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Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajarandan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh
masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan
bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.
Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokasi,desentralisasi,
keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada
kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi
berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem
pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan
kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam,
diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan
yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar
kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar
pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan;
pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan
pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.
Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola
pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan
pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan
strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
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SURAT PEMBACA

KAMUS HAM
Redaksi yg terhormat,
Saya adalah salah satu pemerhati Hak Asasi Manusia, saya pernah membaca Majalah Humanis yang
memberitakan masalah-masalah Hak Asasi Manusia, dan saya pernah mendengar bahwa ada Kamus
HAM, untuk itu saya ingin menanyakan dimanakah
kiranya masyarakat umum bisa mendapatkan Kamus
HAM tersebut dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Apakah sudah diperjual belikan di tokotoko buku?
Ajeng Larasati Putri – Cileungsi Hijau Blok L.2 /3.Cileungsi

Kami sebagai mahasiswa salah satu universitas
swasta di Jakarta, sewaktu ada pameran Legal Expo
Kementerian Hukum dan HAM, kami mengunjungi
stan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
Dari kunjungan tersebut kami mendapat beberapa
majalah “Humanis” dan buku-buku hasil penelitian.
Buku yg kami dapatkan dipameran tersebut sangat bagus dan bermanfaat bagi kami sebagai bahan
masukan dan rekomendasi hasil Penelitian Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM dan mungkin
masih banyak lagi buku-buku hasil penelitian yang
lainnya. Bagaimana jika kami ingin mendapatkan
buku-buku lainnya sebagai tambahan pengetahuan
tentang Hak Asasi Manusia.
Atas dimuatnya surat ini kami mengucapkan banyak
terima kasih.
Nurika Mayang W – Gg .Swadaya 2 No.2. Tanah
Baru DEPOK

Sdri. Ajeng Larasati Putri
Terima kasih pada Sdri. Ajeng yang menyempatkan
membaca Majalah Humanis, untuk menjawab pertannyaan yang Sdri tanyakan kepada kami tentang
cara mendapatkan kamus HAM. Kamus HAM tidak
diperjualbelikan, makanya tidak dapat ditemukan
di toko buku manapun, hal ini dikarenakan kamus
HAM merupakan produk dari Badan Litbang HAM.
Untuk hal ini Sdri. bisa mendapatkan kamus tersebut
secara Cuma-Cuma dengan datang ke kantor Redaksi Majalah Humanis Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C19 Kuningan Jakarta-Selatan gedung Tipikor Lantai
IV ke bagian Data dan Informasi. Kami menunggu
kedatangan Saudari.
						

Sdri. Nurika Mayang W
Kami sangat berbahagia atas surat yang saudari kirimkan kepada kami, untuk Sdri. Nurika jika saudari
ingin mendapatkan buku-buku hasil penelitian
Badan Litbang HAM yang terbaru dari kami, saudari
silahkan datang ke alamat Redaksi Humanis Jl. H.R.
Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta-Selatan
gedung Tipikor Lantai IV ke bagian Data dan Informasi. Kami menunggu kedatangan Saudari.
								
Redaksi

Redaksi
HASIL PENELITIAN
Assalamualaikum wrb,
Redaksi yg terhormat,
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BUAH BIBIR

P

erayaan Kartini beberapa tahun terakhir ini terus menerus
diidentikan dengan pemakaian kebaya dan batik. Acara perlombaan
seperti fashion show, seminar seputar kebudayaan, tanya-jawab tentang wanita paling inspiratif, kebanggaan menjadi seorang wanita,
dan masih banyak lagi tak bisa terlewatkan pada tanggal 21 April ini.
Saya pun salah satu dari kelompok yang mentradisikan diri saya
untuk menghormati Kartini dengan
cara yang demikian. Sampai suatu
hari muncullah pertanyaan dari
salah seorang teman diskusi saya
ketika saya berbincang dengannya.
“Apakah makna Kartini Indonesia
jaman sekarang hanyalah demikian? Sekadar aktivitas berhurahura atau, yang sedikit lebih baik,
penambahan ilmu tentang kebudayaan? Mana bukti nyata kalian
yang mengaku Kartini Indonesia?”
Sedikit tersinggung tentu saya
pada awalnya. Saya mengajukan
topik diskusi kali itu bukan dengan tujuan mengajukan nama saya
sebagai Kartini muda berikutnya.
Saya hanya ingin memberitahukan
bahwa saya menghormati Kartini
sebagai sosok wanita kuat yang
bisa mempengaruhi dunia lewat tulisan-tulisannya berdasarkan pengalaman hidupnya yang luar biasa
mendorong wanita untuk berkarya
dan berjuang. Beliau kemudian
menambahkan, bahwa kata Kartini
baginya adalah kata yang sakral.
Kartini bukan gelar yang dapat
diberikan untuk mereka yang
meniru gaya Kartini dengan cara
memakai kebaya putih sederhana
dengan sanggulan yang simpel.
Bukan pula untuk mereka yang
menulis “habis gelap, terbitlah
terang – edisi kedua” Saya ke-

Kartini Indonesia
oleh: Istiqomah Hafid

dok istiqomah hafid

mudian menanyakan kepada beliau, “Menurut anda, sosok Kartini seperti apa yang anda cari?
Sosok Kartini seperti apa
yang menjadi inspirasi wanita
masa kini?” “Bagi saya, Kartini adalah Kartini. Seperti bunda
Theresa, tetaplah dia menjadi bunda
Theresa. Seperti putri Diana, tetaplah dia menjadi putri Diana. Tak
ada Kartini lain selain Kartini itu
sendiri. Mau seperti apapun anda
berusaha menirunya, anda tetaplah
anda, dan anda tak akan pernah
menjadi Kartini. Anda tak merasakan pedihnya hidup di zaman
penjajahan, dimana kaum wanita
dianggap rendah kedudukannya.

rang tak perlu lah menjadi sosok
yang dijajah baik bangsa lain maupun lelaki, tapi setidaknya mereka
yang berjuang untuk meningkatkan
derajat, harkat dan martabat wanita serta negara haruslah diberikan
apresiasi dengan menyandang
nama kartini era masa kini. “Bagi
saya, ada cukup banyak Kartini
hebat di masa kini.” Kata saya.
“Ibu saya adalah pejuang keras
di bidang pendidikan yang bertujuan memberantas buta huruf yang
ternyata masih marak di pedalaman Indonesia dan menggalakan
program Wajib Belajar 9 tahun
bagi mereka yang putus sekolah.
Maka saya akan menganugerahinya gelar KARTINI dan saya mengucapkan itu kepada beliau tanggal
21 April kemarin.” Saya kemudian
melanjutkan, “ada pula guru bahasa
Inggris saya semasa SMA dahulu,
Miss. Ira Fasa, yang selalu ingin
memajukan Indonesia dengan cara
belajar ke bangsa asing tanpa meninggalkan hal-hal positif yang dimiliki bangsa kita. Pernah satu kali
saya berbincang dengan beliau, dan
beliau mengeluhkan banyak hal
biadab yang terjadi di Indonesia.

Masa-masa ketika korupsi sangat merajalela dan kami tak bisa
berbuat suatu apapun selain menghela nafas panjang dan berdoa
semoga mereka setidaknya menyadari keeksistensian neraka. Setiap kali mendengarkan keluhan
mereka yang mengejek Indonesia,
http://iniarji.files.wordpress.com
terkadang saya menyadari, dokKompleksitas yang luar biasa trinan mereka hanya akan menhebat dari seorang teman. De- jadi penyubur rasa kebencian saya
bat kami berlangsung lebih sen- terhadap masyarakat bangsa kita.
git malam itu. Dia bertahan di Realita yang terjadi di sekitar lingpendapatnya yang mengatakan kungan hidup saya, membuat saya
tak akan ada Kartini lain, dan saya semakin tak ingin menjalani keberpendapat bahwa Kartini seka- hidupan lebih lama di negara ini.
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Namun, ketika saya tanyakan
pada beliau, “miss, malukah miss
Ira menjadi masyarakat Indonesia?”, beliau tertawa kecil. “Tidak, saya selalu bangga menjadi
bagian dari bangsa ini.” Katanya
penuh percaya diri. Seketika pupuslah perasaan benci saya, saya
malahan semakin tertantang untuk
memajukan Indonesia, membuka
mata mereka untuk menghargai
dan mendukung orang-orang hebat yang memang bertujuan membawa Indonesia ke arah yang lebih
baik, bukan mereka yang hanya
haus jabatan dan kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara.
Kemudian beliau memaparkan
apa-apa yang dimiliki bangsa kita
yang tidak dimiliki bangsa lain,
dan betapa keseluruhan budaya
kita ini sangat ‘ngangenin’ ketika
kita terpisah jauh darinya. Dialah
sosok KARTINI masa kini bagi
saya, wanita yang bangga akan Indonesia dan tak membiarkan dirinya menjadi bagian yang terpengaruh bangsa asing.” Cukup panjang
cerita saya, sehingga teman diskusi saya kali ini mangut-mangut.
Saya tersenyum penuh kemenangan, saya tahu mereka layak diberikan penghargaan semacam itu.

Seorang-dua orang yang melakukan sesuatu untuk negara dengan
tulus ikhlas tanpa mengharapkan
hari lahir mereka nanti akan dipenuhi dengan wanita-wanita lain
yang berlomba-lomba meniru
gaya pakaian mereka. Seorang-dua
orang yang sudah melakukan tindakan nyata memajukan peradaban
manusia Indonesia, tidak hanya
lewat tulisan. Mereka lebih hebat
dari Kartini. Biarkan saya menjunjung namanya dengan mengingat
nama mereka yang seutuhnya, bukan sebagai ‘Kartini masa kini’!”
“Oh, tuan yang terhormat, lihatlah di seluruh belahan pelosok tanah negeri kita tercinta
ini. Hari ini adalah hari dimana
semua wanita hebat pasti diberikan nama ‘Kartini masa kini’.
Kenapa anda harus terus menerus
bersikeras mengatakan bahwa tidak ada Kartini lain selain Kartini?” “Oh, dan sejak kapan kamu
terpaku kepada keumuman, Isty?

