
Amnesty International terus melihat adanya penggunaan pemidanaan 
pencemaran nama baik (defamasi),  penistaan agama , dan makar 1 2

(pemberontakan)  yang sangat membatasi kebebasan berekspresi 3

banyak orang, yang akhirnya berujung pada penahanan semata-mata 
karena mereka menyampaikan pendapat atau aspirasi politiknya secara 
damai dalam lima tahun terakhir. Amnesty International juga prihatin 
dengan upaya berkelanjutan dari pihak berwenang Indonesia untuk 
membungkam ekspresi publik, termasuk dengan membubarkan acara 
yang terkait dengan pelanggaran HAM massal 1965.  4

 Amnesty International prihatin dengan penggunaan pidana pencemaran nama baik dan “hasutan” di bawah Pasal 27(3) dan 28(2) Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).1

 Amnesty International prihatin dengan penggunaan Pasal 156(a) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28(2) dari UU ITE (No. 11/2008). Antara Januari 2017 hingga Desember 2018 saja, ada paling sedikit 18 orang 2

telah dipidana lewat pasal-pasal penistaan agama. 

 Amnesty International prihatin dengan penggunaan Pasal 106 dan 110 dari KUHP. Hingga Februari 2019, sembilan orang masih ada di dalam penjara, ada yang divonis paling lama hingga 20 tahun, karena menghadiri, mengorganisir, atau 3

berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik damai atau ujuk rasa, atau karena memiliki, mengibarkan, membentangkan bendera-bendera pro-kemerdekaan di Maluku dan Papua, dua wilayah yang memiliki sejarah gerakan pro-
kemerdekaan. 

 Amnesty International, Indonesia: Stop intimidating participants in events concerning 1965 human rights violations (Index: ASA 216908//2017); Indonesia: President must not undermine efforts to seek truth, justice, and reparation for serious 4

human rights violations (Index: ASA 21/3671/2016); dan Indonesia: Stop silencing public discussions on 1965 violations (Index: ASA 21/2785/2015).
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Amnesty International menerbitkan “Prioritaskan HAM: 9 Agenda untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih” menjelang Pemilihan Umum 
2019. Dokumen ini menguraikan sembilan isu utama hak asasi manusia (HAM) yang harus diprioritaskan oleh para kandidat presiden dan 
legislatif yang akan membentuk pemerintahan dan parlemen ke depan. Dalam dokumen ini, dirumuskan beberapa isu, seperti hak atas 
kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan, pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu 
dan kekerasan oleh aparat keamanan, hak perempuan, kondisi HAM di Papua, akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh perusahaan di 
sektor kelapa sawit, penghapusan hukuman mati, dan melindungi hak-hak orang LGBTI. 

Agenda ini merumuskan rencana kerja konkret untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Pemerintah dan parlemen terpilih 
berikutnya memiliki kesempatan untuk mengubah Indonesia menjadi pionir dalam isu HAM di kawasan Asia Tenggara —  peluang yang 
tidak boleh dilewatkan. 

Versi lengkap dokumen ini tersedia di: https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/0153/2019/en/

1MENJUNJUNG TINGGI HAK ATAS 
KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN 
MELINDUNGI PARA PEMBELA HAM

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/0153/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/0153/2019/en/


 

Selain itu, dalam 
beberapa tahun 
terakhir Amnesty International telah mendokumentasikan beberapa 
kasus intimidasi, serangan, dan kriminalisasi yang tidak adil 
terhadap para pembela HAM ketika sedang melakukan pekerjaan 
mereka yang absah. Ini termasuk serangan air keras terhadap Novel 
Baswedan, seorang penyelidik terkemuka untuk Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dua tahun penyelidikan, 
polisi belum juga mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.  

Sementara itu, aktivis lingkungan Heri “Budi Pego” Budiawan 
dijatuhi hukuman penjara empat tahun oleh Mahkamah Agung pada 
bulan Oktober 2018 karena diputus telah melanggar Pasal 107(a) 
KUHP tentang “kejahatan terhadap keamanan negara” atas 
tuduhan bahwa ia telah menampilkan lambang palu dan arit yang 
dianggap sebagai simbol komunisme yang dilarang dalam suatu 
demonstrasi. Tuduhan ini sampai sekarang dibantah kebenarannya 
oleh Heri. Di kasus lain, lebih dari 14 tahun sejak pembunuhan 
terhadap pembela HAM terkemuka Munir, pihak berwenang masih 
gagal untuk membawa semua pelaku ke pengadilan, termasuk 
mereka yang memerintahkan serangan itu.  Sampai hari ini masih 5

belum ada pertanggungjawaban yang memadai atas berbagai 
serangan terhadap pembela HAM. 

Terlepas dari jaminan konstitusional dan janji politik ini, Amnesty 
International mencatat pelanggaran terus-menerus terhadap hak atas 
kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan dari 
kelompok minoritas di Indonesia. Agama minoritas di Indonesia terus 
mengalami diskriminasi sistemik yang didasarkan pada undang-
undang dan peraturan yang ada. Para penganut kepercayaan minoritas 
juga kerap mengalami serangan fisik dan penutupan tempat-tempat 
ibadah mereka secara paksa oleh kelompok kekerasan yang bertindak 
atas nama agama, di mana negara hanya memberi sedikit 
perlindungan. Dalam beberapa kasus di mana pihak berwenang telah 
mengadili mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan 
tersebut, para korban sering diadili bersamaan dengan para penyerang. 
Pendekatan ini tampaknya merupakan upaya untuk mendapatkan 
"keadilan" berdasarkan pada asumsi bahwa kaum minoritas, dengan 
keberadaannya atau karena telah mempraktikkan agama atau 
kepercayaan mereka, telah memprovokasi kekerasan yang dilakukan 
para penyerang terhadap mereka. 

Undang-undang penistaan agama di Indonesia ada dalam konteks, dan 
tampaknya berkontribusi pada suasana intoleransi yang memiliki 
konsekuensi sosial negatif bagi komunitas agama minoritas. Kelompok-
kelompok minoritas agama di Indonesia, termasuk Syiah, Ahmadiyah, 
Kristen, dan komunitas lainnya sering menghadapi pelecehan, 
intimidasi, dan serangan. Dalam beberapa insiden, para korban 
pelecehan, intimidasi, dan serangan tersebut harus mengungsi ke 
tempat penampungan sementara dan tidak diizinkan kembali ke rumah 
mereka selama bertahun-tahun kecuali kalau mereka pindah ke agama 
mayoritas. Sebagai contoh, penganut Islam Syiah yang terserang dan 
terusir dari tempat tinggal mereka, harus mengikuti ajaran Islam Sunni 
jika ingin kembali ke rumah mereka. Setidaknya 100 anggota komunitas 
Syiah yang diusir paksa dari Sampang, Madura, telah berada di tempat 
penampungan sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Agustus 2012 
setelah desa mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah. Di Nusa 
Tenggara Barat, setidaknya 100 orang anggota komunitas Ahmadiyah 
dari Ketapang, Lombok Barat, masih 
mengungsi dan tinggal di akomodasi 
sementara di Mataram setelah 
diserang oleh massa pada bulan 
Februari 2006. 

