
 

“Meeting Notes Sesi 2” 
(Pkl. 09:30-12:00 WIB) 

Tanggal 
Laporan: 
 
 Lokasi: 

Ruang Rapat Timur 
FISIPOL UGM  

Tanggal: 
30 Oktober 2019  

Notulen: Mohamad Yusuf 
 
Project Officer Talk Show 
Festival Ham:  

Perihal:  
” Pembangunan Daerah yang Berbasis 

HAM, Berkeadilan Sosial dengan 
Pendekatan Budaya”  

Distribution: 
Peserta Rapat 

 

 

Sambutan dari perwakilan IRE 

Oleh : Mahmud 

            Selamat pagi, assalamualaikum wr wr. Terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian. 

Sebenarnya acara ini adalah pemanasan festival HAM di Jember pada 19 November. Tujuan dari 

Talk Show ini mensosialisasikan festival yang akan di adakan besok. Kami dari IRE mengucapkan 

terima kasih kepada INFID yang mempercayakan kami untuk mengadakan acara ini. Kedua kami 

mengucapkan terima kasih kepada Pak Arie Sujito sebagai ketua Departemen Sosiologi memberikan 

tempat secara gratis di sini.  Target diskusi acara ini adalah teman-teman mahasiswa di kampus-

kampus. Ada beberapa yang bertanya melalui WA apakah acara ini bersifat umum? Saya jawab 

umum hanya tempatnya saja di UGM. Semua boleh datang pada acara ini. Mungkin itu dari saya 

terima kasih.   

SESI DISKUSI 

Moderator : Aura Rachma Putri 

Pembicara : 

1. Mugiyanto, Senior Program Officer INFID 

2. Arie Sujito, Dosen FISIP UGM 

(Aura)  

           Selamat pagi, senang sekali bisa hadir di sini kampus impian saya walaupun tidak 

kesampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir ke sini. Terima 

kasih juga untuk ke dua pembicara. Saya akan memandu kegiatan ini dari jam 09:30-12:00. Sesuai 

dengan tema diskusi ini akan membahas pembangunan daerah berbasis HAM dan keadilan sosial. 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Mahmud, kalau diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan 

menuju kegiatan festival HAM 2019. Yang akan diadakan pada 19-21 November dia di Jember. 

Langsung saja ke pembicara pertama Mas Arie Sujito yang akan menjelaskan mengenai apakah 
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kebudayaan dapat menjadi digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk menuju pembangunan 

berbasis keadilan dan HAM? Untuk Mas Sujito saya persilakan.  

(Sujito) 9:32 

           Selamat pagi, assalamualaikum wr wb. Terima kasih Aura langsung di suruh bicara. Mugi 

kita ketemu lagi di kampus ini. Bapak dan ibu yang saya hormati pagi hari ini kita akan 

mengobrolkan bagaimana membaca perspektif pembangunan dan HAM dalam pendekatan 

kebudayaan. Mengapa ini penting di dalam diskusi kita karena politik kita cenderung semakin 

kumuh. Terlihat dari proses-proses pemilihan dan proses politik berskala nasional dan daerah. 

Berakibat pada orang cenderung apatis terlihat dari ke kekhawatiran orang-orang enggan ikut bagian 

dalam proses pembangunan. Kebudayaan sebagai salah satu pendekatan dapat dipakai untuk menjadi 

alternatif yang kita sebut sebagai terobosan. Suatu terobosan bahwa sering kali budaya sering 

diidentifikasi sekedar tari-tarian, kesenian. Padahal dalam perspektif yang lebih besar pendekatan 

budaya lebih dilihat sebagai pengetahuan, dilihat dalam konteks dikursus. Di mana menjelaskan 

pembangunan memasukkan isu HAM dan keadilan sangat penting. Kalau demokrasi diasumsikan 

pelibatan subjek politik rakyat banyak dengan praktik paling kecil melibatkan diri dalam proses 

membentuk kekuasaan melalui pemilu. Mereka yang dianggap sebagai kelompok marginal hari-

harinya dia dapat bergelut dan survive. Kebudayaan dipahami sebagai apa yang sehari-hari yang 

dilakukan. Bahkan bekerja merupakan suatu praktik kebudayaan. Kita melihat di berbagai forum ada 

kampanye 4.0 dengan propaganda munculnya masyarakat baru digital. Ini menjadi babak baru 

instrumentalisasi  perubahan yang ada sekarang. Apakah pembangunan yang ditandai oleh 

digitalisasi masyarakat itu juga menjadi bagian yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat di akar 

rumput? Prinsip keadilan adalah semua warga negara memperoleh akses yang sama. Prinsip keadilan 

adalah masyarakat yang selam ini tereksklusif akibat dari pembangunan yang tidak adil di masa lalau 

misalnya kemudian di hadirkan kembali oleh demokrasi. Yang tadi saya sebutkan ketika demokrasi 

tidak mampu menghadirkan subjek-subjek yang termarginalkan. Maka di situ demokrasi gagal 

akibat dari dikuasai oleh oligarki dll. Hingga berdampak pada pembangunan tidak lagi berkeadilan 

dan HAM. Pendekatan kebudayaan diharapkan sebagai cara untuk mengatasi jebakan-jebakan 

kefrustrasian melihat politik yang semakin keruh.  

          Pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan kebudayaan sebagai cara kita untuk mendorong 

pembangunan berkeadilan dan HAM? Saya menyebut beberapa ide sebenarnya. Bahwa ketika yang 

kita lihat sehari-hari HAM begitu jauh dari dikursus masyarakat akar rumput apa sebenarnya HAM? 

Dia akan sadar betul ketika ingin beribadah dilarang, diskusi dibubarkan, pengangguran, difabel serta 

pelayanan publik yang tidak ada. Itu adalah praktik-praktik sederhana sehari-hari mereka 

menghadapi itu. Tetapi ketika dikursus berubah menjadi HAM mereka menjadi jauh dengannya. Ini 

menunjukkan ketika kita membumikan HAM dengan kebudayaan dia akan merasakan bahwa ham 



ini adalah sehari-hari kehidupan kita. Ketika kita hidup punya sikap toleransi terhadap perbedaan 

dengan identitas yang beragam sadar atau tidak sadar di situ praktik kebudayaan yang misinya adalah 

HAM dapat ditemukan. Ini kita akan tersenyum dan bingung ketika berdebat pilpres terjadi 

pertarungan yang cukup kencang. Tetapi kemudian muncul politik akomodasi di mana pertarungan 

di pilpres saya sebut sebagai drama. Karena HAM tidak lagi menjadi perdebatan yang cukup serius 

ketika kita berbicara tentang kabinet diisi oleh orang-orang yang dulunya bermasalah dengan HAM. 

Yang seperti ini seolah-olah urusannya sudah selesai. Pertanyaannya adalah bagaimana dikursus 

seperti ini tidak membuat masyarakat mengalami apatisme. Bagaimana situasi politik yang oligarki 

seperti ini tidak membuat masyarakat tereksklusi kembali. Saya berpikir festival HAM yang 

dirancang oleh teman-teman INFID bersama daerah yang ingin mendorong pembangunan 

berkeadilan dan HAM di daerah. Ini menjadi sangat penting karena permasalahan HAM ternyata 

sangat dirasakan sehari-hari oleh masyarakat. Tetapi sebagai sebuah dikursus masih eksklusif. 