Jakartapress.com

yang saya setuju. Saya pun tak
akan pernah senang dianggap Ernawaty masa kini. Bahkan saya tak
senang pula jika dianggap Kartini
zaman modern. Padahal siapalah
saya, saya tak melakukan hal-hal
sehebat apa yang mereka lakukan.
Saya lebih senang dikenal dengan nama saya sendiri. Bertahun-tahun lamanya saya hidup di
bawah bayangan kehebatan kedua
orang tua saya, dimana yang satu
bekerja demi pemerintahan yang
lebih baik, yang satu lagi bekerja
di bidang sosial tanpa mendapatkan gaji yang layak. Beberapa kali
saya merasa rendah diri disandingkirikanankan dengan mereka. Saya
bukan sesiapa. Oh, tapi saya akan
menjadi seseorang. Tentu saya akan
menjadi seseorang yang hebat,
yang akan membuat saya nantinya
meninggalkan dunia ini tanpa perasaan telah menyia-nyiakan waktu
yang Tuhan berikan. “Kataku tadi,
Kartini adalah kata yang sakral.
Jika begitu banyak Kartini di Indonesia ini, kenapa harus mendefinisikan para pejuang wanita hebat
sebagai Kartini? Biar saja mereka
hebat dengan namanya sendiri, tak
perlu embel-embel Kartini. Bisa
saja mereka lebih hebat dari Kartini itu sendiri. Nama kartini tadi
kataku adalah kata yang sakral. Ketika satu kata yang sakral menjadi
suatu keumuman, maka makna kesakralannya akan hilang. Yang tertinggal adalah nama-nama Kartini
tanpa makna Kartini di dalamnya.“

Bagi saya berbicara dengan sahabat yang satu ini, membuka
wawasan saya akan sesuatu, bersamaan dengan membuat saya
memikirkan hal-hal baru dengan
cara yang jauh lebih rumit. Tidak
sekadar 1 ditambah 1 sama dengan 2, namun melewati pendapatpendapat lain yang mengatakan
1 ditambah 1 sama dengan 11
atau 1,1. Bukan main menguras
waktu dan otak ketika memikirkannya, tidak tahu apakah saya
sedang membenarkan yang salah
www.wordpress.com
atau menyalahkan yang benar.
“Hebat betul kedua orang yang Bisa pula kedua-duanya adalah hal
kau ceritakan barusan, saya akan yang benar, atau bisa pula keduamengingat mereka berdua den- duanya adalah hal yang salah.
gan namanya. Tapi, mereka bukan
Kartini. Mereka adalah Ernawaty
Permainan logika yang didasarAmrah dan Ira Fasa. Seseorang- kan pada kerumitan dan daya tahdua orang yang belum dikenal an si otak kanan untuk berjuang.
namanya oleh masyarakat luas. Ada beberapa pendapat beliau bersambung ke halaman 18
4
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STRATEGI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN HAM BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN
Hafid Abbas
Kepala Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM
Jakarta, 13 April 2010

“Human rights is foreign to no
country and native to all nations”
and that “without human rights
no peace and prosperity will ever
last.” (Kofi Annan, 50th UDHR)

S

ungguh suatu koinsidensi
pristiwa bersejarah, saat-saat
kelahiran NKRI 17 Agustus 1945
berbarengan dengan saat-saat kelahiran PBB, 24 Oktober 1945. Keduanya mempunyai subyek hukum
yang dilengkapi dengan dokumen
yang menjadi landasan masingmasing. Indonesia mempunyai
konstitusi yaitu UUD 1945, PBB
mempunyai Piagam PBB (United
Nations Charter). Disamping piagam PBB, ada pula Universal Declaration of Human Rights sebagai
landasan utama. Kelahiran Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM sesungguhnya berpijak
pada kesadaran kemanusiaan atas
tragedi dan kekejaman yang terjadi
selama Perang Dunia I dan II yang
telah menelan korban tidak kurang
60 juta jiwa. Pengorbanan ini telah
mendorong kesadaran kolektif
masyarakat internasional untuk
menghargai dan menghormati
HAM dan sekaligus mengenal
universalitas, keutuhan dan saling
ketergantungan nilai-nilai HAM.
Puncak dari kesadaran itu adalah
diadopsinya Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia pada Sidang
Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris.
Deklarasi tersebut telah dipandang sebagai salah satu prestasi

terbesar pertama PBB dalam bidang HAM. Prinsip-prinsip utama
yang terkandung dalam deklarasi
itu telah dijadikan pijakan dan
sumber inspirasi bagi sejumlah
negara yang baru merdeka selepas
Perang Dunia II dalam merumuskan dan merancang undang-undang dasar dan sistem kenegaraannya. Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia sejak lahirnya telah
dijadikan referensi oleh berbagai
badan kerjasama antar pemerintah
dan organisasi regional dan internasional dalam proses penyusunan
sejumlah piagam, perjanjian dan

resolusi PBB. Meski deklarasi itu
tidak mengikat, namun telah melahirkan tidak kurang 100 instrumen
hukum internasional yang secara
keseluruhan telah dijadikan rujukan
baku pemajuan dan perlindungan
HAM bagi masyarakat internasional. Di sisi lain dengan bercermin
pada instrumen-instrumen HAM,
PBB mempunyai catatan panjang
betapa suram wajah abad ke 20
sebagai akibat pertikaian kepentingan politik dan penyalahgunaan
kekuasaan. Diperkirakan terdapat
300.000-2000.000 orang dibantai oleh rezim Pol Pot Khmer
Merah di Kamboja. Dilaporkan
lebih 9000 orang hilang pada masa
pemerintahan militer di Argentina
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pada akhir 70-an. Demikian pula,
selama masa pemerintahan Idi
Amin dari 1972-1978 di Uganda,
terdapat sekitar 250.000 orang dibunuh. Sekitar 2% seluruh jumlah
penduduk El Salvador secara sistematis dihilangkan dan dibunuh
oleh penguasa selama perang
saudara yang berlangsung di negeri
itu antara 1980-1992. Demikian
pula pada peristiwa G 30 S PKI di
tanah air kita yang telah menelan
ratusan ribu korban jiwa pada tahun 1966. Catatan ini tentu masih
jauh dari lengkap, karena belum
termasuk tragedi kemanusiaan di
Afganistan, Bosnia, Chechnya,
Kosovo, di Iraq pada tahun 80 an
dan tragedi di Iraq dan di Afganistan dalam beberapa tahun terakhir
ini, dsb. Seorang sejarawan dunia
bernama, R.J. Rummel telah melaporkan tidak kurang 169.202.000
orang yang telah dihilangkan atau
dibunuh atau rata-rata sebanyak
4600 orang per hari sepanjang
abad 20 menjadi korban sia-sia
akibat kekejaman kekuasaan.
Demikianlah
lembaran-lembaran sejarah kelam wajah abad
ke-19 sebagai abad perbudakan
dan penjajahan (dark ages), abad
ke-20 sebagai abad yang diwarnai
dengan berbagai kekejaman atas
kemanusiaan (crimes against humanity). Oleh PBB potret suram
abad ke-20 akan dirubah menjadi
tatanan masyarakat damai pada
abad ke 21 (peace century). Meski
dekade pertama abad ke-21 akan
segera dilewati, namun kenyataan
menunjukkan bahwa ikhtiar untuk
TAHUN VI
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mewujudkan tatanan masyarakat
yang damai bukan tanpa halangan.
Hingga saat ini, kemelut dan tragedi berdarah di Israil-Palestina, Sri
Lanka, perang saudara di Nigeria, tragedi Iraq, dan Afaganistan
belum menunjukkan tanda-tanda
akan segera berakhir.
Atas realitas-realitas itu, pada 126 Maret 2010 lalu, Dewan HAM
PBB bersidang untuk membahas
rancangan Deklarasi Dunia tentang
Pendidikan dan Pelatihan HAM
(terlampir) untuk membangun kesadaran global tentang pentingnya
mewujudkan masyarakat damai
yang menjujung tinggi nilai-nilai
universal hak asasi manusia. Penyiapan deklarasi ini sesungguhnya
dilatari kekurangan-kekurangan
penerapan Dekade Pendidikan
HAM Pendidikan Hak Asasi Manusia (1995-2004) dan Program
Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia melalui Rencana Aksi
tahap pertama (2005-2007) yang
diadopsi pada tahun 2005 melalui
Sidang Umum PBB dan diperpanjang hingga 2009. Jika pembahasan
rancangan deklarasi ini berjalan
lancar, kemungkinan pada 2011,
deklarasi tersebut sudah dapat diadopsi. Jika itu tercapai, diperkirakan paling cepat deklarasi tersebut akan mulai diberlakukan pada
2012.
Indonesia kelihatannya sudah
jauh lebih dahulu melangkah ke
arah ini. Pendidikan HAM bahkan sudah dicanangkan pemberlakuannya sejak pemberlakukan
Rencana Aksi Nasional HAM
(RANHAM) 1998-2008 melalui
Keppres 123/1998 masa pemerintahan Presiden Habibie. Salah satu
aspek penting dari pendidikan dan
pelatihan HAM adalah bagaimana
mengembangkan materi Pendidikan HAM bagi Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai
guru, dosen, konselor, pamong be6
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lajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan Bagi
lingkungan Kementerian Agama
dikenal tenaga kependidikan lain
sperti Penyuluh Agama Islam, dan
agama-agama lain.
Pengembangan Pendidikan HAM

Bagi bangsa Indonesia Pendidikan HAM adalah pendidikan yang
dilandasi oleh Pancasila dan UUD

1945. Hak asasi manusia didefiniskan sebagai seperangkat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan
manusia sebagi makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh Negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU
No 39/1999). Pengertian inilah
yang menjadi pijakan kita dalam
pengembangan pendidikan HAM
di semua jenjang, jenis dan jalur
pendidikan.
Sedangkan pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah
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pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berakar pada nilai-nilai
agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Salah satu bagian yang tidak
terpisahkan dari Pendidikan dan
Pelatihan HAM tersebut adalah
pengembangan kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu. Sedangkan pembelajaran
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu
pendidikan terhadap berbagai
komponen pendidikan pada setiap
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Selanjutnya, secara konseptual,
Levy mengartikan kurikulum sebagai: a theory of knowledge with

