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ARTI PENEGAKAN HAM BAGI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA 

Abdul Basid 

ABSTRACT 

At the present time that confronts national ctnd international strategic 

environment that is different from the strategic challenges faced in the past. In late 

New Order, Indonesia face serious challenges in all areas; multi-dimensional 

crisist, the threat of disintegration, and the economic slump. Development 

indicators show that Indonesia’s position is in the lowest group in the ruap the 

progress af development of nations, in terms of human development index, 

economic security, industrial structure, agricultural development, legal and 

judicial system, the implementantion of clean government, good governance and 

good administration in the public sector want any business. In addition, Indonesia 

is still regarded as a country, with high risk, with the highest levels' of corruption 

inclucle, as well at the size of foreign debt. And political developments in 

lndonesia, which was marked by political roughness and the number of the 

world’s larges't political party, shows the political culture and democracy that has 

not been established, a phenomenon that requires serious attention of every leader 

of the nation. 
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PENDAHULUAN 

Demokrasi adalah konsep yang sangat umum dan universal. Setiap orang 

terpelajar mungkin sudah mendengarnya. Meskipun demikian praktis demokrasi 

di setiap negara tidaklah sama. Ada ciri-ciri khusus yang timbul dari kondisi 
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geografis, ekonomi, politik dan sosial dan budaya serta ideologi dari masing-

masing negara yang sangat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, yaitu 

Pemerintahan: Dari, Oleh dan Untuk rakyat yang dilaksanakan berdasarkan 

Pancasila, terutama sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan" dengan dijiwai oleh sila "Ketuhanan Yang 

Maha Esa ", "Kemanusiaan yang adil dan beradab","Persatuan Indonesia" dan 

menjiwai sila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ". 

Hukum diciptakan untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat agar 

berlangsung tertib adil aman. Dalam sistem hukum nasional nilai-nilai yang 

terdapat dalam ideologi dan dasar negara Pancasila dijelmakan dalam UUD 1945 

sebagai sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia oleh 

karena itu bangsa Indonesia bukan saja bertekad melaksanaknya secara murni dan 

konsekuen, melainkan juga berkehendak untuk melestarikanya. 

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen berarti 

penerapan dan penjabaran Undang-Undang Dasar 1945, bukan saja pasal-pasalnya 

yang terdapat dalam batang tubuh dan penjelasnya, melainkan j.rga suasana 

kebatinanya yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka 

peningkatan kehidupan demokrasi, pemberdayaan, perluasan partisipasi, 

peningkatan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan guna meningkatkan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah, sekaligus juga terpeliharanya 

kesatuan dan persatuan bangsa, negara, dan tanah air, diperlukan pengembangan 

sistem dan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap, berfokus 

pada desentralisasi kewenangan tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan 
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penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan 

pedoman berisikan norma, standar, dan prosedur nasional. 

Pedoman nasional dalam pengelolaan kebijakan yang berorientasi pada 

meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah tersebut harus 

dapat memperlancar aparatur daerah dalam melakukan pengelolaan kebijakan dan 

pelayanan prima kepada masyarakat di daerah. Pemberdayaan masyarakat 

menyentuh nilai-nilai kemanusian dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban 

masyarakat dalam negara hukum yang demokratis. Hidupnya demokrasi dalam 

suatu negara bangsa, dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatan 

negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk 

menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud 

tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, 

serta terbukanya peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. 

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab 

pembangunan, reformasi birokrasi pemerintah perlu diarahkan antara lain pada (a) 

penguangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi 

masyarakat, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat,dan (c) pengembangan program untuk lebih 

meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat 

berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif 

yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat 

untuk melayani masyarakat ("a spirit to serve/'public"), dan menjadi mitra 

masyarakat ("partner of'society,"); atau melakukan kerjasama dengan masyarakat 
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("co production"). Dalam pada itu pelayanan mempunyai makna pengabdian atau 

pengelolaan pemberian bantuan yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan 

bangsa dalam membangun, yang dimanif'estasikan antara lain dalam perilaku 

"melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "memudahkan, 

bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap 

orang, bukan hanya untuk segelintir orang". Makna administrasi publik sebagai 

wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya "melayani publik", 

harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara. 