Pendekatan kebudayaan membuat HAM dan keadilan sebagai topik yang inklusif.  

             Mengapa kebudayaan penting karena contoh praktik akar rumput mereka di eksklusi dalam 

ruang publik dan tidak mendapatkan akses. Negara semestinya memiliki tanggung jawab. Karena 

mereka memiliki kewenangan secara konstitusional untuk memenuhi hak warga negara, ini 

normatifnya. Tetapi kalau saya bayangkan tadi demokrasi kalau di tandai dengan proses-proses 

oligarki maka isu-isu keadilan dan HAM sering kali tidak pernah menjadi perdebatan publik. Ruang 

publik sekarang ditandai oleh persekusi, cemooh atau ketegangan-ketegangan bahkan dagelan 

kompromi yang sangat dramatis seperti itu. Dikursus mengenai keadilan dan HAM sering kali tidak 

muncul di permukaan. Kalau kita sepakat bahwa pembangunan harus berorientasi pada keadilan dan 

HAM serta kebudayaan sebagai salah satu pendekatan. Maka mengisi pendekatan kebudayaan 

sebagai cara untuk mempopulerkan HAM kepada masyarakat menjadi jalan alternatif. Seperti kasus 

Papua, dikursus HAM dan hukum tidak dapat dijangkau oleh masyarakat akar rumput. Dan ketika 

orang membela identitas tertentu pada saat yang sama merebak pula identitas yang lain. Berakibat 

sebagai subjek politik tidak ada dialog.  Contoh beberapa waktu yang lalu Fisipol menggelar diskusi 

tentang Papua. Antar pembicara berbeda pandangan ada yang melihat bagaimana memperkuat 

identitas Papua sebagai solusi karena ada praktik diskriminasi. Yang dicatat semestinya ketika cara 

pandang kita melihat identitas tertentu dilihat sebagai yang lain dan tidak berbicara tentang 

kewarganegaraan maka mengadvokasi identitas A akan menciptakan penguatan pada identitas B. Di 

sini akan terjadi ketegangan. Saya membayangkan kalau semisal dengan pembangunan berkeadilan 

dan HAM agar daerah dapat berbicara jauh lebih serius itu. Saya memiliki opini ini akan 

memperbaiki pembangunan di tingkat nasional. Sebagai contoh Jogja dipahami sebagai kota toleran. 

Jogja dianggap guyub rukun dan sering kali di lihat dari reproduksi sejarah tentang Jogja. Tetapi kita 

lupa bahwa praktik diskriminasi dan ketegangan tidak dilihat sebagai gejala yang saat ini terjadi. 

Masalah kita adalah mengapa isu toleransi seperti di Jogja tidak pernah diangkat ke permukaan. 



Karena ada konflik kepentingan mereka yang semestinya menjadi pelindung HAM malah menjadi 

bagian dari masalah HAM sendiri.  

             Saya kira ini juga dialami di kampus. Diskusi yang lalu saya kira menarik di UGM soal 

pelarangan ustad Abdul Somad. Terjadi perdebatan yang cukup menarik. Di UGM sendiri terjadi 

perbedaan pandangan, diera demokrasi ini semua boleh bicara dengan kebebasan tertentu. Tetapi 

masing-masing subjek dalam menempatkan diri dalam landasan demokrasi itu wajib. Kalau saya 

anti demokrasi dalam forum di mana kita sepakat untuk berdemokrasi. Tentu ketika saya memiliki 

ruang yang sama dengan yang pro demokrasi itu rasanya tidak adil. Sebenarnya seperti itu, ada 

kelompok di masyarakat kita yang anti demokrasi tetapi memanfaatkan demokrasi. Akibatnya 

membaca mimbar akademik dan kebebasan akademik tidak diletakkan dalam konteks nilai dasar 

demokrasi. Menurut saya debat seperti ini di kalangan intelektual belum tuntas. Dan jangan salah 

kalau intelektual kadang-kadang menjadi bagian dari partisan kelompok yang sebenarnya dunia 

perguruan tinggi memiliki ruang yang cukup kritis atas realitas yang ada. Topik ini di UGM sempat 

ramai dan saya selalu percaya bahwa kita harus dapat membedakan kuliah umum, debat dan 

pengajian. Kalau diskusi atau debat bagi kita sebagai ruang yang menghargai tentang perbedaan 

setiap kita memiliki posisi yang sama. Itu yang disebut dengan kebebasan sipil dan politik hak untuk 

berbicara. Artinya dunia kampus itu dunia yang memiliki ruang di mana juga tidak eksklusif. Bahwa 

kalau orang berdebat atasnama keilmiahan tetapi menyembunyikan sektarianisme. Memanfaatkan 

ruang ilmiah untuk melakukan diskriminasi. Ini yang perlu kita bangun banyak perguruan tinggi di 

daerah memiliki masalah yang sama. Sehingga di daerah terjadi praktik pembangunan yang 

diskriminatif dan pelanggaran HAM banyak perguruan tinggi absen karena mengurangi risiko. Coba 

bayangkan kalau perguruan tinggi tidak memiliki keinginan praksis untuk terlibat secara aktif 

dengan misi kebebasan. Masyarakat akan tidak terdorong menjadi bagian itu.  

             Saya beberapa kali melakukan kritik ini, ruang kampus itu bebas tetapi ingat kalau kampus 

tidak dimanfaatkan untuk cara pandang kritis kita mengundang orang anti demokrasi ke kampus 

dengan seolah-olah runag ilmiah padahal sebenarnya ini terjadi distorsi. Saya kira ada beberapa hal 

dari presiden Jokowi yang saya apresiasi. Soal bagaimana demokrasi bisa lebih baik sekalipun apa 

yang dilakukan oleh presiden Jokowi masih banyak PR. Terutama periode kedua ini yang begitu 

banyak. Saya tidak habis pikir Prabowo masuk ke dalam kabinet sebagai gejala apa? Kalau gejala 

untuk meredam dan stabilitas politik itu, ok. Tetapi biayanya terlalu mahal untuk demokrasi di 

Indonesia. Jejak digital menggambarkan bahwa umpatan perdebatan antar tim sukses tiba-iba 

berubah dan harus dimaklumi sebagai realitas sosial. Kalau seorang sosiolog menyebut itu panggung 

depan dan di belakang skenarionya berbeda. Kembali pada topik yang saya bicarakan di depan. 

Kalau misalnya upaya kita untuk memperjuangkan HAM dan keadilan dapat dimulai dari daerah. 

Dan di daerah dapat mengambil inisiatif-inisiatif mengangkat isu keadilan dan HAM di dalam 



praktik kehidupan sehari-hari. Maka yang saya bayangkan tentang pendekatan budaya adalah 

menghadirkan HAM dalam dikursus praktik keseharian. Sebagai contoh ada unggahan di media 

sosial tentang anak yang sebenarnya down sindrom tetapi dianggap lucu, ini adalah praktik 

diskriminasi. Hal-hal seperti ini yang perlu dipahami dan dilihat secara kritis dengan perspektif 

keadilan dan HAM. Dan saya percaya bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memiliki 

inisiatif untuk tujuan lebih baik. Festival di jember akan di jelaskan lebih detail oleh Mugi, tetapi di 

Jawa Tengah praktik HAM sudah banyak di lakukan. Ini kira-kira dalam pertarungan yang lebih 

mikro di tingkat daerah dan lokal terkait aktor  yang dapat diajak untuk memperjuangkan HAM. 