Amnesty International juga telah 
lama mencatat adanya penutupan 
dan pengambilalihan tempat ibadah 
oleh otoritas setempat. Bahkan dalam 
beberapa kasus, ditemukan adanya 
fakta bahwa pemerintah daerah 
menolak untuk membuka kembali 
atau menerbitkan kembali izin 
bangunan mereka meskipun 
keputusan pengadilan telah 
menguatkan posisi hukum jemaat 
yang terkena dampak.  6

 Amnesty International, Indonesia: Activist in prison for crime against state security (Index: ASA 21/7884/2018).5

 Kasus-kasus ini termasuk kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor, Jawa Barat dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat.6

Rekomendasi: 

• Segera dan dengan tanpa syarat membebaskan semua 
tahanan nurani (prisoner of conscience) yang dirampas 
kebebasannya semata-mata karena secara damai 
menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi, 
berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkeyakinan; 

• Mencabut atau mengubah secara substansial undang-
undang dan peraturan yang memberlakukan pembatasan yang 
tidak semestinya pada hak atas kebebasan berekspresi, 
berpikir, hati nurani, agama dan kepercayaan dan memastikan 
bahwa pasal-pasal ini tidak lagi dapat digunakan untuk 
mengkriminalisasi kebebasan berekspresi di luar batasan yang 
diperkenankan oleh hukum dan standar-standar HAM 
internasional; 

• Memastikan lingkungan yang aman, dan memungkinkan para 
pembela HAM untuk dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa 
rasa takut akan adanya intimidasi dan mengambil langkah-
langkah efektif untuk memastikan bahwa ancaman, serangan, 
dan pelecehan terhadap pembela HAM segera diselidiki secara 
cepat, efektif, dan tidak memihak serta dengan segera 
membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.

2MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAK ATAS 
KEBEBASAN BERPIKIR, BERKEYAKINAN, 
BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN
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Amnesty International terus menerima laporan tentang pelanggaran 
HAM yang serius oleh polisi dan militer, termasuk pembunuhan di 
luar hukum, penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau 
berlebihan, serta penyiksaan,  perlakuan atau hukuman yang 7

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya 
selama penangkapan, interogasi, dan penahanan. 

Tidak ada mekanisme yang independen, efektif, dan tidak memihak 
untuk menangani pengaduan masyarakat tentang perilaku buruk 
atau penyalahgunaan kewenangan oleh polisi dan militer, termasuk 
ketika tindak pidana yang merupakan pelanggaran HAM. Hal ini 
membuat banyak korban tidak memiliki akses ke keadilan dan 
reparasi (pemulihan hak). Meskipun ada komisi independen yang 
dapat menerima pengaduan tentang pelanggaran HAM oleh aparat 
keamanan, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), atau, khusus untuk 
polisi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), temuan mereka 
tidak dapat diproses secara hukum oleh jaksa penuntut umum.  8

Mereka juga tidak memiliki otoritas untuk dapat melakukan otopsi 
resmi atau memeriksa laporan otopsi, sertifikat kematian, dan 
sertifikat medis lainnya dalam dugaan pelanggaran HAM yang 
melibatkan polisi atau personil militer. Jika badan-badan tersebut 
menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat 
kepolisian, mereka hanya dapat mengirim temuan penyelidikan 
mereka kepada kepolisian untuk diteruskan ke unit Propam (Divisi 
Profesi dan Keselamatan Kepolisian) yang kemudian dapat 
memutuskan untuk melakukan penyelidikan internal. 

Sementara untuk kasus 
yang berkaitan dengan 
personil militer, 
temuan-temuan seperti 
itu hanya dapat 
diajukan ke Polisi 
Militer dan kasus 
tersebut tidak akan 
pernah dapat diadili di 
pengadilan sipil karena 
di bawah KUHP Militer 
dan UU Peradilan Militer 
di Indonesia, personil 
militer hanya dapat 
diadili di pengadilan 
militer bahkan untuk 
pelanggaran pidana, 
termasuk pelanggaran 
HAM. Amnesty 
International telah 
menyatakan 
keprihatinan tentang 
kurangnya independensi 
dan imparsialitas 
pengadilan ini.  9

 Penyiksaan belum menjadi tindak pidana di bawah KUHP meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan. 7

 Pengecualian untuk kasus-kasus yang diduga merupakan “pelanggaran HAM yang berat” yang didefiniskan di dalam UU Pengadilan HAM (No. 26/2000) sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, Komnas 8

HAM dapat melakukan penyelidikan pro-justicia dan membawa temuan-temuannya langsung ke Kejaksaan Agung untuk penyidikan. 

 Amnesty International, Indonesia: Military tribunals being used to shield human rights violators (Siaran Pers, 23 Juni 2013), tersedia di: http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-kopassus-trial-2013-06-19; Amnesty International, 9

Indonesian authorities urged to investigate Papua “torture video”, (Siaran Pers, 19 Oktober 2010), tersedia di: https://www.amnesty.org/en/news- andupdates/indonesian-authorities-urged-investigate-papua-torture-video-2010-10-19; dan 
Amnesty International, Laporan, Don't bother, just let him die": Killing with impunity in Papua (ASA 21/8198/2018).

Rekomendasi: 

• Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan 
bahwa anggota minoritas agama dilindungi dan mampu 
mempraktikkan keyakinan mereka bebas dari rasa takut, 
intimidasi, dan serangan; 

• Melakukan penyelidikan menyeluruh, independen, tidak 
memihak dan efektif terhadap pelecehan, intimidasi, dan 
serangan terhadap minoritas agama mana pun dan membawa 
mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan sesuai dengan 
standar peradilan internasional yang adil dan kepada para 
korban diberikan reparasi (pemulihan hak); 

• Menjamin keamanan atas kembalinya para korban agama 
minoritas terlantar ke tempat tinggal mereka, memulangkan 
mereka secara bermartabat, ataupun memberikan mereka 
pemukiman permanen dan perumahan alternatif yang layak 
huni di tempat lain di negara ini, setelah berkonsultasi yang 
bermakna dengan mereka.

Rekomendasi: 

• Pastikan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan efektif oleh 
badan independen dan tidak memihak terhadap semua dugaan 
pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, khususnya di mana 
mereka telah menyebabkan cedera atau kematian. Temuan 
investigasi ini harus dipublikasikan tepat pada waktunya; 

• Jika terdapat cukup bukti yang dapat diterima, mereka yang 
diduga bertanggung jawab atas kejahatan, termasuk yang memiliki 
tanggung jawab komando, harus diadili dalam proses yang 
memenuhi standar keadilan internasional tanpa menggunakan 
hukuman mati, dan para korban harus diberikan reparasi; 

• Membentuk mekanisme pengaduan polisi yang independen yang 
dapat menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran HAM dari 
publik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi yang 
efektif dan kemudian merujuk kasus yang memiliki bukti yang 
memadai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ke 
Jaksa Penuntut Umum; 

• Merevisi KUHP Militer (UU Undang-Undang Pengadilan Militer (UU 
No. 31/1997) untuk memastikan bahwa personel militer yang 
diduga melakukan pelanggaran HAM dituntut di hadapan 
pengadilan sipil independen dalam proses yang memenuhi standar 
peradilan internasional dan tanpa hukuman mati.

