;

Output
Outcome 

(Langsung dan Perantara)

Goals/ 
dampak 

Tujuan 
Sasaran 
Strategis

Kriteria 
Keberhasilan 

Ukuran 
Keberhasilan 

Target 
caturwulan 



168 

2. Tahap Kedua: pengkuran terhadap capaian target satu

tahunan yang telah ditetapkan. Pemantauan level ini

disesuaikan dengan kebutuhan yang tersedia dan sejauh

mana kemudian level ini dilakukan. Bila tidak, proses

ini bisa dilakukan bersamaan dengan evaluasi paruh

waktu.

Kedua tahap pemantauan ini dilakukan dengan analisis 

kesenjangan (gap analysis), yaitu membandingkan antara target 

capaian pada caturwulan dan target tahunan dengan capaian 

realisasi target caturwulan dan tahunan. Sebagaimana di atas, 

skema ini mengindikasikan perlunya:  

1. Perumusan indikator yang terukur;

2. Angka dasar (baseline) dari setiap Aksi;

3. Target dari setiap Aksi untuk 5 tahun, target 1 tahun, dan

target caturwulan.

Pemantauan terhadap capaian caturwulan evaluasi 1 tahun 

dilakukan untuk memantau sejauh mana Aksi HAM dijalankan 

oleh K/L/D sebagaimana telah ditetapkan dalam proses 

penajaman. Capaian caturwulan ini akan dinilai oleh Sekretariat 

Bersama RANHAM apakah berkontribusi pada pencapaian 

Ukuran Keberhasilan atau tidak. Dalam tahapan  ini, Sekretariat 

Bersama RANHAM akan melakukan verifikasi terhadap data 

pendukung yang dikirimkan oleh K/L/D dan menilai apakah data 

pendukung telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain 

itu, aspek dari pemantauan ini tidak hanya memantau laporan 

capaian hasil caturwulan, namun juga upaya untuk 

mengidentifikasi potensi kegagalan pencapaian target tahunan. 

Apabila dibutuhkan Sekretariat Bersama RANHAM dapat 

melakukan intervensi atau pendekatan kepada K/L/D 

penanggung jawab untuk mencari solusi dari permasalahan yang 

dihadapi. 

Sementara pemantauan 1 tahun disusun berdasarkan capaian 

Aksi HAM yang telah dicapai sesuai target yang telah ditetapkan 

setiap tahunnya. Capaian merupakan kontribusi dari ukuran 

keberhasilan caturwulan. Laporan evaluasi 1 tahun menjadi 

dasar untuk melihat kontribusi Aksi HAM  pada Kriteria 
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Keberhasilan dan Sasaran Strategis RANHAM yang telah 

ditetapkan di dalam Perpres.  Dalam proses ini, Sekretariat 

Bersama RANHAM akan menilai apakah capaian caturwulan 

dalam satu tahun tersebut mencapai target Ukuran Keberhasilan 

tahun berjalan. Pelaporan evaluasi 1 tahun Aksi HAM ini juga 

menjadi dokumen laporan yang akan disampaikan kepada 

Presiden, K/L/D, dan sekaligus masyarakat sipil setiap setahun 

sekali, serta dipublikasikan melalui website masing-masing 

anggota Sekreatariat Bersama RANHAM.   
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5.3. Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

Evaluasi ini digunakan untuk mendeskripsikan proses 

pelaksanaan Aksi HAM, yaitu dengan mengidentifikasi fungsi-

fungsi mana yang telah berjalan dengan baik dan mana yang 

tidak, menilai apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana 

dan melihat permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah 

kegagalan dalam pelaksanaan.  

Dalam evaluasi ini, data output (caturwulan) dikumpulkan 

dalam waktu regular untuk mengawasi dan mendeskripsikan 

bagaimana aktivitas dari pelaksanaan Aksi HAM dilaksanakan. 

Tujuannya agar pelaksanaannya lebih efektif dan mencapai 

target yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif sesuai 

dengan kebutuhan dan ketersediaan data atau informasi. Metode 

kualitatif misalnya digunakan ketika evaluator hanya memiliki 

data atau informasi yang sedikit tentang aktivitas 

kebijakan/program/kegiatan. 

Evaluasi RANHAM dilaksanakan pada dua  tahap, yaitu:  

1. Evaluasi paruh waktu untuk mengidentifikasi capaian

target 2,5 tahunan;

2. Evaluasi akhir periode, yaitu pada tahun ke-5

pelaksanaan RANHAM.

Formulir   yang dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi 

Ukuran Keberhasilan dengan target pelaksanaan 2, 5 tahun, 5 

tahun  beserta formulir notikasi dapat dilihat di bawah ini. 
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5.4.  Alur dan Proses Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia 

Alur dan proses pelaksanaan RANHAM  dapat dilihat melalui 

tabel di bawah ini. 