Karena faktanya di Jogja pemimpin di daerah tahu narasi yang bersifat normatif dan empiris tentang 

HAM seperti apa tetapi terkadang terjadi konflik kepentingan dan membuat seolah-olah tidak ada 

praktik pelanggaran HAM. Pada sebenarnya terjadi termasuk waria. HAM juga perlu dilihat dalam 

konteks yang lebih luas ekonomi, sosial dan politik. Misalnya membicarakan pembangunan yang 

berkeadilan. Contoh di Jogja, ruang publik semakin menyempit. Dipinggir jalan dipenuhi bukan 

terkait dengan informasi layanan publik tetapi iklan. Ini tidak pernah dilihat sebagai masalah, malah 

dilihat sebagai proses kebudayaan ekonomi baru. Ini sebagai dikursus sering kali luput dari 

perhatian. Pertanyanya adalah pemerintah daerah melakukan apa terkait hal ini?  

               Saya kira festival ini dimaksudkan ke sana saya kira. Selain itu menjadi tantangan bagi para 

intelektual di kampus maupun di NGO untuk mempermasalahkan ulang lingkungan dan dikursus 

keadilan dan HAM agar naik ke permukaan. Sehingga pemilihan jabatan publik tidak lagi di isi  

umpatan berisi identitas. Mari kita geser ke arah kebutuhan publik, terkait air bersih, udara layanan 

publik dll. sehingga kita tahu kalau demokrasi memiliki makna. Oleh karena itu kita membutuhkan 

cara untuk melakukan kritik dan kebudayaan salah satu caranya berbasis keadilan dan HAM. Saya 

mau bercerita sedikit terkait sanggar yang sebenarnya memiliki ide ke sana. Tempat di mana kita 

mau mempermasalahkan pembangunan dengan pendekatan budaya. Banyak narasi lokal yang tidak 

diangkat kepermukaan padahal itu penting. Kalau Jogja dinilai intoleran dari praktik kelas menengah 

dan milisi sipil yang sering benturan serta negara membiarkan. Ternyata di akar rumput praktik 

toleransi justru menguat. Bagaimana gotong royong sebagai suatu gejala itu tidak hanya diklaim oleh 

partai-partai yang selama ini mengeklaim tanpa sama sekali menjalankannya. Tetapi praktik 

kebudayaan gotong royong sebagai sikap toleransi di masyarakat terjadi. Tetapi mengapa isu ini 

tidak pernah diangkat sebagai isu publik? Dan menempatkan masyarakat akar rumput sebagai 

subjek. Karena praktik oligarki tadi maka itu demokrasi kita mengalami pendangkalan. Kalau 

pendangkalan demokrasi terjadi maka orang akan kembali ke Suharto atau ke sektarian. Orang yang 

bermasalah HAM mendapatkan tempat di jabatan publik karena hilangnya misi besar HAM dan 

tidak mau membongkar.  



               Saya memiliki usul mari kita kembangkan forum di level komunitas sebagai tempat 

persemaian dikursus tentang keadilan sosial dan HAM. Jadi kalau berbicara tentang pancasila tidak 

hanya di pusat studi pancasila saja tetapi di masyarakat. Banyak sekali orang mengkhawatirkan 

tentang sektarianisme dan terorisme. Antitesis pembicaraan terorisme kan ulama, kiyai dan densus 

88, mengapa para intelektual tidak bicara soal itu? Saya usul mengapa INFID, IRE dan bekerja sama 

dengan kampus. Saya berharap kampus juga menjadi tempat di mana menjadi arena keadilan sosial 

dan HAM sebagai dikursus semakin berkembang. Skripsi saya harapkan tidak hanya merayakan 4.0 

saja. HUT UGM ingin mengangkat tentang revolusi 4.0 tetapi pendekatannya kritis karena tuan 

rumahnya sosiologi. Akan mengangkat proletarisasi baru praktik dalam masyarakat digital. Sesuatu 

yang di luar arus utama karena sekarang sedang merayakan revolusi 4.0. ada atau tidak hubungannya 

revolusi 4.0 dengan keadilan sosial dan HAM. Diskusi ini perlu untuk di utarakan. Kalian boleh 

mengatakan digitalisasi sebagai gejala yang masif telah membantu tumbuhnya ekonomi bantu di 

kalangan masyarakat. Tetapi di kalangan kampus juga kritis gejala ketidakadilan baru juga 

bermunculan. Perspektif ini perlu kita dorong, festival HAM dapat memberikan cara pandang baru 

melihat HAM dalam perspektif kebudayaan dan memulainya dari daerah. Di level nasional menunya 

memang gado-gado tetapi kita mulai dari tingkat daerah membincangkan tentang keadilan sosial dan 

HAM dal perspektif kehidupan sehari-hari. Jika begitu saya optimis tantangan yang perlu kita jawab 

adalah bagaimana peran perguruan tinggi dan mahasiswa yang tidak hanya merayakan 4.0 saja. Saya 

kira itu selebihnya akan saya tambahkan dalam diskusi.   

(Moderator)  

           Terima kasih Mas Jito, menarik sekali tadi disampaikan mengenai bagaimana pendekatan 

budaya menjadi sebuah solusi alternatif agar HAM dan keadilan bisa lebih inklusif lagi. Selanjutnya 

berpindah ke sebelah saya Mas Mugiyanto senior officer INFID. Mungkin dapat juga menjelaskan 

mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk pembangunan kota berbasis keadilan dan 

HAM. Serta apa itu festival HAM dan kaitannya dengan kota HAM?  Dan kenapa teman-teman di 

sini harus datang? 

(Mugiyanto) 09:58 

           Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Jurusan Sosiologi 

Fisipol UGM, kawan-kawan IRE yang mengorganisasi acara ini.  Bapak dan ibu serta kawan-kawan 

sekalian ini forum pertama saya setelah dua dekade meninggalkan UGM. Ketika saya datang ke sini 

tadi saya bernostalgia sebentar. Saya dulu di Fakultas sastra. Diskusi pagi hari ini menarik karena 

ada kombinasi dari paparan Jito sebagai seorang sosiolog. Beliau sangat baik memberikan justifikasi 

mengapa INFID mempromosikan kabupaten kota HAM. Karena alasan itulah INFID sebagai salah 

satu NGO membuat strategi baru membuat advokasi HAM berdasarkan riset. Tetapi melakukan 



pertunangan dengan pemerintah daerah khususnya kabupaten kota. Karena di sanalah denyut nadi 

warga masyarakat ada. Otoritas yang dapat menangani langsung ketika ada masalah keadilan dan 