roots in philosophy, psychology,
and cybernetics. It asserts two
main principles whose application
has far-reaching consequences for
the study of cognitive development and learning as well as for
the practice of teaching, psychology, and interpersonal management
in general. The two principles are:
(a) knowledge is not passively received but actively built up by the
cognizing subject; (b) the function
of cognition is adaptive and serves
the organization of the experiential
world, not the discovery of anthological reality.
Dalam pelaksanaannya, pada
jenjang pendidikan usia dini, pen-
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didikan dasar dan menengah, kurikulum dan bahan ajar atau bahan
bacaan Pendidikan HAM dapat
dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Pertama, kurikulum pendidikan HAM diartikan sebagai serangkaian tujuan pendidikan yang
menggambarkan berbagai kemampuan (pengetahuan dan ketrampilan), nilai dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa pendidikan dasar
dan menegah. Kedua, kurikulum
pendidikan HAM diartikan sebagai kerangka materi yang memberikan gambaran tentang matapelajaran yang dipelajari oleh siswa
untuk mengetahui serangkaian
kemampuan, nilai, dan sikap yang
secara kelembagaan harus dikuasai setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar
dan menengah. Ketiga, kurikulum
pendidikan HAM diartikan sebagai garis besar materi dari suatu
matapelajaran yang telah dipersiapkan untuk dibahas dalam setiap kegiatan PBM. Keempat, kurikulum pendidikan HAM diartikan
sebagai panduan yang disusun untuk menunjang terjadinya proses
pembelajaran pada matapelajaran
yang terkait dengan HAM. Terakhir, kurikulum pendidikan HAM
diartikan sebagai bentuk dan jenis
kegiatan pembelajaran HAM yang
dialami oleh siswa termasuk di
dalamnya berbagai jenis, bentuk,
dan frekuensi evaluasi yang digunakan sebagai bagian terpadu dari
strategi pembelajaran yang direncanakan untuk dijalani para siswa
pendidikan dasar dan menengah.
Pengertian kurikulum dari
tingkatan pertama hingga tingkatan keempat, dapat dinilai sebagai
gugus yang lazim dikenal dengan
perangkat kurikulum nasional. Sedangkan pada tingkatan kelima,
kurikulum diartikan sebagai bentuk implementasi kurikulum yang
merupakan tanggung jawab guru

kelas atau guru bidang studi di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Implementasi ini lazimnya
dicerminkan pada Buku Paket atau
Buku Pelajaran yang dijadikan pegangan siswa dan guru.
Strategi Pengembangan Topik
HAM pada Jenjang Pra-universitas
Pengembangan kurikulum pendidikan HAM di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada
hakikatnya dapat diperkenalkan
secara integratif. Artinya, Pendidikan HAM diintegrasikan kedalam
mata pelajaran yang terkait. Di SD
dan SMP misalnya terdapat sejumlah matapelajaran yang secara
ontologis keilmuan mempunyai
common grounds yang sama dengan Pendidikan HAM, seperti Pendidikan Agama, Pancasila, IPS,
dsb. Selain pendekatan integratif,
Pendidikan HAM di SD dan SMP
dapat pula diperkenalkan secara
tematik. Artinya, Pendidikan HAM
diintegrasikan kedalam tema-tema
terkait di seluruh substansi matapelajaran dan bahan bacaan yang
ada. Misalnya dalam Biologi pada
pembahasan konsep saling ketergantungan, dan Ilmu Alam dalam
pembahasa Hukum Kekekalan Energi, dan IPS pada topik Penawaran
dan Permintaan, dsb.
Dalam pengembangan tematema substansi Pendidikan HAM
atau penerapan pendekatan integratif, topik-topik yang akan diba-

Humanis

VOLUME 1

has kiranya dapat dikembangkan
sesuai dengan ciri fleksi¬bilitas
kurikulum pendidikan dasar dan
menengah yang ada. Kriteria
tersebut diturunkan secara konsisten dari tujuan masing masing
matapelajaran dan bahan bacaan
bermuatan HAM. Topik topik ini
mempunyai ciri bahwa topik tersebut cukup representatif, esensial,
multivalensi, dan menarik. Dengan demi¬kian suatu topik akan
dipilih dan dikembangkan apabila
memenuhi kriteria berikut:
a. Seberapa jauh suatu topik yang
ada dalam kurikulum tersebut
diper¬lukan sebagai bekal baik
untuk memperoleh pengetahuan
dan ketram¬pilan dasar untuk
kepentingan pendalaman ke jenjang tinggi, maupun untuk kondisi tertentu kemampuan tersebut dapat digunakan apabila
terjun ke masyarakat.
b. Seberapa jauh suatu topik yang
ada dalam kurikulum tersebut
berper¬an sebagai prasyarat
dan/atau tumpuan bagi topik
topik lain tidak hanya dalam
rangka pembentukan dan pemilikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang fungsional
untuk sesuai dengan misi HAM
melainkan juga topik tersebut
diperlukan sebagai dasar untuk
belajar di jenjang lebih tinggi.
Meskipun tidak merupakan prioritas untuk kepentingan pendalam lanjutan, kemungkinan
suatu topik diperlukan sebagai
dasar untuk memberikan nilai
tambah bagi topik topik lain.
c. Seberapa jauh suatu topik yang
ada dalam kurikulum yang ada
memi¬liki keterpakaian (applicability) yang amat luas sehingga memberi kemungkinan
penggunaan yang lebih besar
dalam pemajuan dan perlindungan HAM untuk semua warga
negara terutama untuk menyeTAHUN VI
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stansi Pendidikan HAM dapat
suaikan diri terhadap situasi
diintegrasikan. Demikian pula
yang selalu berubah/berkempada Pancasila, dan matapelajabang apabila terjun ke tengah
ran lainnya. Contoh lain adalah
tengah masyarakat.
d. Seberapa jauh suatu topik yang
Biologi. Biologi dapat dibagi
ke dalam cabang cabang utama
ada dalam kurikulum yang ada
misalnya hewan, tumbuhan, dan
dapat menumbuhkan minat
lingkungan. Kita ambil saja satu
dan daya tarik yang besar uncontoh, lingkun¬gan. Topik ini
tuk mempelajarinya sehubunkita pecah lagi ke dalam bagian
gan kaitannya dengan pengembagian yang lebih kecil, misalbangan pengetahuan dasarnya
nya, lingkungan sekitar, lingdalam bidang HAM ataupun kekungan sosial dan lingkungan
gunaannya yang bersifat praktis
secara umum. Seterusnya cadalam kehidupan sehari hari.
bang topik lingkungan sekitar
Pertimbangan pertimbangan tersekita pecah lagi menja¬di lingbut perlu diindahkan dalam proses
kungan buatan dan lingkungan
pengidentifikasian topik topik inti
alamiah, dan seterusnya. Berdalam rangka menjamin adanya
dasarkan pembagian seperti itu
relevansi, keutuhan dan keterdapat dengan mudah diidentipakaian materi Pendidikan HAM
fikasi substansi HAM yang relyang akan dikembangkan itu.
evan untuk diintegrasikan pada
Topik topik inti adalah topik topik
matapelajaran yang relevan.
yang mencerminkan konsep konsep yang mendasar dan strategis
dalam setiap matapelajaran yang b. Pancasila dibagi dalam: UUD
45, makna sila-sila Pancasila,
perlu dipahami oleh siswa terlepas
misalnya: menetapkan alokasi
dari daerah mana mereka belajar.
proporsi di antara berbagai caTopik topik ini berisi konsep konbang utama yang terdapat dalam
sep pokok yang amat penting unkurikulum itu, misal¬nya pemtuk dikuasai serta bersifat strategis
bahasan UUD 45 menempati
dalam arti amat luas penggunaanporsi 15 25 %, sila-sila Pannya dalam matapelajaran yang
casila 20-40 %, dan topik-topik
bersang¬kutan karena banyak
lainnya sekitar 10 25 %, dan
topik lain yang diturunkan atau diseterusnya.
jabarkan dari topik tersebut.
Dalam
mengidentifikasikan
topik topik inti untuk setiap mata- c. Mengidentifikasikan topik topik
inti yang perlu dipelajari denpelajaran, langkah langkah yang
gan mengacu pada pertimbanditempuh antara lain:
gan pertimbangan sebagaimana
a. Membagi matapelajaran yang
yang telah dikemukakan pada
terkait itu ke dalam cabang capenjelasan mengenai kriteria
bang utama (major divisions),
penetapan tema inti.
misalnya : Agama dibagi dalam
hubungan sesame manusia, dan
hubungan dengan Tuhan, dsb. d. Agar isi yang terkandung dalam
topik topik inti tersebut dapat
Hubungan sesame manusia dibaditakar tingkat keluasan, kegi lagi ke cabang-cabang yang
dalaman,
kesinambungannya
lebih kecil, misalnya: toleransi,
dengan
topik
lain, maka setiap
persaudaraan, dsb. Kemudian
tema hendaknya dilengkapi dentopik-topik utama ini dirinci
gan: deskripsi singkat tapi jelas
lagi sehingga dapat menggammengenai lingkup kedalaman isi
barkan pada segmen mana sub8
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yang perlu dicakup, bentuk kegiatan perkuliahan yang disarankan,
serta rujukan yang perlu digunakan.
Untuk mewadahi kepentingan setempat, kurikulum Pendidikan
HAM perlu dikembangkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah
konseptual terutama dari aspek
psikologi, sosiologi, antropologi,
dan filsafat. Penjabaran lebih lanjut bahan kajian atau pokok bahasan dalam matapelajaran terkait
dengan Pendidikan HAM amat
diperlukan dengan memperhatikan aspek-aspek konseptual tersebut. Demikian pula kemungkinan
penambahan atau pengurangan pokok bahasan, berdasarkan kurikulum itu perlu mempertimbangkan
kerangka konseptual yang digali
dari keempat kaidah konseptual
disiplin tersebut. Penyesuaian cara
penyampaian dan sistem penilaian
yang tercantum dalam kurikulum
dengan keadaan dan kebutuhan
masing masing sekolah juga perlu
mempertimbangkan kaidah-kaidah konseptual tadi.
Isi Pendidikan HAM
Pada hakikatnya, Pendidikan
HAM bersisi empat hal pokok sbb:
pertama, Kewajiban Hukum bagi
Negara. Menurut hukum internasional, negara harus melaksanakan
kewajiban untuk memberikan
pendidikan HAM. Kewajiban ini
terdapat dalam berbagai instrumen
HAM baik di dalam perjanjianperjanjian maupun deklarasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 6(1)
UNESCO Declaration on Race
and Racial Prejuice bahwa negara memiliki ‘‘tugas utama untuk
menjamin HAM dan kebebasan
mendasar di atas pijakan yang setara dalam hak dan martabat bagi
semua individu dan kelompok’’.
Demikian pula pada Mukadimah
Deklarasi Universal HAM dan
dalam Pasal 29 deklarasi tersebut
menyatakan bahwa setiap orang
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memiliki kewajiban pada komunitas yang memungkinkan orang
tersebut mengembangkan dirinya
secara bebas dan seutuhnya. Bahkan PBB telah mencanangkan
Dekade Pendidikan HAM 19952004. Implikasinya adalah para
guru, peneliti, ilmuwan, universitas dan lembaga-lembaga pendidikan dan semua pihak terkait baik
di Pusat maupun di Daerah perlu
melaksanakan ketentuan ini. Apalagi, Indonesia telah memiliki Undang-undang No 39/1999 tentang
HAM, dan pada UUD 1945 terdapat Bab tersendiri yang mengatur tentang HAM.
Secara lebih operasional, agenda pendidikan HAM tersebut telah
diamanatkan dalam Keppres No
40/2004 tentang Rencana Aksi
Nasional HAM 2004-2009 (RANHAM) yang memuat 22 program pendidikan HAM sbb: (1)
memasukkan materi HAM dalam
kurikulum pendidikan kedinasan
di semua instansi pemerintah, (2)
pelatihan HAM untuk pelatih kepada penegak hukum dan aparat
pemerintah, (3) diseminasi bahan
informasi HAM kepada penegak
hukum dan aparat pemerintah, (4)
penambahan koleksi buku HAM
di perpustakaan, (5) memerkuat
program studi HAM bergelar dan
melanjutkan kerjasama pemberian
beasiswa untuk mengikuti program studi HAM di luar negeri, (6)
memasukkan materi HAM di Perguruan Tinggi, (7) pelatihan HAM
bagi organisasi kemahasiswaan,
(8) pelatihan HAM kepada guru
dengan prioritas guru bidang studi
terkait, (9) mengintegrasikan pendidikan HAM dalam matapelajaran terkait terutama Pendidikan
Kewarganegaraan, Agama, Sejarah, IPS dan Bahasa Indonesia,
(10) menerjemahkan bahan-bahan pengajaran bermuatan HAM,
(11) mengintegrasikan pendidikan