Tahapan dan 

Proses 

Tugas dan Fungsi Sekretariat Bersama 

RANHAM  

Perumusan 

Rencana Aksi 

HAM 5 Tahun 

Proses ini adalah proses paling krusial di antara 

tahapan lain pelaksanaan RANHAM karena di 

dalam RANHAM 5 Tahunan ini arah kebijakan 

HAM akan ditentukan melalui Peraturan 

Presiden.  

Perpres mengatur tentang pelaksanaan 

RANHAM oleh Kementerian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah, termasuk pula tugas dan 

fungsi Sekretariat Bersama RANHAM.  

Dokumen RANHAM 5 tahunan terdiri dari: 

1. Sasaran Strategis;

2. Kriteria Keberhasilan;

3. Aksi HAM;

4. Penanggung Jawab;

5. Instansi terkait;

6. Mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Sekretariat Bersama bertanggung jawab untuk 

merumuskan RANHAM 5 Tahunan sesuai 

dengan periode perumusannya. Untuk dapat 

memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

yang efektif perlu dipertimbangkan kebutuhan 

baseline, indikator, dan alat ukur capaian target.  

1. Tugas dan fungsi

Tugas dan fungsi koordinator Sekretariat:
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a. Mengkoordinasikan Anggota

Sekretatariat Bersama untuk perumusan

RANHAM mencakup aspek

permasalahan, sasaran strategis, kriteria

keberhasilan, Aksi HAM, dan aspek lain

di dalam Peraturan Presiden.

b. Menyusun rencana penyusunan

RANHAM 5 tahunan untuk Anggota

Sekretariat Bersama RANHAM,

termasuk proses penelitian, penyusunan

baseline, dan pelibatan masyarakat sipil.

c. Membuat pertemuan rutin Sekretariat

untuk menginformasi progres dan proses

perumusan RANHAM, baik kepada

Anggota Sekretariat RANHAM maupun

ke kementerian, lembaga, dan

pemerintah daerah, serta organisasi

masyarakat sipil dan akademisi.

2. Anggota Sekretariat, terdiri dari kementerian

dengan tugas dan fungsi:

a. BAPPENAS

- Membantu proses penyusunan

substansi Aksi HAM sesuai dengan 

Strategi Nasional perencanaan dan  

pembangunan jangka panjang, 

menengah, dan jangka pendek.  

- Mengidentifikasi aspek-aspek Aksi 

HAM yang berkaitan dengan 

program pembangunan nasional dan 

daerah, termasuk aspek sektoral di 

bawah BAPPENAS (penyelarasan).  

- Berkontribusi pada penganggaran 

kegiatan penyusunan RANHAM 

oleh Sekretariat Bersama.  

b. Kementerian Dalam Negeri

- Mememberikan catatan terhadap

pelaksanaan Aksi HAM Daerah 

dalam satu periode berjalan sebagai 
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bahan penyusunan RANHAM 

Daerah.  

- Melakukan identifikasi isu-isu 

krusial di daerah terkait dengan 

fokus isu RANHAM yang akan jadi 

prioritas.  

- Bersama dengan Sekretariat Bersama 

RANHAM, mengkoordinasikan 

pertemuan Pemerintah Daerah 

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

terkait dengan penyusunan 

RANHAM.  

- Berkontribusi pada penyediaan 

pertemuan Sekretariat dan/atau 

dengan pihak lainnya dalam 

penyusunan RANHAM (dukungan 

kegiatan pertemuan atau kegiatan 

lainnya).  

c. Kementerian Sosial

- Memberikan catatan evaluasi atas

pelaksanaan RANHAM terkait 

dengan isu disabilitas. 

- Mengidentifikasi dan 

mengkoordinasikan isu-isu 

disabilitas dalam program 

pemerintah atau lembaga negara 

(dokumen analisis sinergitas 

RANHAM dan program 

pembangunan disabilitas lainnya). 

- Bersama dengan Sekretariat Bersama 

RANHAM untuk 

mengkoordinasikan Kementerian, 

Lembaga, atau instansi terkait dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak-

hak disabilitas dan kelompok rentan 

lainnya.  

- Berkontribusi pada penyediaan 

pertemuan Sekretariat dan/atau 

dengan pihak lainnya dalam 
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penyusunan RANHAM (dukungan 

kegiatan pertemuan atau kegiatan 

lainnya). 

d. Kementerian Luar Negeri

- Mengidentifikasi rekomendasi-

rekomendasi PBB terkait dengan 

prioritas isu HAM, baik Charter 

Based maupun Treaty Bodies Based. 