HAM sebetulnya ada di bupati dan wali kota dalam kerangka UU 23 tahun 2014. Tentunya tidak 

semua yang berkaitan dengan HAM menjadi otoritas kabupaten tetapi banyak sekali terkait hak asasi 

manusia yang sebenarnya dapat ditangani. Itulah kenapa INFID melokalkan HAM. Bahasa yang 

dipakai oleh KEMENKUMHAM adalah kabupaten dan kota peduli HAM. Nanti saya paparkan 

karena ada kontroversi di sana. Seolah-oleh kegiatan yang dilakukan oleh INFID memberikan 

stempel bahwa kabupaten atau kota seolah-olah sudah peduli HAM. Seperti misalnya tahun lalu 

festival HAM kami selenggarakan di Wonosobo. Kami mengundang Gubernur Jateng. Kawan-

kawan aktivis lingkungan terutama yang mengadvokasi Kendeng mengkritisi kenapa Ganjar 

diundang dan di anugerahi gubernur peduli HAM. Padahal punya banyak persoalan termasuk 

Kendeng. Ini ada perbedaan konsepsi dan pemahaman bahwa yang memberikan stempel-stempel itu 

adalah KEMENKUMHAM. Dan memang mereka memiliki kriteria. Yang dipermasalahkan adalah 

kriteria yang di miliki untuk menentukan sebuah daerah itu peduli HAM atau tidak. Yang sekarang 

kami ambil bukan memberikan stempel sebuah daerah itu berkeadilan HAM atau tidak. Tetapi lebih 

memberikan asistensi kepada kabupaten atau kota untuk menjadi kabupaten atau kota ramah dan 

peduli HAM. Jadi to be come human rights city.  

             Strategi ini di dasarkan kepada beberapa hal. Yang  terutama misalnya laporan setiap tahun 

KOMNASHAM laporan warga kepada KOMNASHAM menunjukkan pemda menjadi salah satu 

paling tinggi di laporkan oleh warga. Pemda selalu menjadi tiga besar antara polisi, korporasi 

kemudian kabupaten setidaknya selama empat tahun terakhir. Kemudian yang kedua banyak 

advokasi untuk keadilan dan HAM hanya terfokus di pusat. Tetapi sangat mudah untuk dipolitisasi. 

Ini juga menjadi salah satu refleksi kami mengapa advokasi untuk keadilan. Misalnya penyelesaian 

kasus HAM masa lalu selama 20 tahun terakhir pasca reformasi seperti berhenti di jalan. Ini karena 

kita menggunakan strategi tunggal dan ukurnya adalah menang kalah. Karena di negara mana pun 

yang sedang dalam masa transisi dari otoriter selalu melalui jalur negosiasi di antara kekuatan politik 

yang ada. Mau tidak mau itu yang terjadi dan terjadi pada politik kita pada hari ini. Sehingga calon 

presiden yang gagal harus diakomodasi masuk ke dalam kabinet. Itu juga bagian dari proses politik 

akomodasi dari para elite politik. Yang ketiga ada kebutuhan bagi kita untuk mendefinisikan kembali 

HAM. HAM di Indonesia hanya dipahami secara parsial. Ketika jika ditanya tentang HAM hanya 

selalu tentang pembunuhan, penculikan, perampasan tanah dll. kita menempatkan HAM sebagai hak 

untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, air bersih udara, dan hak-hak dasar lain. Bahwa 

hak asasi manusia sesimpel membangun sekolah yang inklusif dan ramah difabel sesederhana itu. 

Jadi bukan sesuatu yang sangat menakutkan dan berbahaya. Padahal tidak, itu semua kenapa kami 



mempromosikan dalam bentuk festival HAM. Festival sesuatu yang ringan dan menyenangkan 

walaupun kita membicarakan sesuatu yang sangat penting. 

            Memang karena kami di sini untuk mempromosikan festival yang akan kami lakukan di 

Jember. Ini lebih merupakan festival kabupaten atau kota HAM. Ini adalah festival para aktor kota 

HAM. Itu yang akan kami lakukan di Jember 19-21 November 2019. Oleh karena itu yang kami 

undang adalah para aktor bupati, sektor privat, NGO lokal, dan semu yang kita identifikasi sebagai 

aktor HAM. Aktor utamanya adalah kepala daerah sebagai pemegang tanggung jawab HAM. Dan 

kedua adalah warganya atau anggota masyarakatnya sebagai pemegang hak. Jadi dua ini sebagai 

aktor utama kota HAM yang kita hadirkan di festival. Jadi festival kabupaten kota yang telah, sedang, 

atau merencanakan untuk mengadopsi prinsip standar norma HAM. Jadi kami membuat strategi 

implementasi dari latar belakang atau konteks yang tadi disampaikan oleh Jito. Dan kita menekankan 

tentang pentingnya penggunaan pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan kami tekankan 

juga dalam hubungannya dengan perkembangan terakhir di Indonesia. Dengan munculnya kelompok 

intoleran dengan menggunakan cara kekerasan. Pendekatan kebudayaan menurut kami menjadi cara 

yang lebih pas dengan menghidupkan kembali budaya lokal. Tentu juga tradisi yang tidak 

bertentangan dengan HAM. Kami juga menekankan itu. Karena juga ada soko guru dalam beberapa 

hal juga tidak sesuai dengan prinsip HAM. Jadi fenomena sosial politik terakhir inilah yang coba 

kami tuju dengan tema besar festival HAM yang kami adakan tahun ini di Jember. HAM, keadilan 

dan kebudayaan tiga elemen ini yang kami jadikan kata kunci untuk festival nanti. 

          Terakhir yang ingin kami sampaikan terkait Jember. Kami menyampaikan undangan kepada 

bapak, ibu dan teman-teman sekalian untuk hadir ke sana dan bisa berbagi. Strategi yang dilakukan 

oleh INFID dalam memajukan/mempromosikan HAM di dalam pendekatan yang apresiatif. Dalam 

artian benar di Indonesia kita masih punya banyak masalah terkait HAM. Tetapi yang perlu kita 

munculkan adanya inisiatif praktik baik yang sudah dilakukan. Kami lebih menekankan adanya 

praktik-praktik baik, aktor-aktor baik, ini yang kami promosikan dengan harapan dapat memberi 

inspirasi. Tujuannya adalah untuk mengajak para kepala daerah menuju yang terbaik dalam hal 

HAM ditingkat masing-masing. Mengapa di Jember selain menjadi daerah yang menarik. Festival 

HAM ini tempatnya bergantian ini seperti PON. Jadi berkompetisi siapa, kabupaten mana utamanya 

yang paling siap menjadi tuan rumah. Dan ada syarat-syaratnya untuk dapat menjadi rumah 

diadakannya festival HAM. Ada komitmen, pekerjaan komplet dan ada sumber daya dll. tentu saja 

kami memperhatikan keterwakilan geografis. Untuk tahun ini jember yang menyatakan 

komitmennya menjadi tuan rumah. Sejak setahun yang lalu mereka sudah mempersiapkan diri 

menjadi tuan rumah. Berbekal pengalaman menyelenggarakan Jember Fashion Carnival. Tetapi 

jember juga sudah memiliki beberapa program yang cukup inovatif khususnya mengombinasi 

program pembangunan dengan indikator HAM dan SDGs. Ini juga sangat menarik bupati punya 



program pelayanan kesehatan untuk ibu, anak dalam SDGs ukurannya apa. Menurut kami sangat 

inovatif oleh karen itulah Ibu Bupati Faida di undang oleh dewan PBB untuk berbagi pengalaman 

bagaimana Jember mengembangkan pembangunan dengan menggabungkan dua pendekatan HAM 

dan SDGs. Dan karena festival tidak semua acaranya berisi diskusi seperti ini. Kita kombinasikan 

juga dengan cara yang menyenangkan dengan berbagai acara. Dan yang kami pastikan adalah akses 

seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk menghadiri. Ini adalah pestanya warga Jember dan 

sekitar untuk bisa berkontribusi pada perbaikan HAM dan demokrasi. Tidak hanya untuk Jember 

tetapi juga melampaui itu. Dan dihadiri oleh pembicara dari internasional. Kira-kira itu saja yang 

bisa sampaikan sebagai pengantar sekian. 