HAM dalam muatan kurikulum
pendidikan lokal, (12) penyusunan
bahan ajar mengenai HAM yang
mdah diserap oleh masyarakat,
(13) diseminasi HAM pada tingkat
desa antara lain melalui PKK,
Kadarkum, kegiatan keagamaan
dan sebagainya, (14) peningkatan program penataran-penataran
HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD 1945, UU tentang HAM,
dsb, (15) diseminasi, pelatihan,
penataran dan lokakarya HAM di
kalangan kelompok belajar dan
Usaha (KBU) Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Kursus
Pemuda, Dewan Pendidikan dan
PGRI, (16) diseminasi, pelatihan,
penataran dan lokakarya HAM di
kalangan organisasi keolahragaan,
pelatih olahraga, atlit, dan Pusat
Pendidikan dan Latihan Pelajar
(PPLP), (17) diseminasi, pelatihan,
penataran dan lokakarya HAM di
kalangan organisasi politik, organisasi sosial dan LSM, serta penyulhan mengenai konsepsi HAM di
kelompok-kelompok minat, profesi, dan bisnis, seperti Majelis
Taklim, Pramuka, Karang Taruna,
dll, (18) penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan
mengenai HAM bagi wartawan
media cetak, media elektronik, dan
petugas-petugas penerangan, (19)
mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan
radio), (20) menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi
mengenai HAM termasuk buku
pegangan mengenai HAM, (21)
tayangan mengenai HAM di media cetak dan elektronik, dan (22)
pemanfaatan media tradisional.
Kedua, HAM sebagai alat untuk
mempererat hubungan yang lebih
damai dan harmonis antar etnis,
golongan dan agama. Pendidikan
HAM mempunyai beragam tujuan
yang dapat disesuaikan dengan
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prioritas kepentingan suatu jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
Pendidikan HAM dapat berlangsung di mana saja, kapan saja dan
oleh siapa saja, dalam suatu proses
yang berlangsung sepanjang hayat.
Pembekalan pengetahuan, sikap
dan kesadaran yang terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan, kesejahteraan anak,
dan sebagainya adalah contohcontoh yang inheren dari pendidikan HAM. Dengan menggunakan
perangkat-perangkat hukum dan
HAM untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi karena latar
belakang identitas suku, agama,
golongan, jenis kelamin, adat, dan
sebagainya tentu dengan sendirinya akan berkontribusi pada terwujudnya harmonitas dan toleransi hubungan antara suku, etnis,
golongan dan agama. Jika suasana
ini terpelihara maka akan terwujud
masyarakat yang damai, aman dan
sejahtera.
Ketiga, Topik Apa yang Perlu
Diajarkan. Topik-topik pendidikan HAM yang dapat dikembangkan dalam proses belajar-mengajar
sangat luas dan bervariasi. Pendidikan HAM di setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan agar lebih
bermakna untuk mencapai tujuannya, topik-topik tersebut harus
disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan sosiologis anak
didik. Topik-topik tersebut dapat
juga secara mudah dijabarkan
dalam spektrum hak-hak sipil dan
politik, hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya, dan hak atas pembangunan, hak asasi manusia perempuan, penghapusan diskriminasi
rasial, etnis dan agama, hak anak,
hak penyandang cacat, hak nara
pidana, dsb.
Keempat, Siapa Yang Akan
Mengajarkan dan Bagaimanakah
Caranya. Pendidikan HAM pada
jenjang pendidikan usia dini,
TAHUN VI
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pendidikan dasar dan menengah
umumnya dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan integratif. Artinya, para guru mengajarkan pendidikan HAM tidak dalam
suatu mata pelajaran yang berdiri
sendiri seperti halnya IPA atau
Matematika, melainkan topik-topik
pendidikan HAM menyatu dan terintegrasi ke dalam mata pelajaranmata pelajaran yang terkait. Para
guru di berbagai bidang itulah yang
mengajarkan HAM. Di jenjang SD
misalnya, Pendidikan HAM dapat
dintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pancasila, Agama, IPS, IPA,
dsb. Namun, pada jenjang pendidikan Tinggi, pendidikan HAM
dapat dikembangkan secara monolitik. Artinya, pendidikan HAM
akan menjadi satu mata kuliah
yang berdiri sendiri. Hal ini tidak
berarti bahwa tema-tema dan substansi pendidikan HAM dihindari
apabila terkait dengan substansi
mata kuliah lainnya. Demikian
pula di jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan HAM dapat dikembangkan sesuai dengan kelompok
sasarannya, misalnya pendidikan
HAM bagi anggota DPRD, hakim,
jaksa, polisi, ABRI, pengacara,
wartawan, pegawai penjara, guru,
tokoh-tokoh agama, organisasi sosial, dsb.
Pendidikan HAM Disesuaikan
dengan Taraf Perkembangan
Anak
Pendidikan HAM adalah suatu
kegiatan pendidikan yang dapat
berlangsung di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan yang diberikan sesuai dengan taraf perkembangan kemampuan berpikir anak,
seperti berikut.
Pertama, pada jenjang pendidikan usia dini, pada usia 3-6 tahun, usia TK, pendidikan HAM
bertujuan bagaimana anak dapat
memahami dan menghargai dirinya, mengharagai orangtuanya,
10
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menghargai saudara-saudaranya,
menghargai gurunya, menghargai
teman-teman sepermainannya, dan
menghargai orang lain.
Kedua, pada jenjang pendidikan SD, Pada usia 7-12 tahun,
meneruskan tujuan Pendidikan
HAM pada usia 3-7 tahun dengan
memperkaya, memperdalam dan
menambahkan tujuan Pendidikan
HAM yang sesuai dengan perkembangan kejiwaan dan perkemangan
kognitif anak, misalnya: bagaimana wujud tanggung jawab sosial,
kewarganegaraan, membedakan
keinginan dengan kebutuhan dan
hak.
Ketiga, pada jenjang SLTP, pada
usia 12-15 tahun, meneruskan tujuan Pendidikan HAM pada usia
7-12 tahun dengan memperdalam,
memperluas, memperkaya dan menambahkan pengetahuan tentang
HAM yang lebih spesifik, misalnya: hak anak, hak perempuan,
hak penyandang cacat, hak nara
pidana, dsb.
Keempat, pada usia 16-18 tahun,
meneruskan tujuan pendidikan
HAM pada usia 12-15 tahun dengan memperdalam, memperluas,
memperkaya dan menambahkan
pengetahuan tentang HAM yang
bersifat universal, dan mengintegrasikan pengetahuan dan nilai-nilai HAM kedalam kesadaran dan
perilaku anak.
Kelima, pada usia 19-24 tahun,
usia jenjang Pendidikan Tinggi,
meneruskan pendidikan HAM
pada usia 16-18 tahun dengan
memperdalam, memperluas, memperkaya dan menambahkan pengetahuan tentang HAM yang bersifat
universal, dan menanamkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku
yang rasional dan bertanggung
jawab terhadap masalah-masalah
HAM yang dihadapi bagi yang
berskala, lokal, nasional, regional
dan global, baik yang bersifat indi-
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vidu ataupun kelompok, baik yang
berdimensi hak sipil politik, maupun berdimensi ekonomi, sosial,
budaya dan pembangunan.
Penutup
Demikianlah
pokok-pokok
pikiran ini dikemukakan dengan
harapan sebagai salah satu masukan dalam proses pengembangan
pendidikan HAM di berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
Untuk mengintegrasikan topiktopik HAM dalam kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar
dan menengah yang berlaku secara
nasional saat ini dapat dilakukan
dengan cara yang relatif sederhana. Kurikulum pendidikan dasar
dan menengah yang sudah berlaku
secara nasional diteliti kembali.
Setiap pokok bahasan di setiap
mata pelajaran yang terkait diteliti
untuk melihat kemungkinan substansi HAM yang memenuhi kriteria untuk dijadikan entery point
muatan pendidikan HAM, misalnya pada kurikulum IPS, Pendidikan Agama, PMP, dan IPA. Untuk menghindari membengkaknya
muatan kurikulum yang sudah ada,
substansi HAM tidak perlu berdiri
sendiri sebagai pokok bahasan melainkan menyatu dengan substansi
pada topik yang relevan yang telah
diidentifikasi itu. Metode check
list dapat dikembangkan untuk
memudahkan proses identifikasi
ini. Sedangkan pada universitas, pendidikan HAM umumnya
menggunakan pendekatan monolitik sebagai suatu mata kuliah yang
berdiri sendiri. Pengkajian mengenai pendidikan HAM dapat dilakukan dengan mengembangkan pusat studi HAM di setiap perguruan
tinggi.
Semoga pokok-pokok pikiran
ini ada manfaatnya bagi terwujudnya pendidikan HAM untuk semua
warga negara dan semua untuk
HAM.
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PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh : Taswem Tarib
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Rentan

Pendidikan HAM (human
rights education) setidaknya
merupakan kewajiban moral
bagi Indonesia yang telah berpartisipasi dalam The World
Conference on Human Rights
(Wina, Juni 1993) dan menghasilkan The Vienna Declaration and Programme of Action
mengenai HAM.