- Identifikasi isu-isu regional dan 

multilateral, seperti ASEAN dan 

OKI, terkait dengan komitmen 

Indonesia dan pelaksanaan nasional 

(rumusan dokumen).  

- Merumuskan isu-isu strategis dan 

prioritas nasional sebagai refleksi 

dari komitmen Indonesia di tingkat 

global.  

3. Kegiatan bersama Sekretariat:

a. Melakukan evaluasi dokumen terhadap

Rancangan Aksi HAM yang sudah

disusun dan memastikan naskah tersebut

dapat terlaksana, memenuhi aspek

prasyarat evaluasi sebagaimana telah

dipaparkan dalam formulir RANHAM 5

tahun.

b. Penguatan kapasitas kementerian,

lembaga, dan pemerintah daerah dalam

memahami kerangka Aksi HAM, tujuan,

dan juga indikator-indikator yang

dibutuhkan.

c. Menyusun kerangka monitoring dan

evaluasi untuk pelaksanaan Aksi HAM,

terutama untuk perumusan baseline dan

target capaian tahunan dan caturwulan,

termasuk pula indikator untuk Sasaran

Strategis dan Kriteria Keberhasilan.
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4. Kebutuhan pendanaan:

a. Pertemuan Sekretariat untuk pembahasan

draft RANHAM (perumusan sasaran,

perumusan strategi, perumusan isu dan

fokus, dll).

b. Pertemuan Sekretariat dengan

masyarakat sipil untuk meminta masukan

isu-isu krusial HAM.

c. Pertemuan Sekretariat dan Lembaga-

lembaga HAM nasional, seperti Komnas

HAM, Komnas Perempuan, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia,

Ombudsman, dll.

d. Pertemuan antarkementerian dan

lembaga negara di tingkat pusat untuk

diseminasi draft RANHAM ( 2 hingga 3

kali).

e. Pertemuan Sekretariat dengan

Pemerintah Provinsi untuk perumusan

draft RANHAM.

f. Pertemuan perwakilan Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk Perumusan

RANHAM 2020.

5. Alur Kegiatan Penyusunan:

a. Mengumpulkan masukan dan data terkait

dengan permasalahan-permasalahan

HAM yang akan dijadikan prioritas;

- Rekomendasi badan-badan

internasional; 

- Masukan lembaga-lembaga HAM 

independen;  

- Masukan masyarakat sipil, termasuk 

kelompok rentan beneficiaries 

kebijakan. 

- Masukan dari Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintah Daerah. 

b. Pembahasan dan perumusan oleh Tim

Kecil Sekber:
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- Mengkerangkakan masukan-

masukan ke dalam format 

permasalahan HAM. 

- Merumuskan Sasaran Strategis dan 

Kriteria Keberhasilan, dan 

klasterisasi hak.  

- Sinergitas RANHAM dan kebijakan 

lainnya, seperti SDGs, RPJMN dan 

RAN lainnya, dengan membaca 

dokumen-dokumen yang tersedia 

dan melakukan penyisiran aspek 

yang sudah diatur di dalamnya.  

- Perumusan baseline untuk semua 

hak.  

- Perumusan target untuk capaian satu 

tahun dan catur wulan. 

- Penyusunan indikator Sasaran 

Strategis, Indikator Kriteria 

Keberhasilan, dan kerangka 

pengukurannya (evaluasi).   

c. Perumusan skema pemantauan dan

evaluasi RANHAM 2020 – 2024.

- Riset kecil masukan dari pelbagai

informasi dan praktik.  

- Perbandingan RANHAM dan skema 

RAN lainnya.  

- Diskusi internal Sekber merumuskan 

tugas dan fungsi Sekber dalam 

pemantauan dan evaluasi.  

- Penyusunan kerangka pemantauan 

dan evaluasi. 

d. Finalisasi draft RANHAM

- Pertemuan antarkementerian dan

lembaga  

- Pertemuan Pemerintah Daerah  

- Pertemuan dengan masyarakat sipil, 

termasuk kelompok rentan 

beneficiaries kebijakan 
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e. Proses pengesahan RANHAM melalui

Peraturan Presiden.

Perumusan 

Aksi HAM 1 

Tahun dan 

Penajaman 

1. Perumusan Aksi HAM 1 Tahun

Peraturan Presiden merupakan dokumen

yang juga mencantumkan arah kebijakan

umum bagaimana RANHAM dilaksanakan,

sebagaimana ditegaskan di dalam Sasaran

Strategis dan Kriteria Keberhasilan. Untuk

menerjemahkan Rencana Aksi ke dalam Aksi

yang lebih rinci, Sekretariat Bersama

RANHAM akan menyusun Aksi HAM ke

dalam format yang lebih detail yang

dikeluarkan setiap tahun.