(Moderator)  

             Terima kasih Mas Mugi. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab Mas Jito mau menambahkan.  

(Sujito)  

            Saya akan menambahkan sedikit. Dalam skala lebih mikro di daerah kita memiliki peluang 

dan kesempatan yang cukup besar mengakarkan HAM di masyarakat dengan pendekatan 

kebudayaan ini. Karena kebudayaan sebagai salah satu perspektif  relatif mampu mengompromikan 

pandangan HAM dalam kaca mata hukum dan politik. Menurut saya dikursus kebudayaan dengan 

caranya mengemas dan mengolah akan membantu pesan HAM sampai ke masyarakat. Tetapi catatan 

saya kebudayaan tidak hanya dipahami sekedar instrumen-instrumen itu. Tetapi juga menyangkut 

pengetahuan dan praktik kehidupan sehari-hari yang sebetulnya narasi tentang HAM lebih dekat 

dengan mereka. Saya usul untuk proyek besar membuat HAM menjadi inklusif. Kita membutuhkan 

peran para intelektual, jurnalis, NGO, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini memiliki daya magnet. 

Tentu yang relatif memiliki legitimasi. Contoh yang paling konkret seperti Gus Mus sebagai sebuah 

figur yang selalu mempromosikan ide-ide kebangsaan lewat puisi. HAM dalam kaca mata 

kebudayaan yang saya bayangkan adalah dengan cara seperti itu tadi masyarakat akan begitu dekat. 

Saya lihat momennya begitu penting karena orang sekarang diajak advokasi yang sifatnya benturan 

tentang HAM ada yang di jalan sana. Bahwa ada daerah yang mempromosikan dalam bentuk perda, 

perbub, atau lembaga yang memberikan pengawasan. Itu juga satu hal yang cukup penting. Namun 

memastikan agar HAM menjadi isu yang inklusif harus menggunakan pendekatan yang mampu 

mengajak masyarakat terlibat dari kegiatan itu.  

            Dan kita juga harus mengakhiri cara pandang yang cukup kaku melihat HAM sekedar praktik 

kekerasan, tindakan fisik tetapi lebih itu juga isu pelayanan publik. Politik warga harus ditandai oleh 

sikap kritis masyarakat pada pelayanan publik. Misal ada jalan yang rusak mengapa anak muda tidak 

diajak menjadi relawan yang memantau rusaknya jalan. Hal ini dapat berdampak merugikan 

masyarakat. Pengalaman saya berinteraksi dengan calon pejabat di provinsi maupun kabupaten 



ternyata tidak berubah cara pandang lam itu. Rezimnya berubah tetapi birokrasinya tidak berubah. 

Jadi mental mereka yang di revolusi sudah mengalami involusi. Ini yang saya kira, mari kita buat 

terobosan itu. Membincangkan HAM dalam praktik kesehariannya. Seperti kasus orang sakit yang 

tidak segera dilayani karena masalah teknis surat menyurat. Ini sering terjadi tetapi tidak diangkat 

sebagai debat publik yang serius. Jangan sampai ruang publik kita hanya diisi oleh ujaran kebencian 

saja. Oleh karena itu saya tantang para intelektual yang hanya mengejar karier saja. Mengilmiahkan 

HAM juga penting lewat dikursus di level kampus. Sekaligus kampus harus melakukan praktik 

ramah HAM. Ini yang saya maksud sebagai HAM menjadi inklusif. Karena jika HAM hanya 

dipahami sebagai sesuatu cara pandang hukum dan politik saja akan jauh dari jangkauan masyarakat. 

Kebudayaan merupakan pendekatan yang mengompromikan hukum dan politik agar HAM 

mengakar sebagai praktik keseharian. Terima kasih. 

(Moderator) 

              Sekarang dibuka sesi diskusinya. Kita ada waktu sampai jam 12. Silakan bertanya dan 

tolong sebutkan nama dan jurusan.  

Sesi Diskusi 

(Syahdan FIB UGM)  

           Apakah ada produk hukum dari festival kota HAM ini? Karena jika melihat kemajuan 

penyebaran atau narasi HAM sudah menunjukkan hal positif. Tetapi dalam penindakan hukum 

belum ada kemajuan contoh kasusnya yang terbaru adalah gugurnya 5 mahasiswa di Sulawesi. Dan 

para pelakunya hanya di beri sanksi disiplin saja. 

(Hardiono FEB) 

1. Apakah akan efektif pendekatan kebudayaan, hukum, politik untuk mewujudkan 

pembangunan yang berbasis keadilan dan HAM? Dan apa implikasinya bagi 

bangsa Indonesia? 

2. Bagaimana cara panitia agar menarik pemuda untuk mengikuti acara festival 

HAM? 
(Putri, APMD) 

1. Pendekatan budaya seperti apa yang dimaksudkan dalam mewujudkan 

pembangunan yang berbasi keadilan dan HAM?  

2. Apakah pendekatan hanya dipahami dengan dari sudut pandang Jawa saja? 

3. Apa standar yang di maksud oleh INFID dalam pembangunan berbasis keadilan 

dan HAM? 



 

(Arie, Magister Kebijakan) 

Bagaimana pendekatan kebudayaan ini menyikapi kebudayaan diakar rumput yang sudah dirusak 

oleh rezim pembangunan di Indonesia? 

(Anggi Alumni FIB) 

1. Bagaimana pendekatan budaya yang berkeadilan sosial bagi teman-teman difabel? 

2. Bagaimana strategi mengangkat praktik baik yang sudah dilakukan agar dapat di 

replikasi? 

(Erna, KP4 DIY) 

Bagaimana hukum adat yang berbasis adat akan dapat berkolerasi dengan hukum positif negara 

atau mereka akan berdiri sendiri-sendiri? 

(Mekar Pratiwi, Sosiologi UNS) 

1. Bagaimana pemerintah daerah memenuhi kebutuhan ham kelompok marginal 

gender dan seksual?  

2. Kelompok mana yang dimaksud perda Wonosobo yang tidak di diskriminasi?    

3. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kota-kota ham?  
(Moderator)  

           Terima kasih setidaknya sudah ada tuju pertanyaan yang akan dijawab terlebih dahulu. 