MEMASTIKAN AKUNTABILITAS ATAS 
PELANGGARAN HAM OLEH APARAT 
KEAMANAN3

2

3

http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-kopassus-trial-2013-06-19
https://www.amnesty.org/en/news-%20andupdates/indonesian-authorities-urged-investigate-papua-torture-video-2010-10-19


 

Pelanggaran HAM berat, 
termasuk di dalamnya 
pembunuhan di luar hukum, 
penghilangan paksa, 
penyiksaan dan perlakuan 
sewenang-wenang lainnya, 
serta pemerkosaan dan 
kejahatan seksual lainnya, 
yang terjadi pada masa 
pemerintahan mantan 
Presiden Suharto dari tahun 
1966 hingga 1998 dan 
selama periode reformasi 
awal antara tahun 1998 dan 
2002, belum ditangani 
secara serius.  Presiden 10

Joko Widodo ketika mulai 
menjabat pada Oktober 
2014, membuat janji 
kampanye untuk 
meningkatkan 
penghormatan terhadap hak 
asasi manusia, termasuk 
untuk mengatasi semua 
pelanggaran serius HAM di 
masa lalu melalui sistem 
peradilan untuk mengakhiri 

impunitas.  Hal ini belum terealisasi. 11

Menurut beberapa pejabat tinggi Indonesia, pemerintah akan 
membentuk mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan semua 
pelanggaran HAM masa lalu. Mereka mengatakan bahwa inisiatif 
ini akan diambil karena tidak ada bukti yang cukup untuk 
membawa pelanggaran HAM masa lalu ke Pengadilan HAM, 
mekanisme yudisial yang dibentuk berdasarkan UU No. 26/2000 
untuk mengadili “pelanggaran  hak asasi manusia yang berat”. 

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para korban prihatin 
bahwa proses ini dapat menjadi halangan lebih lanjut terhadap 
upaya untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Hal ini didasarkan 
akibat sebagian besar penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) tentang dugaan pelanggaran HAM berat,  

yang dilakukan sesuai dengan mandatnya sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, belum 
ditindaklanjuti dengan investigasi dan penuntutan pidana oleh 
Kejaksaan Agung.  12

Di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah dibentuk 
melalui peraturan daerah (Qanun) pada tahun 2013 dan mulai 
beroperasi pada tahun 2016. KKR Aceh, yang ditetapkan untuk 
menyelesaikan mandatnya pada tahun 2021, dibentuk untuk menyelidiki 
pelanggaran HAM masa lalu di provinsi tersebut untuk kemudian 
diungkap kebenarannya, serta merawat ingatan terhadap dan 
mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun, 
hingga saat ini pemerintah pusat belum menyatakan dukungannya 
kepada KKR Aceh. 

Qanun Jinayat mulai berlaku sejak tahun 2015 dan telah memperluas 
penggunaan hukuman fisik serta menetapkan pelanggaran-
pelanggaran pidana terkait aktivitas seksual konsensual antara 
pasangan yang belum menikah di provinsi tersebut. Kriminalisasi 
aktivitas seksual konsensual merupakan pelanggaran terhadap hukum 
dan standar-standar HAM internasional. Peraturan perundang-

 Kasus-kasus ini termasuk pelanggaran HAM massal 1965-66, Tragedi Mei 1998, pelanggaran HAM terhadap aktivis-aktivis Muslim Tanjung Priok 1984 dan konflik bersenjata di Aceh, Papua dan Timor-Leste (dulunya Timor-Timur).10

 Visi Misi Jokowi –Jusuf Kalla Mei 2014, dokumen ada di Amnesty International.11

 Kasus-kasus ini termasuk “pembersihan” terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota dan pendukung PKI 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus) pada 1980-an, pembunuhan di Talangsari-Lampung 1989, penghilangan paksa 12

aktivis-aktivis anti-Suharto pada 1997-1998, Penembakan Trisakti-Semanggi I dan II pada 1998 dan 1999, pelanggaran HAM di Wasior 2001 dan Wamena 2003, keduanya di Papua dan tiga kasus pelanggaran HAM di Aceh (Kasus  Simpang 
KKA 1999 di Aceh Utara, pusat penyiksaan Rumoh Geudong di Pidie  dan  Kasus Jambo Keupok di Aceh Selatan pada 2003.

5MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK 
PEREMPUAN DAN ANAK 
PEREMPUAN

Rekomendasi: 

• Menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan mengambil 
langkah-langkah yang telah lama ditunggu untuk memberi para 
korban dan keluarga mereka hak atas kebenaran, keadilan dan 
reparasi penuh, dengan mengambil langkah pertama yaitu 
mendengarkan kesaksian para korban dan keluarga mereka dan 
tidak membungkam suara mereka; 

• Meninjau semua informasi yang diterima Jaksa Agung 
sehubungan dengan kejahatan berdasarkan hukum internasional 
yang dilakukan di Indonesia, termasuk dari Komnas HAM dan 
badan-badan lainnya, dan memastikan penyelidikan dan 
penyidikan yang menyeluruh. Bilamana terdapat bukti yang 
memadai, mereka yang diduga melakukan kejahatan harus dituntut 
di hadapan pengadilan nasional dalam proses yang memenuhi 
standar peradilan internasional yang adil dan yang tidak 
menjatuhkan hukuman mati; 

• Mengesahkan undang-undang kebenaran dan rekonsiliasi 
nasional, yang sejalan dengan hukum dan standar internasional, 
untuk menjamin akses para korban pelanggaran HAM masa lalu 
kepada kebenaran, keadilan dan reparasi. Komisi kebenaran dan 
rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk undang-undang ini harus bersifat 
melengkapi dan bukannya menggantikan proses pidana, dan tanpa 
kewenangan untuk memberikan amnesti. KKR harus berfungsi 
untuk menemukan fakta tentang pelanggaran HAM masa lalu 
termasuk menyimpan bukti dan mengidentifikasi pelaku; 
merekomendasikan langkah-langkah reparasi untuk mengatasi 
penderitaan korban; dan merekomendasikan reformasi 
kelembagaan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak 
akan terulang di kemudian hari.

4MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN 
ATAS PELANGGARAN HAM BERAT  
MASA LALU

4



undangan yang mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual di 
luar nikah juga menciptakan hambatan serius bagi para perempuan 
dan anak perempuan untuk melaporkan perkosaan atau bentuk 
kekerasan seksual lainnya. Selain itu, semua "kejahatan" ini dapat 
dihukum dengan hukuman cambuk, hukuman yang melanggar 
hukum internasional yang melarang penyiksaan dan perlakuan 
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya.  13

Perkosaan dalam pernikahan bukanlah merupakan tindak pidana 
dalam KUHP.  Perlu dicatat bahwa terdapat rancangan undang-
undang tentang penghapusan kekerasan seksual (umumnya disebut 
sebagai RUU PKS) yang mungkin menjembatani kesenjangan hukum 
ini tetapi sampai sekarang belum juga disahkan menjadi undang-
undang.  14

Pekerja rumah tangga, yang kebanyakan dari mereka adalah 
perempuan dan anak perempuan, tidak diakui secara hukum 
sebagai pekerja. Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi ILO 
tentang Pekerja Rumah Tangga (No. 189), sebuah perjanjian 
penting yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan 
hak-hak pekerja rumah tangga.  15

Amnesty International 
menyambut baik disahkannya 
Undang-Undang tentang 
Perlindungan Pekerja Migran No. 
18/2017. Namun, perlu dicatat 
bahwa undang-undang tersebut 
masih belum memberikan 
perlindungan bagi keluarga 
pekerja migran maupun 
melindungi pekerja yang tidak 
terdokumentasi dari 
kriminalisasi sebagaimana 
diwajibkan oleh Konvensi 
Internasional tentang 
Perlindungan Hak-hak Semua 
Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya (ICMW). 

Sementara itu, pemerintah 
masih tetap gagal dalam 
mengambil langkah-langkah 

efektif untuk memberikan keadilan, 
kebenaran dan reparasi bagi perempuan dan anak perempuan yang 
menjadi korban pelanggaran HAM di masa lalu.  16

Amnesty International terus menerima laporan yang kredibel 
tentang pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekuatan dan 
senjata api yang tidak perlu atau berlebihan oleh polisi dan 
personel militer selama protes dan kegiatan pertemuan pro-
kemerdekaan yang damai. Pemerintah secara konsisten gagal 
membedakan antara kelompok bersenjata yang menggunakan 
kekerasan dengan aktivis yang damai. Lebih jauh lagi, para aktivis 

 Amnesty International, Indonesia: End caning as a form of punishment in Aceh (ASA 21/3853/20160).13

 RUU ini memperluas definisi perkosaan, memasukan elemen paksaan di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan, tanpa memandang jender dari korban dan status perkawinan antara pemerkosa dan korban dalam draf versi 12 14

Oktober 2016, tersedia di: http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20161111-040327-4431.pdf?fbclid=IwAR3lkQ3wel4T6LAkeSfQ1Revk7S0gc6Xu7wJYN5jb55StfoShxW02QOx2Og.

 Konvensi ILO ini diadopsi pada 16 Juni 2011 dan mulai berlaku pada September 2013. Pada 2011 Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono berpidato saat adopsi Konvensi tersebut pada the International Labour Conference di Jenewa, 15

membuat komitmen publik untuk mendukungnya dan mendesak para delegasi lain untuk melakukan hal yang sama.

 Amnesty International, Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women(Index: ASA 21/022/2012), hal. 26-29.16

6MENGHORMATI HAK ASASI 
MANUSIA DI PAPUA

Rekomendasi: 

• Merevisi undang-undang tentang perkosaan dan bentuk-bentuk 
kekerasan seksual lainnya guna memberikan definisi khusus untuk 
kejahatan ini, dan meastikan bahwa proses penyelidikan dan
penuntutan mereka sejalan dengan standar-standar HAM
internasional yang terus berkembang, termasuk dengan
mengadopsi undang-undang khusus yang memidanakan perkosaan
dalam perkawinan;

• Mencabut atau merevisi semua ketentuan Qanun Jinayat Aceh
yang bertentangan dengan HAM, termasuk semua ketentuan yang
mengkriminalkan aktivitas seksual konsensual di luar nikah,
aktivitas seksual konsensual sesama jenis dan aktivitas seksual
konsensual antar remaja, serta penggunaan hukuman cambuk
sebagai salah satu metode hukuman;

• Mengesahkan undang-undang khusus untuk melindungi hak-hak
pekerja rumah tangga sesuai dengan hukum dan standar
internasional dan meratifikasi Konvensi ILO No.189 tentang
Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga, memasukkan
ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum domestik dan
menerapkannya dalam kebijakan dan praktik;

• Memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Migran No. 18/2017 akan sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh Konvensi Internasional tentang Hak-hak Semua
Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Undang-undang lebih
lanjut juga harus disahkan untuk melindungi keluarga pekerja
migran dan bagi pekerja migran yang tidak terdokumentasi;

• Memberikan reparasi penuh, efektif, dan transformatif kepada
semua korban pelanggaran HAM masa lalu dan mengambil
langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa perempuan
dapat mengakses reparasi yang efektif, termasuk langkah-langkah
yang dirancang untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi
yang dialami oleh para penyintas kekerasan seksual dan stereotip
gender yang mendasari kekerasan terhadap perempuan.
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politik damai dan rekan-rekan mereka yang dituduh memiliki 
hubungan dengan kelompok pro-kemerdekaan telah disiksa atau 
diperlakukan dengan buruk selama penangkapan dan penahanan 
oleh aparat keamanan. Penyelidikan yang terdokumentasi tentang 
pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua jarang 
terjadi dan tidak ada mekanisme yang independen, efektif, dan 
tidak memihak untuk menangani keluhan publik tentang perilaku 
buruk atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat keamanan, 
sehingga banyak korban tidak memiliki akses ke keadilan dan 
reparasi. Akuntabilitas untuk tindakan seperti itu jarang terjadi; di 
banyak kasus, aparat keamanan yang terbukti melakukan 
pelanggaran hanya dikenai sanksi disiplin secara internal saja. 

Pada 8 Desember 2014, 
empat orang pelajar asal 
Papua terbunuh, dan 
banyak lainnya terluka 
ketika personil polisi dan 
militer menembaki 
kerumunan demonstran 
di lapangan Karel Gobai, 
di Enarotali, Kabupaten 
Paniai, Provinsi Papua. 
Insiden ini adalah 
pelanggaran HAM serius 
pertama di Papua di 
bawah pemerintahan 
Presiden Joko Widodo.  17

Pada 27 Desember 2014, 
Presiden Joko Widodo, 
yang baru menjabat 
kurang dari dua bulan, 
menyatakan bahwa ia 

ingin kasus Paniai segera 
diselesaikan untuk mencegah keberulangan. Pada Januari 2015, 
Komnas HAM membentuk sebuah tim untuk melakukan penyelidikan 
awal terhadap kasus ini, dan pada Maret 2016, mereka membentuk 
tim penyelidikan pro-justicia untuk melakukan penyelidikan yang 
lebih terperinci atas dugaan pelanggaran HAM yang berat.  Sampai 18

saat ini Komisi belum mengeluarkan laporan penyelidikannya. 