"Desentralisasi" merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah 

dalam SANKRI. Perbedaan perkembangan antar daerah mempunyai implikasi 

yang berbeda pada macam dan intensitas peranan pemerintah, namun pada 

umumnya masyarakat dan dunia usaha memerlukan (a) desentralisasi dalam 

pemberian perizinan, dan efisiensi pelayanan birokrasi bagi kegiatan-kegiatan 

dunia usaha di bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaian kebijakan pajak dan 

perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal, 

dan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan 

kontribusi dan potensi pembangunan daerah, serta (c) ketersediaan dan 

kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi dan peluang bisnis di 

daerah dan di wilayah lainnya kepada daerah di dalam upaya peningkatan 

pembangunan daerah. 

Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang 

terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidak 

pastian perkembangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan 
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efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-

undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya 

kepastian hukum merupakan indikator professionalisme dan syarat bagi 

kredibilitas pemerintahan, sebab bersilat vital dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan 

internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam 

penyusunan berbagai kebijaksanaan pembangunan. Sebab berbagai kebijaksanaan 

publik tersebut pada akhirnya harus ditungkan dalam sistem perundang-undangan 

untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. 

Dalam era globalisasi, dalam ekonomi yang makin terbuka, meskipun 

untuk meningkatkan efisiensi perekonomian harus makin diarahkan kepada 

ekonomi pasar, namun intervensi pemerintah harus menjamin bahwa persaingan 

berjalan dengan berimbang, dan pemerataan terpelihara. Yang terutama harus 

dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan 

yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, 

sektor, atau golongan ekonomi yang lebih maju. Peranan pemerintah makin 

dituntut untuk lebih dicurahkan pada upaya pemerataan dan pemberdayaan. 

Penyelenggara pemerintahan negara harus mempunyai komitmen yang kuat 

kepada kepentingan rakyat, kepada cita-cita keadilan sosial. 

Untuk itu, keserasian dan keterpaduan antar berbagai kebijaksanaan 

pembangunan harus diupayakan baik pada tingkat nasional maupun daerah. 

Pengentasan kemiskinan, kesenjangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dasar, serta peningkatan kuantitas, 

kualitas, dan diversifikasi produksi yang berorientasi ekspor ataupun yang dapat 
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mengurangi impor harus pula dijadikan prioritas dalam agenda kebijakan 

pembangunan nasional dan daerah. Upaya mendasar di bidang industri dan 

perdagangan perlu mendapatkan perhatian khusus, dan diarahkan untuk 

memperkuat basis ekonomi dan daya saing, agar memberikan dampak positif 

dalam persaingan global yang juga berlangsung di tengah kehidupan masyarakat 

kita di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah melalui berbagai perangkat 

kebijakan makro ekonomi yang tepat, dan berbagai kebijakan lainnya di sektor 

riil, disertai pembenahan kelembagaan yang mantap akan dapat mendorong 

peningkatan efisiensi. produktifitas. Pemerataan alokasi dan pemanfaatan sumber 

daya ekonomi. Selain itu, melalui kebijakan anggaran, aparatur pemerintah harus 

dapat mengarahkan dan memperlancar aliran sumber daya untuk mendorong 

pemberdayaan, pemerataan dan pertumbuhan, penguasaan iptek, dan 

pengembangan sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pada itu, masyarakat dan dunia usaha termasuk perbankan perlu 

didorong dalam pengembangan sumber dan sistem pembiayaan alternatifyang 

aksesif dan kondusif bagi perkembangan perekonomian rakyat, serta 

pengembangan kemitraan stratejik dengan dunia usaha nasional dan internasional. 

Skema ini menjadi sangat penting untuk digalakkan, sebab agaknya bangsa ini 

tidak akan dapat mengatasi permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi 

dewasa ini dan di masa datang dengan paradigma pembangunan lama yang 

berorientasi pada ketergantungan. Selanjutnya berbagai upaya perlu dilakukan 

secara mantap untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, mendorong 

demokratisasi pada kehidupan perekonomian, mernantapkan stabilitas nasional 
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yang dinamis, memperkokoh posisi neraca pembayaran, meningkatkan ketahanan 

nasional dan daya saing perekonomian bangsa dalam arena persaingan 

dunia.Yang tak boleh diabaikan dalam hubungan semuanya itu adalah konsensus 

dan komitmen bahwa semua itu adalah merupakan bagian dan kelanjutan dari 

keseluruhan tahapan perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi 

kemerdekaan bangsa dan negara, yang telah berlangsung puluhan dekade 

lamanya, dan sepenuhnya memanifestasikan dimensi-dimensi spiritual SANKRI 

sebagaimana diamanatkan para "founding fathers" negara bangsa ini dalam 

Pembukaan UUD 1945. 

Prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain mencakup: (a) peningkatan 

kompetensi sumber daya manusianya secara optimal, dengan antara lain 

mendayagunakan jabatan fungsional sehingga akan mengurangi tingkatan 

hirarkhi, bentuk organisasi berubah ke arah matriks dan flat; (b)Tugas-tugas 

Departeman/LPND sebagai berikut: (1) Instansi pusat difokuskan pada (i) 

penentuan kebijakan (policy), (ii) perencanaan berskala nasional/regional, (iii) 

pembinaan dan pengarahan melalui pengembangan norma, prinsip, standar, sesuai 

sektornya, (iv) desentralisasi perijinan, (v) Restrukturisasi tugas kedinasan; dan 

(vi) Pembinaan Kemampuan Profesional Aparatur Daerah; (2) Tugas-tugas 

operasional pada skala regional dan lokal didekonstrasikan pada aparatur provinsi, 

namun umumnya di desentralisasikan pada aparatur Kabupaten/Kota; (3) Sejauh 

mungkin memanfaatkan potensi masyarakat melalui pola kemitraan, privatisasi, 

ataupun sistem kontrak; dan (c) Tugas-tugas Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten / Kotamadya: (1) Tugas Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

berkaitan dengan instansi pusat, mengacu pada pembinaan teknis dari instansi 
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sektoral yang berwenang, (2) Kebijaksanaan teknis mengacu pada pedoman yang 

ditetapkan instansi pusat yang berwenang dan memiliki kompetensi, dan (3) 

Mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan prima. 

Desentralisasi merupakan inti otonomi daerah yang pada dasarnya 

dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

meningkatkan prakarsa masyarakat dalam pembangunan daerah. Sehubungan 

dengan itu, peletakan Otonomi Daerah pada Kabupaten/ Kotamadya merupakan 

pilihan yang tepat. Otonomi Daerah harus lebih memungkinkan semakin 

tumbuhnya pemerintahan dan masyarakat daerah dalam mendorong bertumbuh 

kembangnya potensi sosial dan ekonomi daerah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Negara Dan Rakyat 

Jika kita memposisikan Negara dan Rakyat tanpa ada kalimat lanjutannya 

maka kita sudah menempatkan pemikiran Machiavelian dimana rakyat (selalu) di 

bawah penindasan penguasa dan tidak ada sedikitpun peranan yang diberikan 

kepada rakyat untuk "berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah". Dalam konteks 

alam pikiran Machiavelian, tidak ada sedikitpun keinginan (niat) untuk 

memberikan hak (rights) kepada rakyat untuk "bertanya" sekalipun mengenai 

haknya, apalagi meminta bagian untuk keadilan bagi haknya itu. Dalam alam 

pikiran ini hanya satu yang dibolehkan bagi rakyat yaitu kewajiban (obligatian) 

dalam bentuk ketaatan buta (blind compliance) kepada sang penguasa. Jika kita 

memposisikan kalimat Negara dan Rakyat dalam "pemajuan dan perlindungan 

HAM", maka konotasi daripadanya adalah bahwa ada kehendak kuat untuk 
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menciptakan kesetaraan atau kesamaan posisi (bukan kedudukan) antara penguasa 

dan yang dikuasai (rakyatnya) di satu sisi dan penghormatan dan perlakuan yang 

seimbang antara hak asasi dan kewajiban asasi. Mungkinkah hal itu terjadi di 

Indonesia? Penyaji sudah secara panjang lebar menjelaskan kultur paternaslistic 

dan primodial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak 

berkembangnya masa kerajaan. Kultur paternaslistic dan primodial itu suatu 

kenyataan yang siapapun tidak dapat mengingkari sejarah mengenai kerajan di 

Indonesia, sekalipun oleh generasi muda masa kini. Karena kita tidak dapat 

membalikkan sejarah masa lampau menjadi tiada, kecuali kita secara evolusioner 

berkehendak menyempurnakan sejarah masa lampau sekalipun lambat. Revolusi 

untuk membalikan sejarah masa lampau dengan alasan apapun hanya akan 

memunculkan radikalisme dan anarkhi. Namun yang pasti dalam konteks 

perkembangan peradaban dunia dan kebersamaan untuk membentuk dunia yang 

lebih sejahtera dan adil maka perubahan tersebut merupakan prasyarat yang tidak 

dapat ditawar-tawar lagi. Hanya perubahan yang evolusioner yang tersistem dan 

terstruktur dengan baik dapat secara benar mencapai cita kesejahteraan dan 

keadilan bagi bangsanya. Dalam konteks uraian di atas maka konsep hukum dan 

pembangunan atau "law and development" haruslah diartikan sebagai suatu 

perubahan mendasar (fundamental changes) atas nilai-nilai (values) menuju ke 

arah kemajuan peradaban (civilization) baik di bidang hukum termasuk ke 

dalamnya penegakan hukum, politik, ekonomi, sosial maupun di bidang budaya. 