(Sujito) 

           Menjawab Mas Hardiono terkait efektivitas dan  implikasinya. Dari awal sudah saya 

sampaikan bahwa HAM sebagai isu penting. Karena sejak Indonesia memilih demokrasi maka HAM 

menjadi salah satu agenda. Seiring dengan perubahan landasan ini isu HAM juga berhubungan 

dengan seberapa jauh demokrasi berproses. Ketika demokrasi tersimplifikasi hanya pada pemilihan 

umum. Isu HAM dan kewarganegaraan tidak diperbincangkan. HAM hanya di dekati sekedar 

membawa isu HAM, konflik dan kekerasan ke peradilan. Hukum yang idealnya menjawab keadilan 

sering kali pada kenyataannya tidak demikian. Contoh paling nyata berapa jumlah kasus ter kait si 

mbah dituduh mencuri kemudian dibawa ke pengadilan. Tidak dipertanyakan konteks permasalahan 

muncul karena apa. Kemudian muncul sindiran hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Demokrasi 

juga membincangkan tentang HAM. Tetapi di dalam beberapa kasus demokrasi tersimplifikasi 

hanya sekedar pemilu. Saat kampanye membicarakan HAM tetapi pada praktiknya terjadi tumpang 

tindih. Kebudayaan membawa isu HAM menjadi pembicaraan sehari-hari. Melalui lagu, diskusi 



kelompok. Ini usaha agar orang peduli dan peka negara harus bertanggung jawab pada warga 

negaranya. Pendekatan kebudayaan mengubah HAM yang ter teknokrasi menjadi lebih dekat dengan 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan kebudayaan adalah upaya edukatif. Sebagai contoh ketika Anda 

menuntut negara untuk melindungi dan memenuhi HAM warga negara. Sementara Anda 

membiarkan ada pembulian di sekitar Anda, ini bibit-bibit.  Oleh karena itu penting menggandeng 

kabupaten atau kota karena di sana arena yang paling tepat. 

        Terkait bagaimana mengajak pemuda. Ini tantangan buat kita. Karena tidak mungkin 

membicarakan HAM dengan cara penataran P4 dan model sosialisasi. Festival itu penggeraknya 

adalah anak muda. Lewat lagu, puisi, tulisan, youtube  anak muda dapat menyampaikan sesuatu yang 

mendalam tetapi disampaikan dengan bahagia. Jangan sampai media sosial hanya di isi dengan 

pamer tetapi diisi dengan hal-hal yang edukatif. Ini memerlukan peran anak muda. Seperti lewat lagu 

suatu pesan itu akan lebih mudah untuk sampai.  

        Kemudian terkait dengan pertanyaan Putri terkait konseptualisasi. Di makalah saya sudah saya 

sebutkan. Sebagai sebuah perspektif  kebudayaan di antaranya ada nilai, pengetahuan, institusi, dan 

praktik dia dijadikan pendekatan untuk misi agar HAM dan keadilan sosial dapat mudah dipahami. 

Sebagai sebuah pendekatan dia berupaya untuk meletakan HAM hanya dalam kaca mata kebijakan, 

hukum. Tetapi menggunakan pengetahuan keseharian untuk memahami HAM. Tadi Anda 

menyebutkan gotong rong hanya salah satu contoh. Maluku, Batak juga memiliki budaya. Dan di 

antara identitas etnis itu coba lacak pasti ada nilai-nilai yang di dalamnya ada semangat kemanusiaan. 

Ini tugas akademisi.  

         Festival di Jember sebenarnya ingin mengajak publik untuk merayakan. Tentu bukan hanya 

orang lokal berbicara tetapi dapat berbicara dengan daerah lain. Hal ini juga perlu diakomodasi oleh 

anak muda ke dalam media sosial mereka. Sehingga media sosial juga terisi dengan hal-hal yang 

bersifat substansial. 

         Terkait dengan pertanyaan ari. Saya setuju isu HAM tidak pernah diperbincangkan pada era 

orde baru. Orde baru selalu mengklaim enam persen pertumbuhan dll. tetapi dari enam persen itu 

kalau dikurangi berapa kerusakan HAM, ekologi dan berbagai aspek menjadi defisit. Oleh karena 

itu membawa diskusi seperti ini di publik sangat diperlukan. Keadilan pembangunan sudah sejak 

lama diperbincangkan di Indonesia. Saya teringat saat masih mahasiswa membicara tokoh 

strukturalis yang sekarang berkembang sampai ke pos modern juga membicarakan tentang isu ini. 

Yang ingin saya katakan adalah mungkin percepatan pengetahuan berhubungan dengan 

kecenderungan masalah baru dari masyarakat. Makanya jika sekarang sedang merayakan 4.0. 

manfaatkan 4.0 bukan semata-mata untuk merayakan globalisasi tetapi juga untuk memperjuangkan 

kemanusiaan. Melalui pengangkatan masalah yang di sebabkan oleh 4.0.  



        Terkait dengan Erna, ada satu sisi adat itu punya reproduksi budaya kekerasan. Demokrasi itu 

mendorong transformasi masyarakat sipil termasuk masyarakat adat. Ketika kita percaya demokrasi 

sebagai sebuah sistem pengaturan oleh masyarakat sipil. Maka masyarakat juga harus ditransformasi 

menjadi warga negara. Apa yang positif yang memiliki nilai kemanusiaan harus dipelihara. Tetapi 

praktik yang menyembunyikan kekerasan dan seolah-olah dinilai sebagai tradisi harus 

ditransformasikan. Kebudayaan itu bukan tentang kebenaran tetapi hasil konstruksi orang yang 

sedang bertarung atau berkontestasi. Kalau ospek dulu dianggap memelihara kekerasan sebagai 

tradisi. Apakah kekerasan itu kebenaran tentu tidak. Itu hanya menguntungkan pihak-pihak yang 

memproduksinya. Saya ingin mengatakan bahwa transformasi warga negara diperlukan. Daerah juga 

seperti itu. Di kabupaten mana pun memelihara mengonservasi  praktik-praktik tidak baik. Misalnya 

perempuan tidak diperbolehkan berpolitik atas nama budaya, tidak bisa seperti itu. Ini hanya 

konstruksi kepentingan kaum patriarki. Ketika bertransformasi ke demokrasi ini perlu dibongkar. 

HAM berkerja terkait keadilan. Jalanya demokrasi perlu ruang untuk berkontestasi dan kebudayaan 

memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat sisi yang berbeda dari arus utama hukum dan 

politik. 

           Saya setuju yang diterangkan oleh Mbak Mekar. Dikursus mengenai fasilitasi pemda terhapa 

kaum minoritas bukan hanya agama, tetapi soal gender diperlukan. Dan menurut saya pemda, 

kampus dan NGO harus memulai membuat terobosan itu. Saya setuju terkai keadilan gender karena 

ini pr buat kita. Orang itu baru sadar keadilan gender kalau ada kasusnya. Padahal kita perlu 

pencegahan. Di situlah pentingnya kita mempromosikan melalui festival HAM supaya keadilan 

gender dapat di wujudkan. Terima kasih. 

(Moderator) 

           Terima kasih Mas Jito. Selanjutnya Mas Mugi untuk menjawab terkait festival HAM.    

