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Policy Brief 

MEMPERKUAT IMPLEMENTASI RANHAM 2020-2024: 
Usulan Masyarakat Sipil untuk Mendorong Efektivitas Pelaksanaan Program Aksi HAM 

A. Latar Belakang 

Sejak tahun 1998, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) menjadi salah satu 

kerangka kebijakan nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas 

penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pengesahan RANHAM yang seturut dengan periode 

pembangunan jangka menengah nasional setiap lima tahun sekali merupakan wujud komitmen 

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban HAM yang dimandatkan oleh berbagai 

peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. 

Pelaksanaan RANHAM selama lebih dari dua dekade juga diikuti dengan sejumlah penyesuaian 

struktural maupun kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses 

implementasinya. Namun demikian, masih banyak catatan kritis yang mengiringi implementasi 

hingga evaluasi, terutama dari aspek substansi, partisipasi, dan kelembagaan RANHAM, sehingga 

kebijakan ini dianggap belum mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas 

pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Terlebih lagi, lambatnya proses pengesahan RANHAM 

2020-2024 (generasi kelima) memperlihatkan kurangnya keseriusan Pemerintah untuk menempatkan 

kebijakan ini sebagai kebijakan strategis di dalam rencana pembangunan nasional. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang 

efektivitas pelaksanaan RANHAM di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan 

Barat, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2018, rencana aksi HAM kurang mendapatkan perhatian yang 

serius dari perangkat daerah dan belum menjangkau permasalahan mendasar yang dihadapi oleh 

masyarakat sehingga muncul kesulitan untuk menarik hubungan yang korelatif antara keberadaan 

rencana aksi HAM dengan peningkatan akses warga negara terhadap hak asasi sebagaimana dijamin 

di dalam konstitusi. Selain problem internal di tingkat pusat dan belum terinkorporasinya kebijakan 

RANHAM dalam kebijakan pembangunan daerah, minimnya peran masyarakat sipil menjadi salah 

satu pokok persoalan yang membuat implementasi RANHAM menjadi tidak efektif dan kurang 

inklusif. 

Kertas kebijakan ini bertujuan untuk memaparkan sejumlah kelemahan dalam kebijakan RANHAM 

serta memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan 

RANHAM di masa mendatang.  

B. Rencana Aksi HAM yang Tidak Berperspektif HAM: Dua Pokok Persoalan 

Azadeh Chalabi (2018), dalam studinya yang cukup komprehensif tentang penerapan rencana aksi 

HAM di berbagai negara, menyatakan bahwa kebijakan RANHAM yang diterapkan di Indonesia 

tidak mencerminkan pokok persoalan yang dihadapi berkaitan dengan perlindungan, penghormatan, 

dan pemenuhan HAM. Hal ini membuat program-program yang direncanakan tidak komprehensif 

dan gagal menyentuh jantung permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat. Secara khusus pula, 

ia mencatat lemahnya implementasi RANHAM karena rencana aksi tidak didefinisikan dalam 

kerangka pemenuhan HAM sebagaimana mestinya alih-alih dibatasi pada apa yang ia sebut sebagai 
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persoalan orientasi ideologis (Chalabi, 2018: 132). Masalah ini dikemukakan secara gamblang oleh 

Herlambang Perdana Wiratraman,1 ketika mengomentari hasil studi yang dilakukan oleh Elsam, 

bahwasanya RANHAM tidak mencerminkan perspektif hak asasi manusia. 

 

Ada dua pokok permasalahan yag secara riil menjadi penyebab lemahnya pengaruh kebijakan 

RANHAM terhadap kualitas pemenuhan HAM di Indonesia. 

 

1. Aksi HAM Tidak Mencerminkan Pemahaman yang Holistik terhadap Masalah Hak Asasi 

Manusia: masih banyak isu-isu HAM fundamental yang terabaikan. 

 

RANHAM hanya berfokus pada program-program aksi yang menjadi rutinitas kementerian tanpa 

lebih jauh menjabarkan secara holistik persoalan HAM yang menuntut adanya kesalingterhubungan 

antara satu kementerian dengan kementerian lain, bahkan daerah. Padahal, tujuan pembentukan 

RANHAM adalah untuk mengatasi permasalahan yang menjadi debottlenecking terhadap perbaikan 

kualitas pemenuhan HAM secara luas. Kendati sejumlah isu HAM penting telah tercakup di dalam 

rencana aksi 2015-2019, penerapannya masih belum optimal. 