Tolok ukur kemajuan peradaban itu semuanya sangat ditentukan seberapa jauh 

suatu bangsa telah mewujudkan perlakuan yang sama antara hak asasi dan 

kewajiban asasi. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah, apakah yang menjadi 
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tujuan pembangunan itu, sarana hukum yang bagaimana yang dapat memperkuat 

pilihan pembangunan sehingga tujuan pembangunan benar-benar dapat dicapai 

secara tertib dan teratur serta memiliki implikasi kesejahteraan dan keadilan. 

Pertanyaan mendasar kedua dan sangat strategis dan merupakan "key, actors/s" 

kunci keberhasilan pembangunan adalah siapa yang harus menjalankan roda 

pembangunan itu; negara dan atau masyarakat. Pertanyaan mendasar ini 

kedengarannya aneh namun demikian jika kita ikuti perkembangan mutakhir 

pemikiran mengenai sistem demokrasi. Pertanyaan tersebut justeru relevan untuk 

didiskusikan dalam konteks perkembangan sistem politik dan pemerintahan di 

Indonesia di tengah globalisasi saat ini. Dalam bentuk modern, pertanyaan 

tersebut justeru telah memperolehj awaban filosofis yang diakui sampai saat ini 

yaitu dengan munculnya dua aliran yang sama-sama bertumpu pada filosofi 

ekonomi pasar (free market philosophy). Kedua aliran tersebut adalah, Cassical 

Social Democracy (The Old Left dan Thatcherism, Or Neoliberalism (the new 

right). Aliran pertama, "The Old Left", antara lain mempertahankan keikutsertaan 

peran negara yang kuat dalam kehidupan sosial dan ekonomi; negara 

mendominasi masyarakat sipil; dan menganut penuh Legalitarianism. Sedangkan 

aliran kedua, "The New Right ", antara lain berusaha memininalisasi peranan 

pemerintah, dan sekaligus mendorong terbentuknya Civil Society. 

Moralitas kekuasaan didukung oleh kekuatan individualisme ekonomi, 

negara kesejahteraan (welfare State) sebagai Savety Net.. Kesejahteraan posisi 

antara negara dan rakyat dalam pembangunan tersebut tidak diakui dalam sistem 

pemerintahan yang bersifat otoritarian atau monarkhi. Pertanyaan mendasar ketiga 

yang perlu menjadi bahan renungan kita bersama adalah, bagaimanakah 
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menjalankan roda pembangunan yang bersifat "multi-aspect" melalui pilihan 

sarana hukum yang dapat menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan dan 

keadilan tanpa mengabaikan kultur paternalistic dan primodial yang memang 

menjadi ciri khas masyarakat Indonesia ? 

 

Hak Ekonomi, Sosial dalam Otoritarianisme dan Demokrasi 

Jawaban atas pertanyaan mendasar pertama berkaitan dengan tujuan 

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang sudah lama kita idamkan 

namun belum juga tercapai. Pertanyaan ini dapat dijawab atas pertanyaan 

mendasar kedua dan ketiga. Pada umumnya dalam menjalankan roda 

pembangunan diakui bahwa negara (Pemerintah) harus berperan, dan hal inipun 

diakui baik dalam sistem ototitarian maupun dalam sistem demokrasi. Pengaruh 

kedua sistem tersebut sangat nyata terutama ke dalam kebijakan negara sangat 

mengedepankan "kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan" roda ekonomi 

berada pada badan-badan pemerintahan hingga keberhasilan pembangunan sangat 

ditentukan oleh penyelengara pemerintahan. Sedangkan pada sistem demokrasi 

liberal khususnya, sekalipun kekuasaan untuk mengendalikan arah pembangunan 

berada pada pemerintah, akan tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai 

fasilisator dan pemegang kendali. Sedangkan para stakeholder dijadikan "counter 

partner " yang memiliki posisi yang setara dengan pihak pemerintah. Kebijakan 

pembangunan di bidang ekonomi sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh kedua 

sistem pemerintahan tersebut. Pada sistem ototitarian kecenderungan untuk 

menutup pintu akses dan transparansi kepada stakeholder sangat dominan 

sehingga sulit untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggara negara. 
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Dalam sitem tersebut kecenderungan terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan sampai dengan tindak pidana korupsi sangat besar dibandingkan 

dengan keadaan dalam sistem demokrasi karena dalam sistem tersebut 

kecenderungan dominasi pemerintah dalam segala bidang kehidupan sangat 

dibatasi dan dikontrol oleh transparasi, akses publik ke dalam kinerja 

pemerintahan, dan sistem akuntabilitas yang teratur. 