(Mugiyanto)  

           Saya akan mulai menjawab dari mulai kawan saya dari FIB. Syahdan bertanya terkait out put 

dari festival HAM. Kemudian tadi juga penting menghiglight solidaritas untuk kawan-kawan 

mahasiswa yang meninggal. Terkait kekerasan terhadap mahasiswa, di awal tadi sudah saya 

sampaikan betapa terpolitisasinya advokasi kita ditingkat nasional. Sehingga dua puluh tahun 

terakhir tidak sampai pada penyelesaian. Hanya sampai ke dikursus ide-ide yang ketika dibahas 

belum jadi sudah mati. Karena terlalu ter politisasi. Oleh karena itu penting melihat apa yang 

sebenarnya terjadi. Dan menurut pengalaman advokasi selam dua puluh tahun terakhir 

memperlihatkan bahwa negara belum mampu mengakui. Mengakui bahwa pernah terjadi 

pelanggaran hak asasi manusia belum dilakukan. Ini belum berbicara pengungkapan pengadilan, 

pemulihan hak-hak korban masih jauh. Dalam konteks Indonesia, bukanya mengakui orang yang 



diduga pelaku malah diakomodasi di pemerintahan. Itu sebenarnya yang paling fatal. Artinya seolah-

olah menculik orang diperbolehkan. Karena Prabowo malah dipromosikan menjadi menteri 

pertahanan. Pengalaman di Amerika Latin mereka mengkondem. Ini belum dilakukan di Indonesia. 

Kalau dikondem ini mengartikan bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Tadi saya melihat hasil 

komnasham terkait kerusuhan Mei 21-22. Temuannya yang melakukan penembakan bukan polisi. 

Tulisan di Tempo menyebutkan pada peristiwa waktu itu ada Fauka tim mawar, Sunarko kopasus. 

Orang-orang ini pada tahun 98 adalah yang menculik mahasiswa. Dan karena dia tidak diadili dan 

minta maaf dia mengulang lagi, dua puluh tahun kemudian aktornya masih sama. Menjadi tanggung 

jawab pemerintahan hari ini untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi pada masa orba. 

Semoga saja dapa segera ditangani mengingat perkataan menteri hukum dan ham Mahfud MD untuk 

menyelesaikan permasalahan masa lalu. 

             Kedua, terkait out put dari kegiatan kami. Tidak semua menjadi mandat kabupaten karena 

dibagi juga dengan pemda tetapi dalam banyak hal bisa. Sebagai contoh konkret Bupati Lampung 

Timur yang sekarang Wakil Gubernur Lampung. Itu ada komitmen untuk menjadikan Lampung 

sebagai kota HAM. Di Lampung Timur ada pelanggaran HAM berat yaitu talangsari tahun 89. Ini 

adalah peristiwa pembantaian terhadap komunitas pengajian yang ingin mendirikan negara islam. 

Pelakunya waktu itu Hendro Priyono. Terkait kasus ini NGO lokal di Lampung Timur berdialog 

dengan bupati. Dalam dialog itu keinginan untuk mengadili Hendro Priyono disampaikan oleh 

keluarga korban. Tetapi keinginan itu tidak dapat dipenuhi oleh bupati karena di luar 

kewenangannya. Wewenang mengadili itu ada di pemerintah pusat melalui pengadilan HAM adhoc. 

Tetapi bupati Lampung timur waktu itu mampu memberikan hal lain. Warga Lampung Timur dia 

salah satu desa selama bertahun-tahun di diskriminasi dengan tidak dialiri listrik. Hal ini karena 

stigma kampung mereka adalah tempat gembong pengacau keamanan Warsidi. Yang dilakukan 

bupati kemudian membuka akses supaya listrik bisa masuk, perbaikan jalan dan pembangunan lain 

yang selama ini tidak dapat dilakukan. Bupati Lampung Timur juga hadir ketika keluarga korban 

membuat acara mengenang para korban. Dalam konteks permasalahan masa lalu hal seperti ini dapat 

dilakukan. 

            Terkait pertanyaan Kabupaten Wonosobo. Kota ini jika dilihat dari kota HAM, memang 

terlihat yang paling berkomitmen dengan berbagai indikator. Wonosobo pertama memiliki perda 

yang secara spesifik sebagai kota ramah HAM yang pertama di Indonesia. Dengan perda ini mereka 

membentuk komisi HAM daerah dan ini bukan kepanjangan dari Komnas HAM. Memiliki tugas 

untuk menjalankan perda tersebut. Tim ini berisi 9 orang, 3 perwakilan MK, 3 dari masyarakat dan 

3 dari kelompok rentan. Pemkab dan teman-teman di daerah membicarakan permasalahan semisal 

pembangunan yang ramah difabel dll. ini dilakukan karena daerah yang memiliki karena ada 

komitmen. Kota ramah HAM menentukan sendiri yang menentukan prioritasnya. Masyarakat sipil 



harus selalu aktif karena isu kota ramah HAM dapat di politisasi oleh elite untuk mengamankan 

jabatannya. Di Wonosobo banyak sekali minoritas agama di atur dengan baik oleh bupatinya. 

Termasuk juga trans gender, yang menjadi isu sangat sensitif di Indonesia. Hasil penelitian terakhir 

dari Wahid fondation terkait toleransi. Menunjukkan bahwa Komunis dan LGBT menjadi kelompok 

atau orang yang masih dinilai menakutkan oleh masyarakat. Salah satu prinsip HAM adalah 

universal berarti bahwa berlaku di seluruh dunia. Karena sering sekali saya mendengar bahwa ada 

kata-kata bahwa Asia memiliki nilai sendiri terkait HAM. Kalau kita sudah memilih HAM 

internasional maka universal. Dan Indonesia sudah memilih jalan itu melihat HAM sebagai prinsip 

universal semua berlaku sama dan non diskriminasi, ini penting. Tetapi menurut saya terkait non 

diskriminasi tantangannya di implementasikannya. Wonosobo memiliki contoh menarik. Karena 

dari salah satu komisioner dari HAM daerah bernama Haki. Haki Ansari tokoh anak muda 

pluralis/gusdurian berusaha untuk terus terikat dengan kelompok minoritas tidak hanya agama tetapi 

juga gender. Tetapi juga tidak mudah mengubah mindset dari kepala daerah untuk secara vulgar 

menerima atau prinsip yang tidak kontekstual juga tidak mudah, jika berhubungan dengan 

konstituennya atau pemilihnya. Tetapi secara prinsip itu penting universal dan non diskriminasi, ini 

dua prinsip yang harus dipegang oleh daerah. Ini terkait pertanyaan apa instrumennya tadi. Dan 

Indonesia sudah meratifikasi semua instrumen HAM internasional, semua sudah. Yang belum Cuma 

satu konvensi tentang orang hilang, ini belum diratifikasi. Tidak tahu sekarang Prabowo menjadi 

menteri pertahanan apakah Jokowi akan meratifikasinya atau tidak, karena ini terkait dengan orang 

hilang. Ini tidak menjadi masalah karena konvensi itu ke depan, tidak ke belakang. Semoga segera 

diratifikasi. 

            Kemudian terkait festival dengan anak muda. Memang kita sangat peduli dengan mendesain 

sedemikian rupa agar anak muda dapat berpartisipasi di festival HAM. Salah satu yang kami lakukan 

adalah membuka kompetisi menulis untuk anak muda. Ini yang kami harapkan dapat mendorong 

anak muda memiliki imajinasi tentang HAM. Tentang kota ramah HAM yang toleran itu seperti apa. 

Dan mereka menuliskannya. Responsnya luar biasa ada 240 yang mengirim tulisan, 20 akan kami 

terbitkan menjadi buku. 10 orang kami hadirkan di Jember dan nanti ada klinik menulis di sana. 