 

- Banyak isu HAM penting belum terakomodir di dalam kebijakan RANHAM 2015-2019 

 

Jika menilik kembali komposisi rencana aksi HAM 2015-2019, masih banyak isu HAM yang 

belum diakomodir sebagai agenda prioritas. Isu-isu tersebut antara lain:  

 

(1) penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan akses pemulihan menyeluruh bagi 

korban; 

 

(2) pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat hukum adat dan masyarakat adat 

pesisir; 

 

(3) perlindungan terhadap hak kelompok ragam seksual dan gender; 

 

(4) pencegahan perkawinan anak; 

 

(5) pemberantasan praktik female genital mutilation (FGM); 

 

(6) pengentasan masalah stunting secara komprehensif, terutama pada kelompok masyarakat yang 

tinggal di wilayah yang terpinggirkan; 

 

(7) perlindungan bagi pembela HAM; 

 

(8) pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi yang menyeluruh bagi kelompok disabilitas di seluruh 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; 

 

(9) perlindungan terhadap kelompok petani sebagai kelompok marjinal; dan  

 

(10) pencegahan perdagangan orang. 

 

 

1 Lihat https://elsam.or.id/ranham-tanpa-perspektif-ham-diskusi-refleksi-implementasi-ham-di-indonesia/.  

https://elsam.or.id/ranham-tanpa-perspektif-ham-diskusi-refleksi-implementasi-ham-di-indonesia/
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Kegagalan RANHAM 2015-2019 dalam menyasar isu-isu HAM di atas karena keterbatasan 

kebijakan RANHAM itu sendiri, baik secara struktural maupun fungsional, dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Minimnya data tentang 

kondisi pemenuhan HAM masyarakat, ketidakmampuan dalam menganalisis persoalan di 

masyarakat, hingga masih terkekangnya kebijakan HAM dalam perspektif perencanaan yang 

konvensional dan ideologis, mendorong lahirnya program-program aksi HAM yang kurang 

mengakar dan reformatif.  

 

- Beberapa program aksi HAM belum dilaksanakan secara optimal 

 

Beberapa penyebab tidak optimalnya pelaksanaan program aksi HAM mencakup keterbatasan 

sumber daya (baik manusia, finansial, dan kelembagaan), minimnya dukungan kelembagaan dan 

partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan RANHAM, dan program aksi yang 

belum sepenuhnya terinkorporasi dalam visi-misi rencana kerja kelembagaan (baik di tingkat pusat 

dan daerah). Berangkat dari berbagai catatan dalam pelaksanaan RANHAM pada periode 

sebelumnya, ada beberapa program aksi yang perlu dioptimalisasi pelaksanaannya dalam 

kebijakan periode mendatang, yaitu: 

 

(1) optimalisasi dan perluasan akses bantuan hukum terhadap masyarakat adat, anak, perempuan, 

dan kelompok rentan lainnya; 

 

(2) pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi kelompok disabilitas (khususnya disabilitas perempuan 

dan anak), termasuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan ramah bagi disabilitas seperti akses dan 

akomodasi yang layak; 

 

(3) perlindungan hak kelompok rentan dan marjinal dalam konflik lahan (anak, perempuan, 

disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya), termasuk memastikan mekanisme 

pengaduan dan penanganan kasus yang betul-betul berperspektif korban; 

 

(4) pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat, terutama dalam hal pengakuan eksistensi 

masyarakat adat dan atas tanah; 

 

(5) perlindungan hak-hak tenaga kerja termasuk buruh migran; 

 

(6) pemenuhan hak dan akses yang lebih menyeluruh terhadap obat-obatan bagi kelompok orang 

dengan HIV/AIDS; 

 

(7) optimalisasi dan transparansi penanganan kekerasan perempuan dan anak berbasis gender; 

 

(8) penguatan akses kepada keadilan bagi perempuan dan anak; dan 

 

(9) pelaksanaan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dengan melibatkan partisipasi menyeluruh dari 

masyarakat/korporasi. 