Jaksa Agung juga belum menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM 
terhadap kasus Wasior dan Wamena,  yang masing-masing 19

diajukan pada tahun 2001 dan 2004, meskipun Kementerian Luar 
Negeri telah berjanji untuk melakukannya saat menghadapi 
Tinjauan Berkala Universal (UPR) untuk Indonesia oleh Dewan HAM 
PBB pada bulan Mei 2017. 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua yang seharusnya 
dibentuk untuk mengungkap kebenaran tentang pelanggaran HAM 
masa lalu, dan mendorong adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia 

sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus 
untuk provinsi Papua, juga masih belum dibentuk. 

Aparat keamanan sering menggunakan langkah-langkah represif 
terhadap aktivis pro-kemerdekaan Papua, seperti larangan pengibaran 
bendera Bintang Kejora dalam protes damai,  penangkapan massal,  20 21

serta kriminalisasi di bawah pasal pemberontakan (makar) dalam KUHP 
(kebanyakan berdasarkan Pasal 106 dan 110 tentang kejahatan 
terhadap keamanan negara).  22

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun tentang status 
politik provinsi manapun di Indonesia, termasuk tentang seruan untuk 
kemerdekaan yang disuarakan di wilayah manapun di negara ini. 
Namun, Amnesty International percaya bahwa hak atas kebebasan 
berekspresi mencakup hak untuk melakukan advokasi damai untuk 
mendapatkan referendum, kemerdekaan, atau solusi politik lainnya. 

Pada bulan Mei 2015, Presiden mencabut pembatasan terhadap jurnalis 
asing yang berkunjung ke Papua, tetapi dalam praktiknya mereka masih 
perlu mendapatkan izin khusus dan terus-menerus diawasi.  23

 Pidato Presiden Joko Widodo tersedia di: http://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-perayaan- natal-bersama-nasional-2014-di-stadion-mandala-jayapura-papua-27-desember-2014/.17

 Istilah ini merujuk pada penyelidikan Komnas HAM yang bisa berujung pada penyidikan oleh Jaksa Agung (Lihat Pasal 18 and 21 UU No. 26 of 2000). Amnesty International, Indonesia: Formation of inquiry team into Paniai shootings offers 18

hope for justice, (Index: ASA 21/1423/2015).

 Dalam laporannya Indonesia: Grave human rights violations in Wasior, Papua (Index: ASA 21/032/2002), Amnesty International memberikan ringkasan pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk eksekusi di luar hukum (extrajudicial 19

executions), penyiksaan, dan penahanan semena-mena, selama operasi Brimob di Wasior antara April hingga Oktober 2001. Lebih dari 140 orang diperkirakan ditahan, disiksa atau diperlakukan secara kejam.  Satu orang tewas di dalam 
tahanan sebagai hasil penyiksaan dan paling tidak tujuh orang diduga dieksekusi di luar hukum. Dua puluh tujuh orang dipenjara setelah proses persidangan yang tidak adil, sementara ratusan warga kampung harus mengungsi ke tempat 
lain karena operasi keamanan yang menghancurkan puluhan rumah.

 Maklumat Kapolda Papua tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum 1 Juli 2016 melarang organisasi pro-kemerdekaan Papua, termasuk KNPB (Komite Nasional Papua Barat) from organising peaceful assembly for advocating 20

separatism.

 Amnesty International, Indonesia: End Mass Arbitrary Arrests of Peaceful Protesters in Papua, (Index: ASA 21/1851/2015).21

 Untuk kasus-kasus terbaru penangkapan dan penahanan semena-mena di Papua, lihat Amnesty International, Sentenced to One Year in Prison for Posting FB Video: Agustinus Yolemal, (Index: ASA 21/9760/2019; Amnesty International, 22

Police Must Drop ‘Rebellion’ Charges against Three Papuan Political Activists (Index: ASA 21/9688/2019; Amnesty International, Papuan Prisoner of Conscience Denied Parole: Octovianus Warnares (Index: ASA 21/7008/2017).

 Amnesty International, Annual Report 2016/2017, The State of the World’s Human Rights, (Index: POL 10/4800/2017). hal. 188.23

Rekomendasi: 

• Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa semua personil polisi dan militer yang telah terlibat dalam 
pelanggaran HAM di Papua untuk bertanggung jawab. Orang-orang 
yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran HAM yang serius harus 
diadili di pengadilan sipil dalam persidangan yang memenuhi 
standar peradilan internasional dan tanpa hukuman mati, dan para 
korban serta keluarga mereka harus menerima reparasi; 

• Peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan dan perilaku polisi, 
militer, dan aparat keamanan lainnya dalam penggunaan kekuatan 
dan senjata api, termasuk selama aksi protes damai dan 
penangkapan, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar 
internasional, khususnya Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak 
Hukum dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan 
Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum; 

• Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Papua dan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 dan memastikan bahwa 
mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan standar HAM 
internasional; dan 

• Memastikan bahwa organisasi hak asasi manusia internasional 
dan jurnalis dalam praktiknya diberikan akses tanpa hambatan ke 
Provinsi Papua dan Papua Barat.
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Amnesty International telah mendokumentasikan pelanggaran hak 
asasi manusia yang serius di sektor minyak kelapa sawit di 
Indonesia. Laporan Amnesty berjudul ‘The Great Palm Oil: Labour 
Abuses Behind Big Brand Names’ menyelidiki pelanggaran hak-hak 
tenaga /buruh yang parah di perkebunan yang dimiliki oleh 
pemasok dan anak perusahaan Wilmar International Ltd (Wilmar), 
prosesor dan pedagang terbesar minyak sawit dan minyak lauric di 
dunia. Amnesty International menemukan kasus kerja paksa, 
pekerja anak, pemotongan gaji dan pembayaran sewenang-wenang 
di bawah upah minimum regional (UMR) yang berlaku di provinsi 
terkait, diskriminasi gender (di mana perempuan dipekerjakan 
sebagai buruh harian lepas dan tidak diberikan kesempatan untuk 
menjadi buruh tetap sehingga mereka kehilangan hak-hak tenaga 
kerja termasuk tunjangan jaminan sosial) serta kurangnya 
peralatan keselamatan kerja yang memadai yang menimbulkan 
resiko kesehatan terhadap para buruh.  24

Laporan tersebut menemukan bahwa pelanggaran yang 
teridentifikasi bukanlah insiden yang terisolasi, tetapi karena 
praktik bisnis yang telah berlangsung secara sistemik, khususnya 
tingkat upah yang rendah, penggunaan sistem target atau 
borongan dan 'upah borongan' (di mana pekerja dibayar 
berdasarkan tugas yang diselesaikan dan bukan jam kerja), dan 
penggunaan sistem keuangan yang rumit serta bentuk pelanggaran 
lainnya. Buruh sawit, terutama perempuan, dipekerjakan sebagai 
harian lepas, yang membuat mereka rentan terhadap pelanggaran. 