Teman-teman muda yang datang akan kami latih cara menulis yang baik. Itu salah satu bentuk 

partisipasi. Kemudian ada sesi-sesi yang diperuntukkan untuk anak muda. Ada sesi inspirasi dengan 

mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif. Kami juga mendatangkan lembaga beasiswa karena kami 

ingin mendorong anak muda untuk mencari beasiswa. Festival ini memang untuk sesuatu yang 

menginspirasi bukan sebaliknya terutama anak muda tentang HAM. 

          Selanjutnya terkait kompatibilitas HAM dengan budaya-budaya yang ada. Saya pikir Mas Jito 

sudah menjelaskan dengan sangat baik, bahwa budaya itu tidak statis dan terus berubah. Itu sama 

dengan beberapa kebudayaan yang haru menyesuaikan misal kekerasan. Misalnya ada pertanyaan 



terkait sunat pada perempuan boleh tidak dengan HAM. Saya kira tidak ini melanggar HAM, 

walaupun menurut beberapa kepercayaan diperbolehkan. Hukum mana yang kita pegang sebagai 

negara demokrasi, itu melanggar HAM. Bahwa kepercayaan agamamu atau kepercayaanmu itu 

silakan. Ini perdebatan antara universal dengan partikular tentang HAM. Saya kira itu ya. 

(Moderator) 

           Terima kasih Mas Mugi sudah menjawab. Ada pertanyaan lagi? 

(Muazi) 

          Minta motivasinya dari pembicara terutama Mas Arie kepada teman-teman di desa yang 

melakukan inovasi tetapi terus mendapatkan hambatan dari desa sendiri dan supra desa. 

(Arif, UT) 

         Saya mengusulkan untuk perlombaan dari rangkaian acara festival ditambahkan dengan lomba 

film/video. Agar kami yang juga memiliki minat dengan audio visual dapat juga menyuarakan HAM. 

(Sujito) 

         Terkait hambatan dari supra desa, memang sudah menjadi kecenderungan dari supra desa 

untuk mendominasi. Sebenarnya desa memiliki ruang negosiasi karena kewenangan desa cukup 

besar. Desa dapat membuat perdes terkait sumber daya, difabel dll. sering kali supra desa justru 

menghambat, ini menjadi kesempatan desa untuk bernegosiasi. Karena UU desa memberikan 

wewenang kepada desa untuk memperkuat demokrasi di level komunitas. Isu keadilan sosial 

misalnya. Jika kita mampu membuat desa menjadi arena praktik keadilan dengan tercermin dari 

dokumen perencanaan desa, ini kemajuan yang luar biasa. Banyak desa yang sudah melakukan itu 

tanpa harus menunggu perda. Saya ingin agar membicarakan keadilan sosial tidak perlu menunggu 

kabupaten. Mulai dari level komunitas desa karena memiliki wewenang itu. Masalahnya sekarang 

desa justru di sibukkan dengan masalah administratif. Saya kira sekarang anak muda lagi gandrung 

dengan wisata desa, ekologi. Bisa tidak mengubah daya tarik desa tidak lagi sekedar alam tetapi 

budaya. Contohnya wisata di beberapa tempat sekarang tidak lagi menghadirkan alam yang indah 

saja. Tetapi kepekaan masyarakat untuk menjaga alam agar berfungsi untuk menjaga kelestarian. 

Yang saya bayangkan festival daerah di isi dengan inisiatif-inisiatif itu. Lomba desa jangan di isi 

dengan hal-hal yang bersifat administratif. Tetapi di isi dengan praktik perjuangan kelompok 

marginal untuk memperjuangkan urusan publik. Sehingga dikursus publik di isi dengan hal ini. Ini 

modal sosial yang perlu diolah yang juga memiliki makna keadilan dan HAM. Mulailah dari bawah 

dengan pendekatan kebudayaan. Karena orang-orang di level komunitas jauh lebih mudah 



memahami keadilan sosial dan HAM jika menggunakan pendekatan kebudayaan. Itu saja terima 

kasih. 

(Moderator) 

          Terima kasih Mas Jito. Masih ada pertanyaan lagi ? 

(Dwi) 

         Bagaimana praktik HAM dalam pembuatan SIM bagi kaum difabel tuli? 

(Mugiyanto) 

         Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dwi telah menyampaikan isu HAM terkait 

difabel. Saya tidak menguasai tentang hal itu. Tetapi saya kembali kepada prinsip non diskriminasi. 

Bahwa semua orang berhak mendapatkan akses pelayanan publik. Akses publik harus di ciptakan 

dan ini tanggung jawab negara dalam mewujudkannya. Memang benar untuk di fabel fisik sudah di 

akomodasi. Kawan HAM Wonosobo yang difabel memang memakai motor. Dan motornya didesain 

untuk difabel, termasuk SIMnya. Hal seperti ini juga pernah sampai kami sampaikan ke kementerian 

hukum dan ham. Kami juga menginginkan perusahaan besar menghormati ham dan itu sudah ada di 

PBB. Dirjen HAM pernah mengingatkan ke perusahaan otomotif. Supaya mereka membuat mobil 

yang ramah difabel. Karena mereka mengeruk uang yang banyak sekali dari Indonesia. Tetapi hingga 

sampai sekarang tidak pernah dipenuhi. Saya hanya ingin mencontohkan prinsip HAM yang harus 

disediakan oleh negara. Tetapi terkait SOP di kepolisian saya tidak tahu. Terima kasih.  

(Moderator) 

           Terima kasih Mas Mugi. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Langsung saja saya 

meminta kalimat penutup dari Mas Mugi dan Mas Jito, singkat saja. 

(Sujito) 

           Saya mengajak saudara semua para intelektual, aktivis untuk menjadikan daerah sebagai 

arena baru dalam memperkuat HAM dalam sekala lebih luas. Salah satu kunci penting adalah 

pelibatan agen masyarakat sipil yang mampu membumikan isu HAM secara inklusif. Pendekatan 

kebudayaan itu salah satu cara praktis untuk memastikan HAM menjadi kebutuhan penting di dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan menginklusifkan pendekatan HAM maka partisipasi masyarakat akan 

meningkat. Kutub hukum dan politik saya ras dapat di tengahi dengan pendekatan kebudayaan. Dan 

tantangan kita adalah menyebar informasi ke masyarakat sipil melalui praktik sehari-hari. Itu saya 

kira tantangan kita terima kasih. 

 



(Mugiayanto) 

           Saya ingin menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Jito. Pengalaman berhubungan 

dengan kabupaten, pejabat, CSO menunjukkan anak muda PNS dan CSO adalah penggerak. Dengan 

cara berpikir mereka yang terbuka dan pengetahuan yang sangat kaya. Kemudian dapat 

mentransformasikan daerah mereka menjadi lebih toleran, HAM, demokrasi dan berkeadilan sosial. 

Ini juga panggilan bagi kawan-kawan mahasiswa untuk bermain peran. Tadi disampaikan oleh Jito 

tantangan kita adalah birokrat kit yang masih orde baru. Tetapi di kalangan anak muda dan bupati 

muda memiliki peran kunci untuk menjadikan daerahnya seperti apa. Itu yang bisa saya sampaikan. 



 

 

 