 

- Tidak ada tolok ukur untuk mengetahui dan memahami dampak program aksi HAM 

 

Desain program aksi HAM tidak mampu memberikan warna tersendiri di antara sejumlah 

kebijakan yang serupa, seperti Rencana Aksi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB), RPJMN, dan lainnya. Hal ini disebabkan karena: (1) aksi-aksi yang 
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ditetapkan tidak memiliki kekhusuan jika dibandingkan dengan rencana aksi yang telah ditetapkan 

dalam kebijakan lain; dan (2) tidak adanya informasi dasar (baseline) sebagai tolok ukur untuk 

memahami sampai sejauh mana dampak (outcome) pelaksanaan program aksi HAM 2015-2019 

bagi pemajuan HAM di masyarakat. 

 

2. Pengaturan RANHAM yang Tidak Efektif Menyebabkan Tidak Optimalnya Implementasi 

Program Aksi HAM. 

 

Pelaksanaan RANHAM 2015-2019 belum merefleksikan kebutuhan riil masyarakat, terutama jika 

mengacu pada sejumlah data hasil pemantauan masyarakat sipil, maupun yang tertulis di dalam 

berbagai laporan pelaksanaan instrumen HAM internasional, seperti Universal Periodic Review, 

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, 

dan CEDAW. Akibatnya, kebijakan RANHAM tidak mampu merespon masalah-masalah aktual yang 

terjadi secara cepat dan kontekstual, karena model pengaturannya yang parsial dan sangat terikat pada 

politik birokrasi kelembagaan. Hal ini terjadi karena antara lain: (1) minimnya partisipasi masyarakat 

sipil dalam pelaksanaan RANHAM 2015-2019, terutama dalam proses pelaporan, pengawasan, dan 

evaluasi pelaksanaannya; (2) lemahnya koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga di 

dalam pelaksanaan RANHAM 2015-2019, termasuk tidak adanya dukungan menyeluruh yang 

diberikan oleh kementerian yang tergabung di dalam Sekretariat Bersama RANHAM; dan (3) 

lambatnya proses pembahasan dan pengesahan Perpres RANHAM 2020-2024 yang menyebabkan 

tidak optimalnya pelaksanaan RANHAM dalam merespon permasalahan-permasalahan aktual yang 

terjadi di masyarakat. 

 

 

C. Penutup dan Rekomendasi 

 

Kebijakan RANHAM merupakan salah satu agenda penting reformasi yang menandai titik-balik 

perubahan dari pemerintahan yang otoriter di masa lalu ke pemerintahan yang lebih demokratis. 

Keberadaan rencana aksi HAM telah menjadi tolok ukur untuk menilai seberapa kuat komitmen 

Pemerintah dalam mengaplikasikan kewajiban HAM yang telah dirumuskan, tidak hanya di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 namun juga di dalam Deklarasi Vienna 1993. Tentunya Pemerintah 

Indonesia tidak sendirian dalam mengadopsi mandat yang termaktub di dalam Deklarasi Vienna 1993 

karena, sejak diadopsi dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, berbagai negara 

berlomba-lomba menciptakan program-program aksi HAM yang turut membangun kualitas 

kehidupan warganegaranya.  

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mengusulkan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

 

Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperluas cakupan ruang lingkup rencana aksi 2020-2024, 

terutama isu-isu yang selama ini belum mendapatkan perhatian di dalam kebijakan RANHAM 2015-

2019, maupun isu-isu aktual lain yang mengemuka di masyarakat.  

 

Kedua, mendesak Pemerintah untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan 

Presiden tentang RANHAM 2020-2024, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual dan 

kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan HAM secara menyeluruh. Hal ini juga termasuk 

meningkatkan peranan dan fungsi Sekretariat Bersama RANHAM untuk memastikan pelaksanaan 

HAM oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.  
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Ketiga, mendorong Pemerintah untuk mempublikasikan hasil evaluasi RANHAM 2015-2019 

(pelaksanaan Perpres No. 33 Tahun 2018 dan Perpres No. 75 Tahun 2015), guna menghindari 

pengulangan-pengulangan dalam pelaksanaan, dan upaya mencari langkah-langkah perbaikan dalam 

pelaksanaan RANHAM periode berikutnya. 

 

Keempat, mendorong Pemerintah untuk menjamin adanya ruang partisipasi aktif dan pelibatan yang 

lebih luas dari masyarakat sipil, untuk setiap proses pelaksanaan RANHAM 2020-2024 termasuk 

proses monitoring dan evaluasinya. 

 

Kelima, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kementerian dan lembaga di 

bawahnya untuk memberikan dukungan yang diperlukan demi efektivitas pelaksanaan RANHAM 

2020-2024, termasuk menjadikan RANHAM sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja 

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.  
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