Pada tahun 2018, Wilmar mengeluarkan informasi baru, yang 
melaporkan beberapa perbaikan kondisi pada perkebunan anak 
perusahaan mereka.  25

Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi 
HAM dalam konteks kegiatan perusahaan melalui peraturan, 
pengawasan, investigasi, ajudikasi, dan hukuman. Di bawah hukum 
internasional, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk 
melindungi hak semua orang untuk bekerja, untuk menikmati 
kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta aman untuk 
kesehatan, dan juga jaminan sosial, selain dari hak-hak pekerja 
lainnya.  Diperlukan upaya untuk menghapuskan kerja paksa  dan 26 27

melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan 
pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu 
pendidikan, kesehatan, atau perkembangan anak.  Pemerintah 28

harus menjamin bahwa semua hak ini dapat dilaksanakan tanpa 
diskriminasi dalam bentuk apa pun, dengan memastikan 
persamaan hak laki-laki dan perempuan dan juga dengan 
memperhitungkan dan mengatasi masalah-masalah khusus yang 
dihadapi oleh perempuan pedesaan.  29

Badan utama pemerintah dengan tanggung jawab untuk memantau 
dan menegakkan undang-undang ketenagakerjaan adalah 

Kementerian Tenaga Kerja, termasuk dalam hal 
pengawasan kondisi kerja, keselamatan, dan 
kesehatan kerja, serta pemantauan tentang 
pekerja perempuan dan anak di semua sektor 
termasuk pertanian. Indonesia telah 
mendesentralisasi pengawasan 
ketenagakerjaan sehingga tanggung jawab ada 
di tangan pemerintah daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota). Namun, Indonesia tidak 
menyediakan informasi kepada publik 
mengenai tingkat pendanaan yang tersedia 
untuk inspeksi ketenagakerjaan, jumlah total 
pengawas dan jumlah pengawas per provinsi 
dan wilayah, atau jumlah inspeksi yang telah 
dilakukan, maupun tentang penyelidikan, 
penuntutan, sanksi atau hukuman yang telah dijatuhkan. Sementara 
itu, Komisi PBB tentang Hak Anak dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
telah menekankan perlunya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
jumlah pengawas ketenagakerjaan dan memperkuat kapasitas 
mereka.   30 31

 Amnesty International, The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names, November 2016 (Index: ASA 21/5184/2016), dapat diakses di https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/.24

 Wilmar, Strengthening Labour Practices: Two Year Progress Report, 9 November 2018, dokumen ada di Amnesty International.25

 Pasal 6 dan 7 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mewajibkan negara-negara pihaknya untuk menjamin hak dari semua orang untuk bekerja dan menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Pasal 26

8 menjamin hak untuk membentuk serikat buruh dan bergabung dalam serikat buruh atas pilihannya sendiri dan Pasal 9 mengakui hak-hak jaminan sosial. Pasal 10 mewajibkan negara untuk menyediakan perlindungan khusus bagi para ibu 
selama dan setelah kelahiran, dan upah selama cuti hamil, dan Pasal 12 menyediakan kewajiban negara untuk memastikan hak untuk mendapatkan standar tertinggi yang bisa dicapai bagi kesehatan fisik dan mental.

 Pasal 8 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 1 dari Konvensi ILO tentang Kerja Paksa 1930 (No. 29), dan Pasal 1 dari Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105). Tidak ada kejahatan tersendiri 27

tentang kerja paksa di bawah KUHP, undang-undang soal perburuhan atau ketenagakerjaan, atau di dalam RUU Revisi KUHP yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. 
 Pasal 32 dari Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 2 dan 3 dari Konvensi Usia Minimum 1973 (No. 138), dan Pasal 1 dari Konvensi ILO soal Bentuk-Bentuk Kerja Terburuk bagi Anak 1999 (No. 182).28

 Pasal 2, 11, 12, dan 14 dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 2 dan 3, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 2, 3, dan 26 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil 29

dan Politik, dan Pasal 1 dan 2, Konvensi ILO tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan 1958 (No. 111).

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations terhadap laporan pertama Indonesia, UN Doc. E/C.12/IDN/CO/1, 19 Juni 2014, paragraf 15 (c). UN Committee on the Rights of the Child, Concluding 30

observations atas gabungan laporan berkala ketiga dan keempat Indonesia, UN Doc. CRC/C/IDN/CO/3-4, paragraf 72 (b) dan (d).

 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations atas laporan pertama Indonesia, UN Doc. E/C.12/IDN/CO/1, 19 Juni 2014, paragraf 15.31

Rekomendasi: 

• Mengubah KUHP dan UU Ketenagakerjaan untuk mendefinisikan 
kerja paksa sebagai tindak pidana. Pastikan bahwa hukuman yang 
dijatuhkan oleh hukum memadai dan ditegakkan secara ketat; 

• Melaksanakan rekomendasi dari Komisi PBB tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya dan memastikan bahwa tingkat upah 
minimum cukup untuk memastikan kehidupan yang layak bagi para 
buruh dan keluarga mereka dan yang tidak membahayakan 
kemampuan mereka untuk menikmati hak-hak lain;31 

• Selidiki semua tindak pidana dan pelanggaran hukum Indonesia 
potensial lainnya yang telah diulas dalam laporan Amnesty 
International yang diterbitkan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil 
penyelidikan itu, harus dilakukan penegakan hukum yang 
diperlukan, termasuk penuntutan perusahaan yang terlibat yang 
sesuai dengan standar internasional untuk peradilan yang adil; 

• Memastikan bahwa semua korban memiliki akses ke pemulihan 
dan reparasi yang efektif, termasuk ke mekanisme pengaduan yang 
dapat diakses dan aman; 

• Meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan 
memperkuat kapasitas pengawas ketenagakerjaan untuk 
memantau dan menegakkan pelanggaran undang-undang 
ketenagakerjaan, termasuk di perkebunan kelapa sawit di seluruh 
negera ini; dan 

• Menyampaikan informasi yang tersedia untuk umum mengenai 
jumlah pengawas yang dipekerjakan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan 
inspeksi, investigasi, penuntutan, penjatuhan sanksi dan hukuman 
lain yang dikenakan atas pelanggaran undang-undang 
ketenagakerjaan, dengan rincian per sektor, termasuk untuk 
perkebunan kelapa sawit.

7MEMASTIKAN AKUNTABILITAS 
UNTUK PELANGGARAN HAM DI 
SEKTOR BISNIS KELAPA SAWIT
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Dari Januari 2015 hingga 
Juli 2016, 18 orang 
dieksekusi mati karena 
kejahatan terkait 
narkoba.  Dalam putaran 32

akhir eksekusi, pemerintah 
memberikan penundaan 
eksekusi di menit-menit 
terakhir untuk 10 dari 14 
tahanan yang dijadwalkan 
akan dieksekusi guna 
memungkinkan kejaksaan 
untuk meninjau kembali 
kasus-kasus tersebut.  33

Meskipun tidak ada 
eksekusi sejak Juli 2016, 
Amnesty International tidak 
mengetahui kemajuan 
peninjauan Kejaksaan 
Agung tentang 10 kasus 
terpidana mati tersebut. 