Perumusan Aksi HAM 1 tahun mencakup:

a. Aksi HAM;

b. Penanggung Jawab Aksi;

c. Sumber Data;

d. Instansi Terkait;

e. Sumber Data;

f. Baseline;

g. Target tahun berjalan;

h. Satuan;

i. Target capaian caturwulan I, II, and III.

2. Penajaman Aksi HAM

Ukuran keberhasilan (caturwulan, B04, B08,

B12) dan target 1 tahun yang disusu menjadi

acuan dalam pelaksanaan RANHAM secara

lebih rerperinci. Dokumen ini akan

didiskusikan kepada K/L/D untuk

mendapatkan kesepahaman dan diikuti

dengan penandatanganan Nota Kesepakatan

pelaksanaan Aksi. Dalam proses ini,

Sekretariat Bersama RANHAM akan

mengundang setiap K/L untuk

mendiskusikan dan menyepakati:
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a. Target caturwulan dalam 1 tahun yang

menjadi dasar pelaporan dalam proses

pemantauan secara daring.

b. Data Pendukung yang akan dilaporkan

oleh K/L/D untuk menjelaskan bahwa

capaian ukuran keberhasilan caturwulan

telah tercapai.

Pelaporan 

caturwulan 

Ukuran 

Keberhasilan 

(verifikasi), 

dengan 

tahapan: 

1. Masa

pelaporan

oleh KL

dan Pemda

melalui

aplikasi

daring

2. Masa

verifikasi

data

pendukung

1. Tujuan pemantauan RANHAM:

a. Untuk memastikan agar target capaian

yang ditetapkan dapat tercapai.

b. Memastikan bahwa Aksi HAM

kementerian, lembaga, dan pemerintah

daerah dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan mencapai

target 1 tahun.

c. Mengidentifikasi dan mengantisipasi

berbagai persoalan yang dihadapi

kementerian, lembaga, dan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan Aksi HAM.

d. Menilai kesesuaian data pendukung dan

target yang diharapkan.

e. Memberikan saran untuk mendorong

perubahan dan perbaikan pelaksanaan

Aksi HAM.

2. Tahapan pelaporan caturwulan:

a. Kementerian, Lembaga, dan Pemda

mengoordinasikan unit kerja penanggung

jawab Aksi HAM dan memastikan agar

Aksi HAM dilaksanakan dan dilaporkan

setiap caturwulan;

b. Melakukan verifikasi dan penilaian klaim

capaian pelaksanaan Aksi HAM oleh

kementerian, lembaga, dan pemerintah

daerah percaturwulan.
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c. Mengoordinasikan kementerian,

lembaga, dan pemerintah daerah yang

targetnya tidak tercapai dan/atau

mengklarifikasi data yang tidak sesuai.

d. Membuat laporan caturuwulan capaian

Aksi HAM, baik secara kualitatif

maupun kuantitatif.

3. Tugas dan fungsi Sekretariat

Struktur sekretariat beserta tugas dan fungsi,

sebagai berikut:

a. Koordinator Sekretariat:

- Memberikan notifikasi kepada

Anggota Sekber terkait dengan 

jadwal pelaporan oleh Kementerian, 

Lembaga, dan Pemda.  

- Memfasilitasi pertemuan rutin atau 

komunikasi antaranggota Sekretariat 

untuk melakukan verifikasi atas 

pelaporan yang telah dikirimkan 

Kementerian, Lembaga, atau Pemda 

(sebelum dan setelah proses 

verifikasi). 

- Melakukan verifikasi atas laporan 

Aksi yang telah dikirimkan oleh 

Kementerian/Lembaga dan Pemda. 

- Membuat catatan singkat terkait 

dengan capaian caturwulan dengan 

merujuk pada target caturwulan dan 

tahunan yang sudah ditetapkan.  

- Membuat surat hasil pemantauan 

laporan triwulan yang dikirimkan 

kepada semua kementerian, lembaga, 

dan Pemda.  

- Membuat laporan Aksi HAM 

percaturwulan dan dipublikasikan di 

laman Sekretariat.  

b. Anggota Sekretariat:
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- BAPPENAS 

(1) Memberikan pemberitahuan 

kepada Kementerian/Lembaga 

yang ada di bawah koordinasi 

(verifikasi) BAPPENAS terkait 

masa pelaporan setiap 

caturwulan.  

(2) Melakukan verifikasi atas Aksi 

yang dilakukan oleh 

Kemenkumham, Kemensos, dan 

Kemlu.  

(3) Membuat catatan singkat terkait 

dengan capaian caturwulan. 

- Kementerian Dalam Negeri  

(1) Memberikan pemberitahuan 

kepada Pemerintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) terkait masa 

pelaporan setiap caturwulan.  