D

alam deklarasi itu dinyatakan,
pendidikan, pelatihan, dan informasi tentang HAM amat diperlukan bagi terbinanya hubungan
harmonis antarbangsa dan guna
memperkuat saling pengertian,
toleransi, dan perdamaian. Selain
itu setiap negara diimbau untuk
memasukkan HAM, hukum humaniter, demokrasi dan rule of law
sebagai mata pelajaran di semua
lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Menindaklanjuti
hal itu, Majelis Umum PBB dengan resolusi No 49/184 tanggal
23 Desember 1994, menyatakan,
periode 10 tahun sejak 1 Januari
1995 sebagai The United Nations
Decade for Human Rights Education.
Memahami “kewajiban” itu,
secara mendalam ternyata banyak
yang harus dilakukan sehingga
pendidikan HAM bernilai strategis
dan berdampak transformatif mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang warganya menghormati
dan menegakkan HAM. Maraknya
kasus pelanggaran HAM yang
terjadi di Indonesia, seperti penggusuran paksa, ketidak adilan,
perdagangan orang, kekerasan
terhadap anak di sekolah, tawuran
antar warga, dan lain sebagainya,
menunjukkan bahwa kesadaran
akan menghormati, melindungi

dan memenuhi hak asasi manusia
di Indonesia belum membumi. Kasus kerusuhan yang terjadi di tanjung priok akhir-akhir ini, antara
aparat Satpol PP-Kepolisian dengan warga masyarakat yang berupaya mempertahankan kawasan
Makam Mbah Priok yang sedianya akan digusur oleh Pemda DKI
Jakarta, merupakan kasus yang
memilukan dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia. Kejadian
tersebut menunjukkan bahwa arogansi aparat masih dikedepankan
dalam menyelesaikan kasus-kasus
yang berhubungan dengan warga
masyarakat.
Pendekatan HAM masih jauh
dari harapan, sehingga model
pendekatan HAM sangat perlu
guna meminimalisir kejadian-kejadian seperti di atas. Hingga kini,
terdapat tiga tingkatan atau model
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pendidikan HAM di dunia dewasa
ini. Yang pertama, model “Nilai dan Kesadaran” (Values and
Awareness). Pada model ini, yang
menjadi inti pendidikan HAM
adalah pengajaran tentang pengetahuan dasar tentang isu-isu HAM
dan kaitannya dengan nilai-nilai
kemasyarakatan. Dalam model
ini umumnya digunakan kurikulum pendi-dikan formal (schoolbased). Tujuan yang ingin dicapai
dalam model ini adalah munculnya
respek siswa pada HAM melalui
kesadaran dan komitmen pada
tujuan-tujuan normatif yang tercantum dalam dokumen-dokumen
HAM universal. Yang diajarkan
dalam model ini antara lain sejarah HAM, instrumen-instrumen
HAM, dan mekanisme perlindungan, sehingga pendekatannya lebih
bersifat lecture-oriented.

TAHUN VI
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“diubah” menjadi pembela HAM
(promoters of human rights).
Karena itu, yang ditekankan
adalah “pemberdayaan” (empowering) individu untuk mengakui
pengalaman itu dan menumbuhkan komitmen bagi pencegahannya. Sifat aplikatif cukup menonjol
dalam model ini. Materi yang diajarkan selain materi HAM sendiri,
juga pengembangan kepemimpinan, pelatihan resolusi konflik, dan
pelatihan keterampilan lain yang
menunjang.
www.osmanaffan.com

Model ini tidak mengembangkan aspek keterampilan seperti keterampilan komunikasi dan resolusi
konflik. Model kedua yang lebih
bisa dikembangkan di Indonesia
adalah model “Tanggung jawab”
(Accountability). Peserta pendidikan HAM dalam model ini sesuai
profesi masing-masing diharapkan
dapat menegakkan HAM.
Dalam model ini ditekankan
cara-cara di mana para profesional
seperti pengacara, jaksa, hakim,
wartawan, petugas kesehatan,
bahkan polisi menegakkan tanggung jawabnya di bidang HAM
seperti dalam pemantauan pelanggaran HAM, pengambilan langkah-langkah khusus perlindungan
HAM bagi mereka yang lemah
dan sebagainya. Contoh program
dalam model ini antara lain: pelatihan HAM, teknik monitoring,
dokumentasi pelanggaran HAM,
dan prosedur pengajuan pengaduan pelanggaran HAM di tingkat
nasional dan internasional.

profesi, mekanisme pengawasan
dan pengaduan, dan akibat-akibat
pelanggaran HAM. Beda dengan
model pertama, dalam model kedua ini personal change (dari kondisi belum menjadi sadar HAM)
tidak terlalu ditekankan karena
diasumsikan para pesertanya telah
sedikit banyak paham mengenai
HAM. Tujuan yang ingin dicapai
dalam model ini adalah bahwa
norma-norma dan praktik-praktik
yang berkaitan dengan HAM, terjamin secara struktural ditegakkan
oleh para profesional yang berkait
dengan HAM.

Dua model itu berkait langsung
dengan pendidikan HAM yang
lebih ditujukan bagi “orang luar”,
yaitu mereka yang belum atau tidak
pernah mengalami sendiri pelanggaran HAM. Untuk mereka yang
pernah menjadi “korban” juga ada
pendidikan HAM yaitu model ketiga: “Transformasional”. Dalam
model ini diasumsikan, para peserta didik telah mempunyai pengalaman pribadi dalam hal pelanggaran
Dalam model ini yang diajarkan HAM (model ini membantu meradalah hukum internasional dan pe- eka untuk mengakui pengalaman
rundangan yang relevan, kode etik itu) dan mereka disiapkan atau
12
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Model ini bisa ditemukan di
kamp-kamp pengungsi, di masyarakat pasca-konflik atau pada
organisasi-organisasi yang melayani ke-lompok masyarakat
miskin. Tetapi, model ini bisa juga
dikembangkan di universitas yang
mengembangkan studi kasus secara in-depth suatu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Di tengah banyaknya kasus
pengungsian (internal displaced)
karena konflik-konflik komunal
dan kasus pelanggaran HAM berat
yang lain di Tanah Air, model ini
kiranya layak dikembangkan sehingga para korban bisa menolong
diri sendiri serta meningkatkan
kesadaran akan hak-hak mereka
seraya mengingatkan kewajiban
negara untuk melindunginya.
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Pembuktian Terbalik Perbuatan Korupsi
Oleh : Agustinus Pardede
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Rentan

Dadang Ismail.S. Kom

tidak merampas hak rakyat untuk
hidup sejahtera. Baru-baru ini Survey PERC- Lembaga Pengkajian
Risiko Ekonomi dan Politik bagi
kegiatan bisnis internasional menempatkan Indonesia sebagai negara
terkorup tahun 2010 ( KPK. www.
go.id ). Hasil Pengkajian tersebut
perlu dicermati ada benarnya, perRobert Klitgaard
tama : banyak kasus korupsi belum
dapat diberantas dan bahkan relatif
orupsi telah memperli- meningkat intensitasnya. Kedua
hatkan kepada masyarakat : belum ada justifikasi teori yang
suatu perbuatan sudah melewati
batas dan diperlukan upaya-upaya
yang serius dan signifikan terhadap
pemberantasannya. Praktek korupsi telah merambah seluruh sektor masyarakat. Ironisnya pelaku
korupsi yang terlibat tidak pandang bulu seperti para penyelenggara Negara, para penegak hukum
(polisi, jaksa, hakim dan pengacara ). Hal ini juga terlihat dari hasil
jajak pendapat yang dilakukan Litcorruption.jpg
bang Kompas ( Kompas 26/4/2010
) sebagian responden menyatakan dapat digunakan sebagai tolak ukur
ketidakpuasan dan kinerja buruk dengan mempergunakan beban
terhadap penegak hukum dalam pembuktian terbalik, karena masih
menegakkan supremasi hukum.
adanya berbagai argumentasi dan
kritik yang sangat kental nuasanKomponen-komponen pe- nya dengan nada partisan dan polinyelenggara Negara dan penegak tik. Ketiga, korupsi sudah menjadi
hukum ini seharusnya memban- bagian dari budaya dan dipan dang
gun sinergisitas dalam menegak- sebagai suatu yang wajar.
kan peraturan, rasa keadilan serta

Coruption is one of the foremost
problems in the developing world
and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the
century (Korupsi merupakan salah
satu masalah paling besar di negara
berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki decade terakhir abad ke 20 )

K
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Sebenarnya pengaturan terhadap
perbuatan korupsi dan penindakan tindak pidana korupsi telah
ada dalam pengaturan UndangUndang nomor 31 tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menyebutkan bahwa :
tindak pidana korupsi selama ini
terjadi secara meluas , tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi
juga telah merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai delik formil
yang artinya yang dilarang adalah
perbuatan korupsi dan bukan akibatnya, perlu dan perbuatan yang
dimaksud adalah kejahatan.
Oleh karena itu, kejahatan yang
dilakukan memberantasnya harus
dilakukan secara luar biasa. Pemberantasan tindak pidana yang
yang disebutkan yang dilakukan
secara luar biasa
(extra ordinary crime) dan diperlukan tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures) akan tetapi tidak
boleh melanggar prinsip-prinsip
due prosess of law dan presumption of innocent serta hak asasi manusia (HAM).
Dalam pernyataan tersebut kaitannya dengan tulisan ini yang
mengarah pada persoalan pembuktian terbalik dalam perbuatan korupsi. Sejalan dengan itu ada opini dan pendapat para pakar yang
menginginkan adanya pembuktian
terbalik dalam kasus korupsi. Pembuktian terbalik adalah orang yang
TAHUN VI
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disangka melakukan tindak pidana
korupsi diwajibkan membuktikan
bahwa dirinya tidak melakukan
korupsi dengan bukti hukum yang
kuat.
Dasar pemikiran ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah
pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku
korupsi atau bagaimana mengatur
pembuktian terbalik agar tidak melanggar hak asasi manusia. Sejalan
dengan pemikiran itu sebenarnya
dalam pembuktian terbalik (omkering van lhet bewijslat atau reversal burden of proof ) pada bulan November tahun 2006 Komisi
Pemberantasan Korupsi ( KPK )
mengusulkan pembuktian terbalik
penanganan perkara korupsi dalam
Rancangan Kitab Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP).

