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Universal Periodic Review (UPR) merupakan forum tukar-menukar pandangan 

sesamapemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk untuk penghormatan 

HAM kelompok Penyandang Disabilitas. Mekanisme UPR merupakan suatu kerja sama tinjau 

ulang 4 tahunan yang adil, dimana seluruh negara anggota PBB berkesempatan untuk dikaji-

ulang, ataupun menjadi negara yang memberikan pandangan serta rekomendasi HAM-nya.  

Indonesia merupakan satu dari 14 negara yang direview pelaksanaan HAM nya pada  Sidang 

Dewan HAM PBB ke 27 Tahun 2017.  Untuk pelaporan ini, 3 negara perwakilan PBB, yaitu 

Belgia, Bangladesh serta Equator bertindak sebagai pencatat/pelapor khusus. Selain itu, juga 

terdapt lebih dari 100  negara yang menanggapi pelaporan HAM Indonesia. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi 

komitmen HAM nasional dan internasional, sesuai rekomendasi yang telah diterima. Kehadiran 

delegasi Indonesia dalam pertemuan ini juga untuk menyampaikan upaya terkini terkait 

kebijakan dan program perlindungan dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas di 

Indonesia. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan prioritas Rencana Aksi Nasional HAM 2015-

2019. 

Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan 27th UPR dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, 

juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM. Anggota delegasi terdiri dari unsure-unsur 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama, Kementerian 

Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Staf Khusus Presiden, serta Bupati Pak-

Pak yang mendapat penghargaan sebagai Kota yang ramah HAM. Perwakilan Kementerian 

Sosial pada pertemuan ini diwakili Eva Rahmi Kasim, MDS. ; Analist Kebijakan Madya. 

 

Laporan HAM Indonesia pada pertemuan tersebut mencakup informasi upaya-upaya yang 

dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Terdapat 20 isu 

besar HAM yang disampaikan, yaitu : Situasi HAM di Papua, Penanggulangan 

Bencana,Kemiskinan, Hak-hak Sosial dan Budaya, Hak Kesehatan, Diskriminasi dan Peraturan 

Daerah yang bersifat Diskriminasi, Kebebasan Beragama, Hukuman Mati, Perdagangan Orang 

dan Pekerja Migran, Bisnis dan HAM, Kesehatan Reproduksi dan Penyandang HIV/AIDS, Sunat 

Perempuan, Juvenele Justice, LGBT, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Terhadap 

Perempuan), Pekerja Anak, Anti Kekerasan, Hak Penyandang Disabilitas, dan Revisi KUHP. 

 

Pada awal pelaporan, Menlu Retno, menyampaikan beberapa upaya dan capaian kemajuan 

HAM di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, seperti Ratifikasi beberapa instrument 

HAM International,  upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara 



lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia. Menlu Retno juga menggarisbawahi upaya 

terus menerus Indonesia, khususnya di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam pemenuhan 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta kebijakan kesejahteraan pembangunan di tanah 

air. Kebijakan nasional seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluar Sejahtera 

hingga kebijakan kesejahteraan dan keadilan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dan program 

Papua Terang Benderang, telah mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pemangku kepentingan. 

“Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya baik didalam maupun antar provinsi menjadi salah 

satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia,” 

 

Terkait dengan HAM Penyandang Disabilitas, disampaikan bahwa Indonesia pasca ratifikasi Konvensi 

hak-hak Penyandang Disabilitas, tahun 2016  telah disyahkan  Undang-Undang  No. 8 Tahun 20126 

tentang  Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menandai perbaikan HAM Penyandang Disabilitas 

dalam berbagai aspek kehidupan, sekaligus merealisasikan HAM Penyandang Disabilitas secara inklusi 

dalam kerangka pembangunan nasional baik di Pusat maupun Daerah. Partisipasi Penyandang Disabilitas 

dan pendekatan penanganan yang multisektoral juga menandai perubahan ke arah perbaikan HAM 

Penyandang Disabilitas. Pada  kesempatan itu, disampaikan pula bahwa Indonesia sudah menyampaikan 

pelaporan I implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan siap untuk direview pada siding 

Komite Penyandang Disabilitas. 

 

Khusus terkait dengan pemajuan hak ekonomi, sosial, pembangunan di Papua, Menlu Retno 

menegaskan komitmen dan perhatian tinggi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan 

di Papua dan Papua Barat. Kepada anggota Dewan HAM, Menlu RI menjelaskan bahwa Presiden Joko 

Widodo secara rutin dan langsung meninjau kemajuan dari pembangunan infrastruktur di Papua serta 

melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. “Beberapa kemajuan yang 

dirasakan dari berbagai program di Papua dan Papua Barat termasuk diterimanya lebih dari 2.8 juta 

kartu sehat  oleh masyarakat dan 360.000 pelajar yang menikmati Smart Student Program di Papua dan 

Pupua Barat 

 

TINDAK LANJUT  

 

Dukungan kuat masyarakat internasional dalam pelaporan HAM ini merupakan suatu capaian tersendiri 

bagi Indonesia. Terobosan kebijakan dan program nyata dua tahun terakhir di tingkat pusat dan daerah 

menjadi rujukan best practices dan lessons learned bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam 

pelaporan HAM Indonesia. Kebijakan pemerataan kesejahteraan melalui program pembangunan dari 

pinggiran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, sampai dengan 

pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, 

serta berlanjutnya iklim demokrasi merupakan hal  menjadi perhatian dan mendapat apresiasi 

masyarakat internasional. 

 

Selama pertemuan, terdapat 3 Negara angota PBB yang memberikan tanggapan pelaporan khusus 

terhadap pelaporan yang disampaikan delegasi Republik Indonesia, yaitu Belgia, Equador dan 

Bangladesh. Selain itu terdapat 109 negara yang menyampaikan dukungan ,  tanggapan dan rekomendasi 



dalam upaya perbaikan HAM di Indonesia. Hampir semua negara-negara yang hadir mengapresiasi 

kemajuan upaya HAM di Indonesia.  

 

Dalam proses UPR Indonesia ini, total 225 rekomendasi telah disampaikan delegasi dari 

101negara. Rekomendasi-rekomendasi tersebut secara umum dapat dikelompokkan kedalam 

lima tema pokok yaitu: meratifikasi instrumen HAM internasional; melanjutkan kerja sama 

dengan mekanisme HAM PBB; menghapuskan hukuman mati; hal-hal terkait orientasi seksual; 

dan memajukan upaya perlindungan HAM pada umumnya,  penyandang disabilitas, termasuk 

pluralisme dan toleransi.  

Indonesia dapat menerima secara langsung 150 rekomendasi. Sementara itu, 75 rekomendasi 

lainnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan HAM di pusat dan 

daerah, karena mencakup tema-tema HAM yang memerlukan pembahasan yang inklusif dan 

komprehensif, tidak hanya melibatkan otoritas eksekutif, namun juga legislatif dan yudikatif. 

Tanggapan akhir akan disampaikan Delegasi Indonesia pada sidang HAM bulan September 

2017. (Eva Kasim, Analist Kebijakan Madya) 

 

 

 

 

 

 

 



 