(2) Melakukan verifikasi atas Aksi 

Pemerintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) terkait masa 

pelaporan setiap caturwulan. 

(3) Membuat catatan singkat terkait 

dengan capaian caturwulan oleh 

Pemerintah Daerah. 

- Kementerian Sosial: 

(1) Memberikan pemberitahuan 

kepada Kementerian/Lembaga 

yang melaksanakan Aksi 

disabilitas.  

(2) Melakukan verifikasi atas Aksi 

yang dilakukan oleh 

Kementerian dan Lembaga 

terkait dengan Disabilitas.  

(3) Membuat catatan singkat terkait 

dengan capaian caturwulan hasil 

verifikasi.  

- Kementerian Luar Negeri: 
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(1) Memberikan pemberitahuan 

kepada Kementerian/Lembaga 

yang melaksanakan Aksi 

HAM. 

(2) Melakukan verifikasi atas Aksi 

yang dilakukan oleh 

Kementerian dan Lembaga di 

bawah koordinasi Kemenlu.  

(3) Membuat catatan singkat 

terkait dengan capaian 

caturwulan hasil verifikasi.  

(4) Membuat catatan umum terkait 

dengan capaian pelaksanaan 

Aksi HAM. 

Evaluasi 

RANHAM, 

yaitu evaluasi 

RANHAM 

yang 

dilaksanakan 

oleh Sekretariat 

Bersama, 

meliputi:  

1. Evaluasi

tahunan

2. Evaluasi

paruh

waktu

3. Evaluasi

akhir

periode.

1. Tahapan evaluasi, terdiri dari:

a. Sekretariat Bersama melakukan kajian

mengenai capaian Aksi HAM dengan

target yang telah ditetapkan pada tahun

berjalan, menggunakan pendekatan gap

analysis.

b. Membandingkan output (ukuran

keberhasilan tahunan) yang dihasilkan

dengan kriteria keberhasilan dan/atau

sasaran strategis yang telah ditetapkan di

dalam Perpres.

Secara ideal, proses ini adalah proses 

bagaimana melihat efektifitas pelaksanaan 

Aksi HAM, baik dari segi substansi maupun 

dari sisi teknis pelaksanaan. Evaluasi 

dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian 

Aksi HAM yang telah dilakukan oleh K/L dan 

Pemda dapat berkontribusi pada pencapaian 

indikator Kriteria Keberhasilan dan Sasaran 

Strategis. 151 

151
Untuk format evaluasi dapat dilihat dalam formulir yang 

disiapkan. 
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2. Fungsi dan Tugas Sekretariat Bersama

RANHAM

a. Koordinator:

- Mengkoordinasikan pertemuan 

Anggota Sekber untuk membuat 

laporan tahunan.  

- Mengkompilasi catatan evaluasi dari 

anggota Sekber. 

- Finalisasi laporan evaluasi Aksi HAM 

tahunan.  

- Mengkoordinasikan diseminasi dan 

sosialisasi kepada Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintah Daerah, 

termasuk publik. 

b. Anggota Sekretariat:

- BAPPENAS

(1) Membuat catatan evaluasi atas 

pelaksanaan RANHAM yang 

dilakukan oleh K/L di bawah 

verifikasi BAPPENAS, yaitu 

Kemenkumham, Kemensos, dan 

Kemlu.   

(2) Memfasilitasi pertemuan Sekber 

untuk pembahasan evaluasi 

laporan Aksi HAM.  

(3) Melakukan analisis pembanding 

antara evaluasi RANHAM dan 

Program Pemerintah lainnya, 

seperti RPJMN/RKP dan SDGs. 

(4) Memberikan masukan terhadap 

draft laporan evaluasi yang 

telah dikompilasi. 

- Kementerian Dalam Negeri 

(1) Memberikan catatan singkat 

evaluasi pelaksanaan Aksi 



186 

HAM di daerah, baik provinsi 

maupun kabupaten/kota.  

(2) Memfasilitasi pertemuan 

Pemerintah Daerah untuk 

diseminasi hasil evaluasi Aksi 

HAM.  

(3) Memfasilitasi Pertemuan 

Sekber bila dibutuhkan 

(4) Memberikan catatan singkat 

terkait dengan evaluasi 

pelaksanaan RANHAM secara 

umum.   

(5) Memberikan masukan terhadap 

draft laporan evaluasi yang 

telah dikompilasi. 

- Kementerian Sosial  

(1) Memberikan catatan evaluasi 

terhadap Aksi HAM yang 

diverifikasi oleh Kemensos 

terkait dengan disabilitas.  

(2) Bila dibutuhkan, memfasilitas 

pertemuan K/L untuk 

pembahasan laporan evaluasi 

RANHAM. 