Perbuatan korupsi sangat dilematis dan krusial sifatnya apabila
pembuktian ini diterapkan. Pada
hal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12
B dan Pasal 37, Pasal 38 B diatur
tentang pembuktian terbalik.

gan kewajiban atau tugasnya dengan ketetuan sebagai berikut : a.
Yang nilainya Rp. 10,000,000,00
( sepuluh juta rupiah ) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut bukan merupakan suap
dilakukan penerima gratifikasi;
b. Yang nilainya kurang dari Rp.
10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
penuntut umum.
Pasal 37 A ayat 1 berbunyi terdakwa wajib memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan
harta benda istri atau suami, anak
dan harta benda setiap orang atau
koporasi yang diduga mempunyai
hubungan dengan perkara yang didakwakan, ayat 2 berbunyi dalam
hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak
seimbang dengan penghasilannya,

wordpress.com

maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) digunakan untuk memperkuat alat bukti
yang sudah ada bahwa terdakwa
telah Pasal 38 B berbunyi : dalam
hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta harta benda.

bahwa setiap orang dapat menjadi
subjek tindak pidana korupsi. Subjek Hukum pidana korupsi menurut undang-undang bukan monopoli pegawai negeri saja, akan tetapi
siapapun dapat dituduh melakukan
tindak pidana korupsi, hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal
2 ayat (1).
Undang-undang 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana korupsi bahwa setiap orang
yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Persoalan yang timbul
bagaimana terhadap pembuktian
terbalik, menurut penjelasan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ketentuan mengenai pembuktian terbalik
sebagai ketentuan yang bersifat
premium remidium dan sekaligus
mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, untuk tidak melakukan
tindak pidana korupsi.
Justifikasi beban pembuktian
terbalik

Dalam tolak ukur ketentuan diatas
Subjek Hukum Tindak Pidana terhadap pembuktian pembuktian
terbalik. undang Tindak Pidana
Korupsi
Korupsi menegaskan bahwa apabiKetentuan Pasal 12 B ayat 1 ber- Subjek hukum tindak pidana ko- la melakukan suatu Tindak Pidana
bunyi : setiap gratifikasi kepada rupsi menjadi kontrolversial kare- korupsi maka wajib untuk mempegawai negeri atau penyeleng- na disatu pihak dikatakan bahwa buktikan bahwa ia tidak melakugara negara diangap pemberian subjeknya adalah pegawai negeri kan tindak pidana korupsi dan wasuap, apabila berhubungan dengan dan penyelenggara negara, akan jib untuk memberikan keterangan
jabatannya dan berlawanan den- tetapi pendapat lain mengatakan terhadap harta bendanya. Keten14
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tuan-ketentuan tesebut sebenarnya
ada suatu penyimpangan dari Pasal
66 kitab Undang-Undang Hukum
Acara yang menyebutkan bahwa
tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga
merupakan penyimpangan dari
Pasal 14 ayat (3) hurup g Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil
dan Politik , yang telah diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2005 tentang pngesahan
Internasional Covenat on Civil and
Political Rights ( Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik) yang menyebutkan ”
Dalam penentuan tuduhan
pelanggaran pidana terhadapnya,
setiap orang untuk tidak dipaksa
memberikan kesaksian terhadap
diri sendiri atau mengaku bersalah”. Oleh sebab itu, keterangan
ketidak bersalahan terdakwa hanya dipakai sebagai hal yang menguntungkan baginya. Dalam hal
demikian Jaksa Penuntut Umum
akan membuktikan kesalahan terdakwa . Sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat memberikan
keterangan ketidak bersalahannya
dipakai sebagai hal yang merugikannya, sedangkan terdakwa tidak
dapat memberikan keterangan tentang ketidak bersalahannya, Jaksa
Penuntut Umum masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan
kesalahan terdakwa.
Harus dibedakan antara keterangan terdakwa dengan pembelaan terdakwa. Dalam hal keterangan ketidak bersalahan terdakwa
adalah keterangan yang menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan bukan merupakan apa yang
telah dituduhkan, misalnya terdakwa dapat menjelaskan asal kekayaannya yang diperolehnya, sedangkan pembelaan terdakwa adalah
pembelaan atas pembuktian ke-

bersalahan yang dituduhkan oleh Kesimpulan
Penuntut Umum.
1. Ada beberapa permasalahan
didalam Undang-undang tenSelain itu, pembuktian yang setang pemberantasan tindak
lama ini diakui, yaitu alat bukti
pidana korupsi, permasalahan
yang sah berupa petunjuk selain
tersebut ternyata membawa
keterangan saksi, surat dan ketketidakpastian hukum karena
erangan terdakwa, alat bukti berupa
masih adanya perbedaan perinformasi yang diucapkan, dikirsepsi atas pembuktian terbalik.
im, diterima atau disimpan secara
elektronik (electronic data interchange ), surat eletronik ( e-mail ), 2. Meskipun perundangan tentang
pem2erantasan tindak pidana
telegram, teleks, dan faxsimil, dokorupsi bahwa pembuktian terkumen yakni setiap rekaman data
balik meskipun ada tataran keatau informasi yang dapat dilihat,
bijakan tetapi belum bisa diterdibaca atau didengar yang dapat
apkan kesalahan pelku korupsi
atau dikeluarkan dengan atau tanpa
dan akan bersinggungan dengan
bantuan suatu sarana, baik yang
Hak Asasi Manusia (HAM).
tertuang diatas kertas dan lain sebagainya dan ditambah alat bukti
yang sah yakni keyakinan hakim, 3. Pembuktian masih dirasakan
sebagai hambatan untuk dapatnamun sering menyulitkan proses
nya seorang di buktikan telah
pembuktian perkara korupsi.
melakukan indak pidanan korupsi, karenan selalu berpegang
Oleh karena itu perlu ada langbahwa memperkaya diri adalah
kah baru dalam alternatif pembukdisuapnya pejabat yang bertian korupsi salah satunya adalah
sangkutan.
mengunakan teori keseimbangan
kemungkinan pembuktian (balance probality of principles )dari Saran
Oliver Stolpe. Pada dasarnya teori
ini mengedepankan keseimbangan 1. Perlu Indonesia meniru upaya
yang pernah dilakukan oleh
secara proporsional antara perbeberapa negara yang sukses
lindungan individu dan perampasuntuk membangun hukum dan
an hak individu yang bersangkutan
undang-undang dalam pemberatas harta kekayaan yang diduga
antasan korupsi seperti Singakuat berasal dari korupsi.
pura dan Hongkong.
Dengan demikian atas dasar
bahwa hartanya yang diduga kuat 2. Hendaknya pembuktian terbalik
seyogyanya dilakukan dalam
berasal dari korupsi, maka tersidang pengadilan dimana Hasangka dapat diwajibkan untuk
kim mempunyai peranan yang
melakukan pembuktian bahwa ia
sangat strategis untuk memtidak bersalah. Dalam konteks itu
buktikan pada terdakwa tentang
kedudukan hak asasi pelaku koharta kekayaan yang dimiliki.
rupsi ditempatkan kedudukan paling tinggi dengan mempergunakan
teori Probalitas berimbang.
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PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
BAGI WARGA MISKIN

P

Oleh : Denny Zainuddin
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

erhatian khusus pada pendidikan harus menjadi prioritas
pemerintah. Baik dari segi sarana
dan prasarana pendidikan, kualitas, akses, serta kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh
rakyat Indonesia, khususnya warga miskin. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada pasal
31 dinyatakan bahwa: (1) Setiap
warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga
Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan adalah sarana utama bagi
setiap orang agar dapat meningkatkan kesadaran akan harkat dan
martabat diri mereka. Pendidikan
semakin dikenalis sebagai salah
satu investasi financial yang paling baik dan tersedia bagi Negara,
walaupun makna pendidikan tidak
sekadar praktis dan instrumental.
Pikiran yang cerdas, cerah, aktif,
dan mampu untuk terbang bebaslepas adalah salah satu kebahagiaan dan imbalan yang didapat dari
eksistensi sebagai manusia. Pelaksanaan hak atas pendidikan sangat
penting bagi pemenuhan berbagai
hak-hak asasi manusia lainnya,
seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Pendidikan pun memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan
perempuan, melindungi anak-anak
dari eksploitasi kerja dan seksual
yang berbahaya, mempromosikan
16
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hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan hidup,
dan mengendalikan pertumbuhan
populasi. Perjanjian hak asasi manusia internasional mendefinisikan hak atas pendidikan dengan
cara yang secara komparatif akurat. Selain menyediakan pendidikan dasar yang wajib dan bebas
biaya bagi semua anak, Negara
juga harus memiliki kewajiban untuk mengembangkan pendidikan
sekunder yang bebas biaya dan
setara (termasuk pelatihan kejuruan) untuk semua orang serta akses yang sama ke pendidikan lebih
tinggi dengan biaya berdasarkan
kapasitas. Negara juga memiliki

Sekitarkita.com

kewajiban untuk mengintensifkan
pendidikan fundamental, terutama
untuk menuju pada penghapusan
buta huruf, untuk orang dewasa
yang belum terpenuhi kebutuhan
pendidikan dasarnya. Kesetaraan
dan nondiskriminasi adalah dua
aspek penting dari hak atas pendidikan, dan Negara harus memberikan prioritas kepada akses yang
setara bagi anak-anak perempuan
dan kelompok-kelompok lain yang
rentan terhadap diskriminasi, seperti anak-anak yang menyandang
cacat, anak-anak minoritas dan
anak-anak pengungsi. Pada prin-
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sipnya, Negara dapat menyediakan
hak atas pendidikan ini dalam konteks sekolah negeri maupun swasta. Karena sekolah swasta biasanya
tidak menjamin adanya pendidikan
dasar tanpa biaya bagi anak-anak,
maka Negara memiliki suatu kewajiban untuk membangun sekolahsekolah negeri dalam jumlah yang
cukup, mempekerjakan guru-guru
berkualitas yang dibutuhkan serta
memberikan kualitas pendidikan
seperti yang diatur oleh hukum
hak asasi manusia internasional.
Sebagai langkah pertama, semua
Negara yang menjadi penandantanganan dari Kovenan Internasional untuk Hak-hak ekonomi, Sosial, dan Budaya harus menciptakan
dan melaksanakan, dalam jangka
waktu dua tahun setelah melakukan ratifikasi, suatu rencanan aksi
terperinci untuk implementasi
progress dari prinsip pendidikan
dasar wajib dan bebas biaya bagi
semua orang. Namun pendidikan di
negeri ini justru dihadapkan pada
realita yang jauh dari keinginan
mayoritas rakyat. Yakni, pendidikan yang semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin.
Masyarakat miskin kini semakin
kesulitan untuk merasakan keadilan dalam mengakses pendidikan.
Harapan untuk bisa menikmati
pendidikan yang lebih tinggi pun
semakin suram. Akan banyak para
pelajar dan mahasiswa dari kalangan miskin yang drop out. Salah
satu kewenangan sekolah dalam
memberikan bantuan dana sekolah
adalah pemberian prioritas kepada
siswa miskin, pelaksanaan kebijakan pemberian perlakuan khsus
kepada siswa miskin sepenuhnya
diserahkan kepada sekolah, se-
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hingga pelaksanaannya sangat bervariasi antar daerah maupun antar sekolah di satu daerah. Dalam
proses penentuan kebijakan untuk
siswa miskin, umumnya pengelola
sekolah tidak melibatkan komite
sekolah maupun orang tua murid.
Sebagian besar sekolah memutuskan untuk memberi perlakuan yang
sama kepada siswa miskin maupun
tidak miskin dalam pembebanan
biaya-biaya sekolah yang masih
ditarik dari murid. Pada peneltiian yang dilakukan oleh SMERU
(Mei 2006: 23), ternyata dari 43
sekolah sampel penerima bantuan
operasional sekolah, hanya 48 %
yang memberikan bantuan khusus bagi siswa miskin. Bantuan
tambahan yang diberikan sekolah
berupa pemberian uang transpor,
baju seragam, sepatu, tas, alat tulis, atau membebaskan/mengurangi iuran sekolah. Dari 32 sekolah
yang penerimaan dari iuran bulanan siswanya (tidak termasuk penerimaan siswa baru) lebih kecil
dari Bantuan Operasional Sekolah, hanya 6 sekolah atau sekitar
20% yang memberi bantuan biaya
transpor bagi siswa miskin. Bahkan satu sekolah diantaranya menyediakan biaya transpor untuk
semua siswa yang rumahnya agak
jauh dari sekolah dan membutuhkan sarana transportasi, dan tidak
khusus hanya untuk siswa miskin.
Sementara itu, dari 11 sekolah
lain yang penerimaan dari iuran
siswanya lebih besar dari Bantuan