Dalam konteks inilah segera dapat terlihat bahwa hak-hak sosial dan hak 

ekonomi dan hak politik serta hak hukum sangat terjamin di dalam sistem 

demokrasi dibandingkan dengan sistem otoritarian. Namun ada fenomena yang 

sangat mengkhawatirkan dan sudah terjadi di dalam sistem demokrasi di bidang 

ekonomi di Indonesia saat ini, yaitu besarnya pengaruh para pemilik modal 

terutama pemilik modal besar dan kuat terhadap kinerja lembaga pemerintah 

tanpa diimbangi oleh penegakan hukum yang kuat sehingga telah mensinyalkan 

bentuk kerjasama baru antara pihak stakeholder dan pemegang kekuasaan yang 

sangat potensial untuk terjadinya KKN. Disamping itu juga tidak dapat diingkari 

adanya sisi positif dari kerjasama tersebut antara lain dalam bentuk, "outsourcing 

process ", yang menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang signifikan bagi 

pertumbuhan ekonomi nasoinal yang berdampak internasional, termasuk 

penanaman modal asing. Bentuk kerjasama baru yang menumbuhkan KKN 

tersebut sangat merugikan bukan hanya keuangan negara semata-mata melainkan 

juga telah memerosotkan nilai-nilai kesusilaan masyarakat yang lebih besar jika 

tidak segera diatasi dengan melaksanakan langkah pencegahan awal sebelum 

sampai terlanjur terlalujauh dan semakin sulit dicegah den diberantas. 
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Dalam kaitan ini fakta sangat sulitnya Kejaksaan Agung melakukan 

penyelidikan, penyidik, penuntutan terhadap pemilik modal yang kuat dan 

berpengaruh atau memiliki akses politik yang luas menandakan bahwa dewasa ini 

pengaruh sistem ekonomi kapitalis terbukti telah membawa dampak negatif yang 

sangat luas dan sulit diberantas karena telah membentuk suatu komunitas baru 

yang bersifat ekslusif serta memiliki "imunitas" yang dikemas dalam bingkai 

hukum baru (seperti MSAA, MRNIA dan R&D) dan diperkuat oleh konsep 

pertanggungjawaban keperdataan dan pidana yang sangat lemah. Penulis 

berpendapat bahwa konsep hukum yang sama sekali tidak dikenal dan dianut di 

Indonesia yang berorientasi kepada sistem "civil law" selama ini. Persoalan 

apakah konsep hukum baru ini merupakan satu-satunya solusi hukum yang 

memenuhi persyaratan keseimbangan proteksi terhadap kepastian hukum, 

keadilan dan kesejahteraan masih merupakan tanda tanya besar karena sudah tentu 

memiliki implikasi hukurn yang luas dan berkepanjangan. Bahkan jika tidak 

segera dievakuasi akan membentuk preseden dalam menentukan solusi hukum 

dimasa yang akan datang. Konsep hukum baru sebagaimana telah dilaksanakan 

tersebut sesungguhnya secara fundamental telah "menggangu" (distrupted) tatanan 

hukum yang selama ini dianut terutama terutama terhadap asas-asas hukum umum 

yang berlaku baik dalam hukum keperdataan maupun dalam hukum pidana. 

Bahkan konsep hukum baru ini sudah jauh melampaui batas toleransi "asas 

kebebasan berkontrak", dan asas para pihak yang "beritikad baik"; dan juga "asas 

tiada pidana tanpa kesalahan". Contoh paling nyata adalah telah dipidananya 

beberapa direktur BI sebagai fasilisator pengucuran dana BLBI, sedangkan para 

pelaku utama (pemilik bank/direksi bank yang bersangkutan) lolos dari 
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penuntutan dan pemidanaan. Bertitik tolak dari uraian di atas maka dapatlah 

dikatakan bahwa, sesungguhnya hak ekonomi dan sosial itu merupakan hak asasi 

manusia yang sangat strategis untuk segera diperjuangkan dan dipenuhi terutama 

bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan dengan hak sipil 

dengan politik. Dengan kaitan ini penulis sependapat dengan pernyataan 

Robertson, yang antara lain menegaskan sebagai berikut : 

"Civil and political rights may be fundamental, be they cannot be enjoyed on an 

empty, stomach. Talk to holocaust survivors, and they will tell you that racial 

discrimination, slavery and loss of libertywere not they immediate concern....., but 

rather an aching and allenveloping hunger: Of course, starvation was inflicted as a 

consequence of an inhuman racist policy, but it endangered their right to life more 

directly than depriving them of  civil liberties". 