(3) Memfasilitasi Pertemuan 

Sekber bila dibutuhkan  

(4) Memberikan catatan singkat 

terkait dengan evaluasi 

pelaksanaan RANHAM secara 

umum 

(5) Memberikan masukan terhadap 

draft laporan evaluasi yang 

telah dikompilasi. 

- Kementerian Luar Negeri 

(1) Memberikan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Aksi 

HAM terkait dengan Aksi 

yang diverifikasi oleh 

Kemenlu.  
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(2) Memfasilitasi pertemuan 

Sekber bila diperlukan. 

(3) Memberikan masukan 

terhadap draft laporan 

evaluasi yang telah 

dikompilasi..  

(4) Menerjemahkan hasil laporan 

ke dalam bahasa Inggris dan 

mendiseminasikan ke 

komunitas internasional dan 

diplomat.  

Sosialisasi dan 

pertemuan 

koordinasi  

1. Sosialisasi

Sekber akan menyampaikan RANHAM dan

Aksi 1 Tahunan kepada seluruh Kementerian,

Lembaga, dan daerah-daerah yang dianggap

prioritas. Dalam proses ini, Sekber. akan

mengundang Kementerian, Lembaga, dan

Pemda dan menyampaikan Aksi yang harus

dilaksanakan.

Pertemuan juga biasanya dilakukan setiap 

masa pelaporan, dengan menyampaikan hasil 

Laporan 3 bulanan RANHAM. 

Di Daerah, Setber. biasanya menerima 

undangan dari Pemerintah Daerah, Provinsi 

dan Kabupaten/Kota, untuk 

mensosialisasikan RANHAM, serta 

mendorong pelaksanaannya.   

2. Tugas dan Fungsi:

Setiap Anggota Sekretariat memiliki tugas

dan fungsi untuk menginternalisasi program

sosialisasi RANHAM dalam setiap program

rutin kementerian/lembaga.
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Bab 6 

PENUTUP 

6.1.  Simpulan 

Hak asasi manusia (HAM)  merupakan  perangkat  cita-cita, 

nilai, dan prinsip tentang bagaimana pemerintah harus 

memperlakukan warganya dan bagaimana setiap manusia 

diperlakukan dengan cara yang bermartabat. Standar HAM 

internasional tidak berlaku secara otomatis begitu disepakati,  

diberlakukan, dan diratifikasi   tanpa upaya dan tindakan di 

tingkat nasional.   Upaya untuk mentransformasi instrumen 

hukum HAM internasional menjadi bagian dari hukum 

domestik,  khususnya melalui undang-undang ternyata tidak 

mencukupi dalam melaksanakan proyek nasional  negara dalam  

memanusiakan kemanusiaan setiap warganya. Oleh karena itu,  

perlu ada  strategi yang holistik, tidak hanya  tindakan legislatif,   

namun perlu dipadupadankan dengan kebijakan  serta kombinasi 

komitmen dan akuntabilitas politik. Pendekatan holistik juga 

membutuhkan pengorganisasian dan koordinasi di tingkat lokal  

dan nasional antara berbagai aktor,  Dengan demikian,  

kewajiban HAM internasional dapat diwujudkan menjadi 

kenyataan di lapang   membutuhkan keterlibatan semua cabang 

pemerintahan dan tingkat lembaga negara, serta keterlibatan 

pihak swasta dan masyarakat sipil, termasuk kelompok yang 

secara sosial dan budaya  dianggap  periferal dalam pengambilan 

kebijakan dan hukum. 

Dalam konteks ini, HAM perlu menjumpai proses pelokalan  

HAM (localization of human rights) melalui upaya pergerakan,   

terjemahan, dan transformasi universalitas HAM   pada tingkat 

lokal HAM. Justru pada situs-situs (tapak) ini HAM  

dipergunakan  sebagai garis pertahanan terhadap ketidakadilan. 

Asumsi univesalitas HAM dapat  terbukti sebagai realitas  atau 

ilusi justru berada pada tapak-tapak tersebut.  Seiring dengan 

perubahan kemudian hukum HAM internasional mendorong 

proses domestifikasi HAM  karena pembentukan dan 

pemeliharaan sistem HAM yang efektif  ketika semua aktor, 

kerangka kerja dan prosedur  yang tersedia di tingkat domestik,  
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Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Wina 1993 menandai titik 

balik untuk proses ini  yang menandai adanya pergeseran 

kelembagaan yang dikonstruksikan oleh  rezim HAM 

internasional yang mulai menentukan bangunan, struktur, dan 

proses pelembagaan dan kelembagaan  negara-  lebih yang lebih 

spesifik dalam pengaturan domestik.  

Kemudian  Konferensi Dunia HAM pada 1993 menyerukan 

pembentukan Institusi  Hak Asasi Manusia Nasional dan adopsi 

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional (RANHAM). 