Operasional Sekolah yang seharusnya membebaskan iuran sekolah
siswa miskin hanya 5 sekolah atau
50% yang melakukannya. Sekolah
yang memberikan bantuan khusus
bagi siswa miskin, jumlah siswa
miksin yang memperoleh bantuan
pada umumnya berkisar antara
3% sampai 25% dari jumlah siswa
masing-masing sekolah. Hanya
ada satu sekolah yang memberikan bantuan khusus kepada 51%
dari total siswa, namun bantuan
yang diberikan hanya berupa
pemberian alat tulis. Berdasarkan
data yang disusun sekolah, jumlah siswa miskin di sekolah yag
diteliti masing-masing provinsi,
berkisar antara 17% hingga 34%
dari total siswa, sehingga siswa
miskin yang mendapat bantuan
khsusus hanya mencakup sekitar
12% hingga 33% dari total siswa
miskin. Dari total siswa di semua
sekolah sampel, siswa miskin yang
mendapat bantuan khusus sekitar 22% dari jumlah siswa miskin
atau 6,5% dari jumlah total siswa.
Nilai bantuan khusus yang diberikan kepada siswa miskin pada
umumnya kecil. Sebagai contoh,
uang transport yang diberikan kepada siswa miskin hanya berkisar
antara Rp5.000 hingga Rp15.000
per siswa per bulan. Terdapat juga
dua sekolah yang menyediakan
biaya transpor sebebsar Rp50.000
per siswa per bulan, namun jumlah siswa yang menerima di sekolah pertama hanya 5 dan di sekolah kedua hanya 7 orang. Banyak
sekolah, khsusnya tingkat SD,
tidak memberikan bantuan kepada siswa miskin dengan alasan
semua siswanya tinggal di sekitar
sekolah sehingga tidak membutuhkan biaya transportasi. Beberapa
sekolah lainnya beralasan bahwa
mereka kesulitan dalam menentukan kriteria siswa miskin. Jika
diberikan bantuan untuk beberapa
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siswa miskin yang dipilih sekolah
justru dikhawatirkan akan menuai
protes dari siswa atau orang tua
siswa lainnya. Munculnya konsep
sekolah gratis melalui iklan di media cetak maupun media elektronik
bertentangan dengan Pasal 12 ayat
(2) Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang
menyatakan, bahwa setiap peserta
didik (dalam hal penyelenggaraan
pendidikan dasar adalah orang tua
murid) berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan yang tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Biaya
Sekolah (APBS) yang merupakan dana partisipasi masyarakat
(orangtua murid).
Dalam pelaksanaannya di berbagai propinsi di Indonesia terdapat
perbedaan di setiap sekolah, ada
sekolah yg menerima bantuan dari
orang tua pesrta didik, namun ada
juga yang tidak mau menerima
bantuan dari orang tua perserta
didik, dari kedua jenis perlakuan
sekolah tersebut tercipta kualitas
yang berbeda yaitu, yang menerima bantuan orang tua peserta didik kualitas sekolahnya meningkat
dan sebaliknya kualitas sekolah
nenurun. Rendahnya keberpihakan
pemerintah/stake holder pendidikan pada warga miskin telah
melahirkan kebijakan yang tidak
pro poor, dan hal ini merupakan
penyebab rendahnya pemenuhan
hak dasar pendidikan pada warga
miskin.

blogspot.com
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PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME
SOLUSI MENGATASI KONFLIK ETNIS
DI INDONESIA

I

Oleh : Sujatmiko
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelanggaran HAM yang Berat

ndonesia merupakan suatu
masyarakat yang multietnis.
Berdasarkan hasil sensus penduduk
tahun 2000, di Indonesia terdapat
kurang lebih 1.000 atau subetnis.
Dalam kondisi keberanekaan yang
ada pada Negara Republik Indonesia, terdapat dua potensi yang dapat
muncul. Potensi pertama bersifat
positif, karena keberagaman dapat
dimanfaatkan sebagai kekuatan
bersama jika semua potensi disatukan. Masing-masing suku
bangsa/ etnik memiliki kelebihan
dan kekurangannya masing-masing. Sehingga jika kelebihannya
di kumpulkan maka akan menjadi Poso Sulawesi Tengah, dan konflik
Tionghoa di Jakarta, Solo, Makassebuah kekuatan yang besar.
sar, dan di beberapa kota lainnya.
Namun demikian keberagaman
suku bangsa itu juga bisa menjadi potensi yang mengarah pada
hal yang bersifat negatif, terutama menjadi sumber terjadinya
berbagai konflik. Masing-masing etnik menonjolkan kelebihan
masing-masing dan merendahkan
kelompok etnik yang lain dengan
mencibir berbagai kekurangannya, keadaan seperti ini disebut
juga etnosentrisme. Sehingga
terdapat etnik yang akan merasa
superior jika dia lebih mayoritas
atas etnik lain yang ada di sekitarnya yang cenderung minoritas.

Konflik-konflik tersebut menelan banyak kerugian harta benda dan
jatuhnya korban jiwa yang tidak
sedikit. Untuk mencegah potensi
negatif yang mungkin terjadi akibat kondisi keberagaman yang dihadapi oleh Indonesia, perlu kiranya
dalam dunia pendidikan di Indonesia diajarkan pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam
sistem pendidikan di Indonesia.
Hal ini dimaksudkan agar peserta
didik memiliki kepekaan dalam
menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar
pada perbedaan kerena suku, ras,
Konflik yang terjadi kemudian agama dan tata nilai yang terjadi
menyebabkan kerusakan dan jatuh pada lingkungan masyarakatnya.
korban jiwa. Hal ini telah banyak
Hal
ini dapat diimplementerjadi beberapa tahun lalu yakni tertasi
baik
pada substansi maujadinya konflik diberbagai daerah,
seperti di Sambas, Kalimantan, di pun model pembelajaran yang
dan
menghormaAmbon, konflik etnis dan agama di mengakui
18
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keanekaragaman www.google.com
budaya.

Perspektif Pendidkan Multikultural

Pendidikan
multikultural
adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan
penjelasan yang mengakui dan
menilai pentingnya keragaman
budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman
sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.
Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep muncul
karena ada interes politik, sosial,
ekonomi, dan intelektual yang
mendorong. Wacana pendidikan
multikultural pada awalnya muncul di Amerika karena punya akar
sejarah dengan gerakan hak asasi
manusia (HAM) dari berbagai
kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak pendidikan
multikultural yang merujuk pada
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gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami
praktik diskriminasi di lembagalembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an.

persamaan kesempatan pendidikan
serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk
memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di
sekolah menjadikan pendidikan
Di antara lembaga yang secara multikultural sebagai slogan yang
khusus disorot karena bermusu- sangat populer pada tahun 1990-an.
han dengan ide persamaan ras
pada saat itu adalah lembaga penSelama dua dekade konsep pendidikan. Pada akhir 1960-an dan didikan multikultural menjadi sloawal 1970-an, suara-suara yang gan yang sangat populer di sekomenuntut lembaga-lembaga pen- lah-sekolah AS. Secara umum,
didikan agar konsisten dalam me- konsep ini diterima sebagai stratenerima dan menghargai perbedaan gi penting dalam mengembangkan
semakin gencar dikumandangkan toleransi dan sensitivitas terhadap
oleh para aktivis, para tokoh, dan sejarah dan budaya dari kelompok
orang tua. Mereka menuntut ad- etnis yang beraneka macam di neganya persamaan kesempatan di ara ini. Ide pendidikan multikulturbidang pekerjaan dan pendidikan. alisme akhirnya menjadi komitmen
Momentum inilah yang dianggap global sebagaimana direkomendasebagai awal mula dari konseptu- si UNESCO pada bulan Oktober
alisasi pendidikan multikultural. 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu
Tahun 1980-an dianggap sebagai
kemunculan lembaga sekolah yang
berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif.
James Bank adalah salah
seorang pioner dari pendidikan
multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan
pendidikan. Pada pertengahan dan
akhir 1980-an, muncul kelompok
sarjana di antaranya Carl Grant,
Christine Sleeter, Geneva Gay
dan Sonia Nieto yang memberikan
wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam
kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan
dan menghubungkannya dengan
transformasi dan perubahan sosial.

dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian
yang memperkokoh perdamaian,
persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga,
pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan kon
flik secara damai tanpa kekerasan.
Karena itu, pendidikan hendaknya
juga meningkatkan pengembangan
kedamaian dalam pikiran peserta
didik sehingga dengan demikian
mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi,
kesabaran, kemauan untuk berbagi
dan memelihara. Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar ke kawasan di
luar Amerika Serikat, khususnya
di negara-negara yang memiliki
keragaman etnis, ras, agama, dan
budaya.
Sekarang, pendidikan
multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya.