Dalam beberapa kasus, terdakwa diketahui tidak memiliki akses ke 
penasihat hukum sejak saat penangkapan, hingga pada tahap 
persidangan maupun banding. Polisi memperlakukan beberapa dari 
mereka dengan buruk dengan cara menggunakan intimidasi dan 
ancaman untuk membuat mereka “mengaku” atas suatu kejahatan, 
dan secara “sukarela” menandatangani berkas-berkas penyidikan 
polisi yang digunakan sebagai bukti di pengadilan. Beberapa 
eksekusi dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 meskipun 
permohonan kasasi atau peninjauan kembali mereka yang 
terpidana mati masih belum diputus oleh Mahkamah Agung. 

Meskipun ada larangan yang jelas berdasarkan hukum 
internasional tentang penggunaan hukuman mati terhadap orang-
orang yang berusia di bawah 18 tahun atau memiliki disabilitas 
mental atau intelektual, Amnesty International mendokumentasikan 

Sebelum tahun 2016, orang-orang LGBTI di Indonesia telah 
mengalami diskriminasi dan stigma sosial dalam banyak aspek di 
kehidupan mereka, termasuk dalam hal pemenuhan baik itu hak- 

 adanya klaim dua orang terpidana mati sehubungan dengan usia di 
bawah umur dan kemampuan mental mereka yang tidak memadai 
ketika mereka dijatuhi hukuman tersebut. 

Meskipun tidak ada eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah sejak 
2016, pengadilan Indonesia terus menjatuhkan hukuman mati baru 
untuk kejahatan terkait perdagangan narkoba, pembunuhan, dan 
terorisme. Penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran terkait 
narkoba adalah masalah khusus, karena kejahatan tersebut tidak 
memenuhi standar "kejahatan paling serius". 

hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Namun 
sejak awal 2016 terdapat inisiatif-inisiatif yang nampaknya lebih 
terencana dan konstan oleh para politisi untuk meminggirkan 
orang-orang LGBTI di Indonesia, yang dijustifikasi dengan tafsir 
nilai-nilai keagamaan yang melabeli mereka yang LGBTI sebagai 
pendosa atau menderita sakit jiwa.  Orang-orang LGBTI di 34

Indonesia telah mengalami banyak pelanggaran HAM, termasuk 
pembatasan terhadap hak mereka untuk berekspresi dan 
berkumpul; kehilangan pekerjaan, jaminan sosial, dan hak atas 
kesehatan; dan juga disiksa dan menerima tindakan yang 
sewenang-wenang dari penegakan hukum. Sementara itu, mereka 

 Tiga putaran eksekusi mati pada 2015 dan 2016 telah berujung pada eksekusi terhadap 18 orang; tiga merupakan WNI dan 15 merupakan WNA, semua untuk kasus terkait kejahatan narkoba.32

 Amnesty International, Four Executed, Ten Still at Risk, 29 Juli 2016 (Index: ASA 21/4581/2016).33

 Kemunduran terakhir terjadi pada awal tahun 2018, para anggota DPR memasukkan ketentuan dalam Rancangan Perubahan KUHP yang memperluas definisi "zina" untuk juga mencakup pemidanaan hubungan seksual konsensual di luar 34

perkawinan. Lihat https://www.reuters.com/article/us-indonesia-lgbt-insight/criminal-code-revamp-plan-sends-chill-through-indonesias-lgbt-community-idUSKBN1FT2IO dan https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/14/
indonesia-is-about-to-outlaw-homosexual-sex-can-we-stop-it.

9MENGAKHIRI PELECEHAN, 
INTIMIDASI, SERANGAN DAN 
DISKRIMINASI TERHADAP ORANG-
ORANG LGBTI

Rekomendasi: 

• Sementara menunggu penghapusan hukuman mati 
sepenuhnya, pemerintah dan parlemen hendaknya melakukan 
langkah membentuk badan independen dan tidak memihak, 
untuk meninjau kembali semua kasus di mana orang telah 
dijatuhi hukuman mati, dengan maksud untuk mengubah vonis 
hukuman mati; khususnya untuk semua kasus di mana 
hukuman mati telah dijatuhkan untuk kejahatan terkait 
narkoba atau di mana persidangan tidak memenuhi secara 
ketat standar peradilan yang adil internasional, atau dalam 
kasus di mana terdapat kecacatan prosedural yang serius, 
badan ini dapat menawarkan agar kasus tersebut diadili ulang 
dengan proses peradilan yang sesuai dengan standar peradilan 
yang adil internasional yang tidak menggunakan hukuman 
mati; 

• Membentuk dan memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam 
perundang-undangan nasional yang mengatur penggunaan 
hukuman mati yang sesuai dengan hukum dan standar 
internasional, termasuk dengan menghapus hukuman mati untuk 
kejahatan selain pembunuhan yang disengaja (intentional killing), 
dan memastikan bahwa semua orang yang telah dihukum mati 
untuk pelanggaran lain, khususnya untuk pelanggaran terkait 
narkoba, dijatuhkan hukumannya sesuai dengan pelanggarannya; 

• Memastikan bahwa proses hukum terkait kejahatan-kejahatan 
yang dapat dijatuhi hukuman mati dijalankan dengan 
menggunakan standar-standar internasional peradilan yang adil 
yang paling ketat,  termasuk dengan mengimplementasikan semua 
rekomendasi yang relevan yang dibuat oleh Komisi Hak Asasi 
Manusia PBB dan Komisi Anti Penyiksaan PBB.

8MENGHAPUS HUKUMAN MATI 
UNTUK SEMUA KEJAHATAN
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yang yang terduga pelaku kekerasan terhadap orang-orang LGBTI 
seringkali terlindungi oleh impunitas.  35

Hubungan seksual sejenis konsensual bukanlah tidak pidana dalam 
KUHP. Namun terdapat berbagai usaha untuk merubah hal ini. Pada 
Desember 2017, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan 
pengujian undang-undang yang diajukan oleh beberapa akademisi 
untuk menerjemahkan ulang pasal zina dalam KUHP agar pasal 
tersebut juga memidanakan hubungan seksual konsensual. 
Permohononan tersebut didasarkan antara lain untuk memberikan 
rasa aman terhadap beberapa gejala sosial yang dianggap 
meresahkan oleh para pemohon, salah satunya homoseksualitas.  36

Orang-orang LGBTI di Aceh mengalami pengalaman terburuk di 
tengah situasi HAM orang-orang LGBTI yang menurun pada 
umumnya di Indonesia. Provinsi Aceh memiliki status otonomi 
khusus di Indonesia yang memperbolehkannya secara legal untuk 
mengeluarkan peraturan daerah (Qanun) berdasarkan Syariah 
Islam.  Beberapa Qanun mendiskriminasi terhadap orang-orang 37