Sekretaris Jenderal PBB saat ini Kofi Annan pada 2002 kembali  

mengedepankan  strategi utama Agenda PBB untuk Perubahan 

Lebih Lanjut ,yang difokuskan kembali pada mesin 

perlindungan internasional menuju sistem HAM Nasional 

(national  human rights systems) sebagai manifestasi 

pelembagaan domestik.  Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 

(RANHAM)  adalah dokumen publik yang menempatkan HAM 

dalam konteks kebijakan publik untuk memperbaiki situasi  

HAM suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dengan 

demikian, upaya negara dalam   memperkuat perlindungan 

HAM dan mewujudkan prinsip-prinsip HAM mensyaratkan ada    

komitmen dan tindakan nyata yang berkesinambungan.   

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia saat ini telah 

memasuki generasi kelima yang akan memberikan panduan 

pada rentang periode 2021-2025.   Semestinya  RANHAM 

generasi kelima ini diniatkan dan dimaksudkan untuk mengubah 

prinsip dan standar HAM yang bersifat universal menjadi 

tindakan khusus untuk meningkatkan implementasi  HAM  dan 

diletakkan sebagai instrumen untuk memaknai  pembangunan 

berbasis HAM (human rights-based approach development). 

Oleh karena itu, RANHAM generasi kelima ini secara subatantif 

harus merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 

perjanjian inti HAM,  dan memberikan artikulasi  untuk 

memaknai kewajiban utama bagi negara untuk menghormati, 

melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM.  Pendekatan 

berbasis HAM untuk pembangunan memberikan aksentuasi  

bahwa proses pembangunan sama pentingnya dengan outcome 

yang dicapai. Secara prosedural, pendekatan ini menawarkan 
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empat prinsip utama termasuk akuntabilitas, partisipasi non-

diskriminasi, dan pemberdayaan bagi setiap warga negara.   

Deklarasi Wina pada  1993 menyerukan  kepada negara-negara 

untuk mengkaji pendekatan  sistem indikator HAM (human 

rights indicators) untuk mengukur kemajuan dalam realisasi 

hak-hak ekonomi dan sosial. Indikator HAM kemudian memiliki 

peran sentral dalam pemaknaan HAM  oleh suatu negara. 

Kemudian,  indikator menjadi lebih banyak digunakan dalam di 

bidang perencanaan pembangunan dan  kepatuhan terhadap 

HAM.  Lebih jauh,  indikator HAM kemudian dihubungkan 

dengan   tata kelola  baru melalui artefak birokrasi  Produksi 

pengukuran merupakan dimensi penting dari pekerjaan aparat 

negara. Indikator HAM diterjemahkan dalam matriks atau tabel 

yang mengisi peta jalan, strategi, rencana, studi (riset), dan 

berbagai bentuk dokumen administratif. Indikator dan data 

memainkan dimensi penting dari interaksi antarlembaga dan 

proses koordinasi   Pengembangan indikator HAM semakin 

menguat sejak 2006,  ketika Kantor Komisaris Tinggi HAM 

PBB (OHCHR) mengembangkan indikator HAM  internasional 

yang mencakup seluruh dimensi HAM, baik hak sipil, politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan pengembangan indikator 

HAM ini sebagai bagian dari upaya untuk memantau kepatuhan 

terhadap perjanjian HAM.  Kerangka yang dikembangkan 

merekomendasikan pengembangan indikator yang mencakup 

indikator struktural, indikator proses,  dan  indikator hasil.  

Konfigurasi ketiga indikator ini diproyeksikan dapat  membantu 

negara untuk  menilai langkah-langkah yang diambil   dalam 

menangani kewajiban negara. Penilaian ini diawali dari 

komitmen dan penerimaan standar HAM melalui proyek  

legislasi (indikator struktural) hingga upaya yang dilakukan 

untuk memenuhi kewajiban yang mengalir dari standar  HAM  

(indikator proses) dan menuju  hasil dari upaya yang diambil  

oleh negara yang berdampak pada HAM setiap warga negara 

(indikator outcome). Oleh karena itu,  pengembangan, 

implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif terhadap 

RANHAM  apabila dibarengi arus informasi yang 

berkesinambungan dan ditopang melalui partisipasi secara 

penuh dan bernakna dari  seluruh pemangku kepentingan, 

termasuk kelompok beneficiaries RANHAM. Dengan demikian, 
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RANHAM dapat dipergunakan sebagai instrumen kebijakan 

yang ditujukan untuk merespon isu HAM yang dialami oleh 

individu dan kelompok yang kurang beruntung dan 

terpinggirkan serta memberdayakan mereka untuk berpartisipasi 

dalam mengembangkan RANHAM. 