Sejalan dengan perkembangan pendapat tentang hak ekonomi dan sosial di 

atas, di dalam bagian menimbang Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang 

merubah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi telah dinyatakan secara tegas bahwa tindak pidana korupsi 

merupakan pelanggaran atas hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. Dengan 

pernyataan dalam bagian menimbang tersebut maka status hukum tindak pidana 

korupsi di Indonesia setara dengan pelanggaran HAM berat lainnya sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

 

PENUTUP 

Wujud hubungan negara dan rakyatnya dalam konteks perlindungan HAM 

di negara demokrasi Indonesia sudah seharusnya pertama-tama, mengidentifikasi 
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masalah hukum apa saja yang muncul sebagai akibat pergeseran filosofi ekonomi-

terkendali menuju kepada filosofi ekonomi-pasar: dan kedua bagaimanakah sikap 

politik pemerintah terhadap pengeseran filosofi tersebut" dan ketiga, perlu 

dicermati, konsekwensi-konsekwensi sosial ekonomi dan hukum jika pilihan 

kebijakan pemerintah jatuh pada salah satu dari kedua filosofi ekonomi ersebut, 

dan keempat, sejauh manakah pemerintah dapat dan hukum jika pilihan kebijakan 

pemerintah jatuh pada salah satu dari kedua filosofi ekonomi tersebut dan kelima, 

sejauh manakah pemerintah dapat tetap memelihara keseimbangan antara 

kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat melalui pilihan-pilihan tersebut. 

Di dalam usaha untuk melaksanakan saran-saran tersebut di atas maka 

perlindungan hak ekonomi dan sosial seluruh rakyat Indonesia harus dijadikan 

tolok ukur yang paling sempurna untuk menguji keberhasilan pembangunan 

nasional dengan pilihan filosofi ekonomi nasional yang sudah ditetapkan. Penulis 

berpendapat bahwa, pilihan filosofi ekonomi apaplln yang akan diambil jika tidak 

didasari oleh "sense of belonging" dan "sense of responsibility' yang sangat kuat 

dari para pemimpin bangsa ini untuk tetap survive dari krisis multi dimensi saat 

ini disertai "sense of solidarity” sebagai "one nation", maka semua pilihan tersebut 

akan kehilangan arah dan tujuan serta jauh dari cita-cita menciptakan masyarakat 

yang adil dan sejahtera dan sebagai bangsa terhormat dan dihormati. Evaluasi atas 

pembangunan hukum sejak era reformasi terutama reformasi hukum yang 

berkaitan dengan pambaharuan di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan 

masih belum dilandaskan kepada landasan filosofi ekonomi yang kuat. Hal ini 

disebabkan fundamental hukum ekonomi yang telah dijalin dalam peraturan 
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perundang-undangan yang baru sangat rentan terhadap perubahan global di 

bidang ekonomi internasional. 

Sebagai contoh, perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 yang 

draft RUU perubahannya telah selesai dirampungkan; dan penyusunan draft RUU 

tentang Restrukturisasi Perbankan sesungguhnya sudah dirampungkan pada awal 

tahun 2000 tetapi kemudian ditunda, dan dalam tahun anggaran 2003 mulai 

diajukan ke DPR RI. Selain itu, hambatan-hambatan serius dalam implementasi 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Yayasan. Sebagai akhir dari uraian 

saya, dapat saya kemukakan bahwa, sejalan dengan perkembangan globalisasi di 

bidang ekonomi dan implikasi yang sangat luas terutama terhadap negara 

berkembang, termasuk Indonesia, maka sesungguhnya, Indonesia termasuk 

"vulnerable state". Dengan kata lain, diskusi mengenai hubungan NEGARA dan 

RAKYAT dalam konteks perlindungan HAM haruslah ditafsirkan dalam 

kerangka perlindungan hak ekonomi dan sosial, bukan hak ekslusif kelompok 

pelaku bisnis tertentu atau bukan semata-mata masalah perlindungan hak-hak sipil 

dan hak politik. 
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