LGBTI, tapi salah satu dengan dampak yang terburuk adalah Qanun 
Jinayat yang memiliki ketentuan-ketentuan pidana. Beberapa pasal 
dalam Qanun Jinayat mengkriminalisasi hubungan seks sejenis 
konsensual dengan ancaman hukuman maksimal 100 bulan 
penjara atau hukum cambuk 100 kali.  Pada Mei 2017, untuk 38

pertama kalinya di sana laki-laki masing-masing dicambuk 83 kali 
di hadapan publik setelah Mahkamah Syariah Aceh memutus 
mereka bersalah atas hubungan seksual sejenis konsensual antar 
laki-laki (liwath) yang merupakan tindak pidana dalam Qanun 
Jinayat.  39

Serangan terhadap orang-orang LGBTI di Aceh tidak sebatas karena 
penerapan Qanun Jinayat. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, 
aparat-aparat kepolisian dari Polres Aceh Utara menggerebek lima 
salon kecantikan dan menahan 12 orang yang diasumsikan sebagai 
transpuan (atau dikenal umum sebagai waria). Polisi kemudian 
mengenakan terhadap mereka kekerasan dan hukuman yang 
merendahkan, yang mencakup pemotongan rambut, menendangi 
punggung mereka serta memerintahkan mereka untuk membuka 
baju.  Karena penggerebekan ini, situasi mencekam penuh 40

ketakutan tercipta diantara para transpuan yang bekerja di salon-
salon kecantikan di propinsi tersebut, membuat mereka menutup 
salon mereka dan untuk sementara lari ke provinsi lain guna 
menghindari dijadikan target berikutnya.  

Penggerebekan yang dilanjutkan dengan tindakan-tindakan 
penyiksaan dan perlakuan yang buruk tersebut mengemuka di 
depan publik, dan akhirnya Kepolisian Daerah (Polda) Aceh 
melakukan penyelidikan internal, dengan hasil bahwa tiga petugas 
polisi, termasuk Kepala Polisi Resor Aceh Utara, menerima tindakan 
disipliner karena telah melanggar kode etik polisi.  Namun 41

demikian tidak ada satupun yang dibawa ke meja hijau atas 

dugaan telah melakukan penyiksaan dan perilaku buruk lainnya 
terhadap keduabelas orang tersebut.

Rekomendasi: 

• Hormati kewajiban-kewajiban HAM internasional Indonesia
dengan mencegah, menyelidiki, dan menghapuskan
transphobia, homophobia, kekerasan berbasis jender, dan
kriminalisasi individu karena ekspresi atau identitas jendernya
ataupun orientasi seksualnya. Hal ini dapat dicapai dengan,
sebagai salah satu langkahnya, mencabut peraturan
perundang-undangan yang melegitimasi diskriminasi sistemis
terhadap mereka dan menerapkan peraturan perundang-
undagan yang melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-
hak mereka;

• Secara publik mengecam ancaman-ancaman terhadap orang-
orang LGBTI, dengan jelas menyatakan bahwa kekerasan
semacam itu adalah suatu tindak pidana yang tidak akan
ditoleransi. Diam yang berkelanjutan hanya akan mengirimkan
pesan yang mengerikan bahwa serangan dan pelecehan
semacam itu akan ditoleransi oleh pemerintah,
melanggengkan jalan untuk tindakan diskriminatif selanjutnya
terhadap orang, aktivis, dan organisasi LGBT;

• Pastikan tidak ada satupun pihak berwenang yang membuat
pernyataan atau perintah publik yang dapat secara masuk akal
diterjemahkan sebagai izin untuk mendiskriminasi atau
menjadikan individu-individu tertentu menjadi target karena
orientasi seksual atau identitas jendernya;

• Pastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh
dan tidak berpihak dilaksanakan terhadap serangan dan
acaman terhadap individu yang dikarenakan orientasi seksual
maupun identitas jender mereka dan bahwa siapapun yang
secara masuk akal diduga telah melakukan kejahatan
semacam itu akan dituntut sesuai dengan hukum dan standar-
standar hak asasi manusia internasional. Pihak berwenang
juga harus mengambil tindakan untuk menyediakan
perlindungan efektif terhadap orang-orang LGBTI yang
menghadapi ancaman terhadap kehidupan dan keselamatan
mereka;

• Cabut perundang-undangan apapun yang memidanakan
kegiatan seksual sejenis konsensual yang melanggar hukum
dan standar-standar HAM internasional.
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35 Amnesty International, Crackdowns on LGBTI people hit alarming level (Siaran Pers, 6 November 2018), dapat diakses di: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/indonesia-crackdowns-lgbti-people-hit-alarming-level/; Arrest of 51 
People Fuels Hostile Environment for LGBTI People (Index: ASA 21/7289/2017); Stop inflammatory and discriminatory statements that put the LGBTI community at risk (Index ASA 21//2016).
36 Pasal  284(1) KUHP menyatakan bahwa zina adalah tindak pidana. Zina didefinisikan sebagai orang yang menikah yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau isterinya.  Patut diingat penolakan Mahkamah 
Konstitusi pada umumnya berdasarkan pandangan Pengadilan bahwa ia tidak dapat membuat suatu peraturan baru, bukan karena argumen anti-diskriminasi. Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016, 6 December 2017, 
dapat diakses di : https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/46_PUU-XIV_2016.pdf,  hal. 28, 379.
37 Status otonomi khusus Aceh diberikan sesuai dengan Nota Kesepakatan yang ditandatangi pada tanggal 15 Agustus, 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata internal selama beberapa dekade antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan 
Aceh Merdeka. Nota Kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa propinsi tersebut diizinkan untuk melaksanakan Syariah Islam, termasuk untuk 
urusan pidana, melalui Qanuns (Pasal 125). Nota Kesepakatan Helsinki MoU dapat diakses di: http://www.acehpeaceprocess.net/pdf/mou_final.pdf 
38 Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat No. 6/2014, dapat diakses di : https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf. Lihat juga Amnesty International 
and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Repeal or revise all provisions in the new Aceh Islamic Criminal Code that violate human rights [Cabut atau amandemen Qanun Jinayat yang melanggar hak asasi Manusia) (Index: ASA 
21/2726/2015).
39 Amnesty International, Indonesia: Arrest of 51 people fuels hostile environment for LGBTI people (Index: ASA 21/7289/2017).
40 Amnesty International, Indonesia: Police must protect-not attack- transgender women living under threat in Aceh (Siaran Pers, 14 Februari 2018), dapat diakses di: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/indonesia-police-must-
protect-not-attack-transjender-women-living-under-threat-in-aceh/. 
41 Surat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Divisi Hubungan Masyarakat sebagai jawaban terhadap permintaan Amnesty International Indonesia sebagaimana diatur dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (No. 

14/2008), dalam arsip Amnesty International.
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