Pada titik ini,  dimensi gender juga  mendapatkan  perhatian yang 

semakin meningkat  melalui pengembangan  indikator untuk 

memantau kemajuan menuju kesetaraan gender. Deklarasi 

Beijing dan Platform Aksi  mengacu pada indikator sebagai 

landasan agenda programatik untuk implementasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 

(CEDAW).  Secara khusus, Deklarasi menyerukan perbaikan 

metodologi untuk pembuatan indikator gender dengan 

memberikan aksentuasi secara khusus untuk indikator gender, 

misalnya. kekerasan terhadap perempuan, partisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan, kemiskinan dan tenaga kerja 

tidak dibayar.   

Studi yang dilakukan ELSAM bersama para peneliti setempat di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Aceh 

menunjukkan bahwa RANHAM belum mampu dalam 

memaknai pengalaman yang dihadapi oleh individu dan 

kelompok masyarakat yang secara kultural dan sosial 

termarjinalkan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, RANHAM 

perlu diletakkan sebagai instrumen kebijakan yang diarahkan 

untuk mengangkat akar penyebab permasalahan yang dialami 

oleh individu atau kelompok  tersebut. Saat ini konsep 

perencanaan yang dipergunakan untuk membangun RANHAM 

masih ada kecenderungan  didasari pada perencanaan 

tradisional dengan pendekatan top-down. Mekanisme 

partisipasi publik yang menjadi salah satu karakteristik 

mendasar dari perencanaan modern belum  memberikan akses 

dan ruang partisipasi secara penuh dan bermakna  bagi kelompok 

perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat adat 

yang menjadi subjek perlindungan RANHAM.  Pendekatan 

yang dipergunakan masih kental dengan nuansa  aktivitas 

teknokratis yang bersifat  top-down sebagai cara untuk 

memecahkan  permasalahan HAM yang dihadapi keempat 

kelompok beneficiaries. Sebagai contoh, ketidakadilan 
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struktural (structural inequality) yang termanifestasi melalui 

pola relasi kekuasaan gender yang tidak setara yang menjadi 

akar permasalahan yang mendasari kekerasan terhadap 

perempuan dan anak belum terartikulasikan dalam RANHAM. 

Demikian pula akar dari permasalahan para orang disabilitas,  

yakni  kesenjangan akomodasi dan kesenjangan pendekatan  

inklusif  yang menyebabkan mereka tidak bekerja dan hidup 

dalam situasi kemiskinan masih belum mendapatkan perhatian 

secara serius dalam perumusan aksi-aksi HAM.  Sementara itu, 

akar permasalahan konflik masyarakat adat yang bersumber 

pada adanya hubungan unik dengan tanah mereka yang tidak 

dapat dengan mudah  melalui    kepemilikan legal juga belum 

dikonstruksikan dengan baik dalam merumuskan aksi HAM. 

Implikasi lebih jauh, konflik antara masyarakat adat dengan 

korporasi  belum terartikulasikan secara baik dalam RANHAM 

sehingga perlindungan dan partisipasi mereka belum dimaknai 

dalam perumusan aksi HAM.  
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Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy 

Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi 

advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak 
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Kegiatan utama ELSAM adalah: (1) studi kebijakan dan hukum 
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manusia dalam berbagai bentuknya; (3) pendidikan dan 
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RANHAM telah memberikan sumbangsih bagi 
sejumlah instrumentalisasi prinsip-prinsip HAM di 
Indonesia. Pada periode-periode awal kelahirannya, 
RANHAM menjadi fundamen dalam pengesahan 
berbagai instrumen HAM internasional utama – 
yaitu Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan 
Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya – dan menjadi 
pendorong berbagai inisiatif HAM di tingkat 
daerah. Namun demikian, keberadaan RANHAM 
tidak lantas membuat proses inkorporasi HAM ke 
dalam politik hukum dan kebijakan negara menjadi 
mulus. Nyatanya, masih banyak isu HAM penting,

yang terabaikan sementara seiring dengan berjalannya waktu, reformasi yang 
telah setua kebijakan RANHAM di Indonesia terkooptasi dengan begitu 
seringnya pengingkaran demi pengingkaran janji oleh Pemerintah Indonesia 
untuk mengatasi persoalan HAM yang mendesak, seperti pelanggaran HAM 
berat di masa lalu, perlindungan kelompok-kelompok minoritas dan rentan 
(perempuan, masyarakat adat, minoritas seksual, dll.), dan reformasi agraria. 
Kajian ini diharapkan dapat menjadi oase bagi pengambil kebijakan dalam 
mengembangkan metode pengukuran yang lebih sahih dan holistik atas 
pencapaian kebijakan RANHAM selama ini.
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