www.google.com
Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, pengharPertama, pendidikan hendaknya gaan budaya dari kelompok yang
mengembangkan kemampuan un- beragam dan persiapan untuk hidtuk mengakui dan menerima nilai- up dalam masyarakat pluralistik.
nilai yang ada dalam kebhinnekaan
pribadi, jenis kelamin, masyarakat Implementasi Pendidikan Muldan budaya serta mengembangkan tikultural Dalam Dunia PendiDidorong oleh tuntutan warga kemampuan untuk berkomunikasi, dikan
Amerika keturunan Afrika, Lat- berbagi dan bekerja sama dengan
in/Hispanic, warga pribumi dan yang lain. Kedua, pendidikan
Di Indonesia, pendidikan mulkelompok marjinal lain terhadap hendaknya meneguhkan jati diri tikultural relatif baru dikenal sebdi antaranya memuat empat pesan.
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agai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat
Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan.
Pendidikan multikulturalisme
sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, solidariitas
dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan
kebutuhan di antara siswa didik.
Harapannya, dengan implementasi
pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa
mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku,
budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah,
akan menjadi medium pelatihan
dan penyadaran bagi generasi
muda untuk menerima perbedaan
budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau
hidup bersama secara damai. Agar
proses ini berjalan sesuai harapan,
maka seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural
disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan,
serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik
di lembaga pendidikan pemerintah
maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit
juga menjadi salah satu concern
dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun
2003 Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa
pendidikan diselenggarakan secara
demokratis, tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi HAM,
nilai keagamaan, nilai kultural dan
kemajemukan bangsa. ada konteks
ini dapat dikatakan, tujuan utama
dari pendidikan multikultural
adalah untuk menanamkan sikap
simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan
budaya yang berbeda. Lebih jauh
20
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lagi, penganut agama dan budaya
yang berbeda dapat belajar untuk
melawan atau setidaknya tidak
setuju dengan ketidak-toleranan
(l’intorelable) seperti inkuisisi
(pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang
agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.
Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep
yang dibuat dengan tujuan untuk
menciptakan persamaan peluang
pendidikan bagi semua siswa yang
berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah
satu tujuan penting dari konsep
pendidikan multikultural adalah
untuk membantu semua siswa agar
memperoleh pengetahuan, sikap
dan ketrampilan yang diperlukan
dalam menjalankan peran-peran
seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta
diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan
warga dari kelompok beragam
agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan
untuk kebaikan bersama. Dalam
implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip
berikut ini:

gan dan perspektif banyak orang.
• Pendidikan multikultural harus
didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
• Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif
dengan sudut pandang kebudayaan
yang berbeda-beda.
• Pendidikan multikultural harus
mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan
agama.
Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara
pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu
untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri. Beberapa
aspek yang menjadi kunci dalam
melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah
adalah tidak adanya kebijakan yang
menghambat toleransi, termasuk
tidak adanya penghinaan terhadap
ras, etnis dan jenis kelamin. Juga,
harus menumbuhkan kepekaan
terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik
dan makanan kesukaan. Selain itu,
juga memberikan kebebasan bagi
anak dalam merayakan hari-hari
besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa
butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.
Menurut Zakiyyudin Baidhawy,
karekteristik dari pendidikan multikultural, dalam pengimplementasiannya meliputi tujuh komponen,

Pertama; karakteristik belajar
hidup dalam perbedaan. Selama
ini pendidikan lebih diorientasiwww.google,com
kan pada tiga pilar pendidikan,
• Pendidikan multikultural harus yaitu menambah pengetahuan,
menawarkan beragam kurikulum pembekalan keterampilan hidup
yang merepresentasikan pandan- (life skill), dan menekankan cara
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menjadi “orang” sesuai dengan
kerangka berfikir peserta didik.
Kemudian dalam realitas kehidupan yang plural, ketiga pilar tersebut kurang mumpuni dalam menjawab relevansi masyarakat yang
semakin majemuk. Maka dari itu
diperlukan satu pilar strategis yaitu belajar saling menghargai akan
perbedaan, sehingga akan terbangun relasi antara personal dan intra
personal.
Kedua; membangun tiga aspek
mutual, yaitu membangun saling
percaya (mutual trust), memahami saling pengertian (mutual
understanding), dan menjunjung
sikap saling menghargai (mutual
respect). Tiga hal ini sebagai konsekuensi logis akan kemajemukan
dan kehegemonikan, maka diperlukan pendidikan yang berorientasi kepada kebersamaan dan penanaman sikap toleran, demokratis,
serta kesetaraan hak.
Ketiga; terbuka dalam berfikir.
Pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang
bagaimana berfikir dan bertindak,
bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap kultur baru yang berbeda, kemudian direspons dengan
fikiran terbuka dan tidak terkesan
eksklusif. Peserta didik didorong
untuk mengembangkan kemampuan berfikir sehingga tidak ada
kejumudan dan keterkekangan
dalam berfikir.
Keempat; apresiasi dan interdependensi. Karakteristik ini
mengedepankan tatanan social
yang care (peduli), dimana semua
anggota masyarakat dapat saling
menunjukan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan, kohesi,
dan keterkaitan sosial yang rekat,
karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa survive tanpa ikatan
sosial yang dinamis.
Kelima; resolusi konflik dan
rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik

dalam berbagai hal harus dihindari,
dan pendidikan harus mengfungsikan diri sebagai satu cara dalam
resolusi konflik. Adapun resolusi
konflik belum cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya perdamaian
melalui sarana pengampunan atau
memaafkan (forgiveness). Pemberian ampun atau maaf dalam
rekonsiliasi adalah tindakan tepat
dalam situasi konflik komunal.

Andi Sugiharta, Pendidikan Multikultural http:/id.shvong.com/social-sciences/1918568-pendidikan
multikultural/.

3. Pendidikan multicultural dalam
implementasinya meliputi tujuh
komponen, yaitu belajar hidup
dalam perbedaan, membangun tiga
aspek mutual (saling percaya, saling pengertian, dan saling menghargai), terbuka dalam berfikir,
apresiasi dan interdependensi, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi
nirkekerasan.

Shaifudin Bahrum, Peranan Budaya Suku/Etnis Dalam Pembangunan Bangsa, http://baruga2004.
blogspot.com/2009/03/perananbudaya-suku-etnis-dalam.html
Zubaidi (2005), Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: Pustaka
Pelajar.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Pendidikan Nasional.

PendidikanMultikultural,
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/
JUR.KURIKULUMDANTEPENDIDIKAN

Cunningham, William G. dan Paula A. Cordeiro. 2003. Educational
Penutup
Leadership A Problem-Based ApDari uraian di atas, dapat ditarik proach: Second Edition. United
beberapa kesimpulan, yaitu :
States of America: Tara Whorf
1. Kondisi Indonesia sebagai Efendi Sanusi, Pendidikan MultiNegara multietnis dapat menim- kultural dan Implikasinya, http://
bulkan dampak negatif yaitu men- blog.unila.ac.id/effendisanusi/
jadi sumber terjadinya berbagai
konflik etnis, jika masing-masing Kuper, Adam & Jessica Kuper
etnis menonjolkan kelebihan mas- (2000), Ensiklopedi Ilmu-Ilmu
ing-masing dan merendahkan ke- Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo
lompok etnik atau etnis yang satu Persada.
merasa lebih superior di bandingkan dengan etnis lainnya;
Muhaemin el-Ma’hay, Multikultiralisme dan Pendidikan Multikulu2. Salah satu alternatif solusi untuk ralisme dan Pendidikan Multikulmencegah timbulnya konflik etnis tural, http://researchengines.com/
di Indonesia adalah dengan menerapkan pendidikan multikultural di Pupu Saeful Rahmat, Wacana Pendunia pendidikan karena tujuan didikan Multikultural di Indonesia,
utama dari pendidikan multikul- Sebuah Kajian Terhadap Masalahtural adalah untuk menanamkan si- Masalah Sosial yang terjadi Dekap simpati, respek, apresiasi, dan wasa Ini, http://akhmadsudrajat.
empati terhadap penganut agama wprdpress.com/2008/04/04 wadan budaya yang berbeda kepada cana-pendidikan-multikultural-di
para peserta didik.
indonesia/.
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PELATIHAN TRANSFORMASI KONFLIK SEBAGAI SALAH
SATU UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA
KONFLIK KEKERASAN DI MASYARAKAT
Oleh : Donny Michael
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelanggaran HAM yang Berat

Konflik berasal dari kata latin “confligere” yang berarti saling memukul atau berbenturan”. Seringkali
kita melihat konflik di lingkungan
masyarakat, karena kita hidup dalam
lingkungan yang mempunyai beragam budaya dan agama serta adanya
kecenderungan dalam setiap individu/kelompok untuk mempertahankan kepentingannya, mengedepankan persepsi masing-masing,
dan memiliki nilai-nilai/tujuan yang
berbeda dalam melihat suatu persoalan. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadinya suatu konflik. Di
sisi lain, menurut Irine H. Gayatri
, masyarakat masih menginginkan
damai. “Damai” merupakan persyaratan mutlak bagi setiap manusia yang menginginkan rasa aman.
Tanpa itu, tidak mungkin seseorang
atau sekelompok orang, baik dari
unit terkecil dalam masyarakat ataupun bahkan dalam negara, dapat memenuhi kebutuhan sosial, politik dan
ekonominya dengan baik. Di satu
sisi, ada pihak-pihak yang menarik
keuntungan dari sebuah “absence
of peaceful situation”, oleh karena
mereka sangat berkepentingan terhadap “ketersediaan” konflik yang
berlarut-larut, dan mayoritas berbentuk kepentingan ekonomi dan/
atau politik.

merupakan dua hal yang berbeda,
jika “konflik” diartikan sebagai
“hubungan antara dua pihak atau
lebih (individu atau kelompok)
yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran atau tujuan
yang tidak sejalan”. Sementara itu,
“kekerasan” meliputi “tindakan,
perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan
kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih

Blogspot.com

posisinya secara penuh”, atau, “
sebagai “perilaku yang melibatkan
kekuatan fisik, bertujuan untuk
melukai, merusak, atau membunuh
sesuatu atau seseorang”. “konflik
kekerasan” dimaksud sebagai konflik komunal yang mengakibatkan
kerusakan infrastruktur ekonomi,
sosial, dan politik, serta menimersoalan menjadi lain ketika bulkan jatuhnya korban jiwa. Tutujuan-tujuan yang “incompat- lisan Cina yang mengandung arti
ible” itu saling bertentangan, dan krisis atau konflik terdiri dari dua
masing-masing pihak tidak dapat simbol, yang satu berarti “bahaya”
mencapai suatu titik kompromi, dan lainnya berarti “kesempatan”
atau lebih jauh, mencapai kesepakatan dan melakukan kekerasan Wei Ji (Krisis atau konflik) = Wei
sebagai ungkapan ketidaksetujuan (Bahaya) + Ji (Kesempatan)
Konflik memang berbahaya,
atau sebagai perwujudan untuk
tetapi
bisa juga merupakan kesemmemperoleh kemenangan. Menurut Irene, Konflik dan kekerasan patan. Kalau ingin meningkatkan

P
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mutu kehidupan bagi masyarakat,
dan diri sendiri maka janganlah
kita lari dari semua jenis konflik.
Kemampuan mengelola konflik
merupakan hal yang penting dan
sangat berperan dalam menjaga
keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jika
konflik tersebut tidak dikelola
dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat salah satunya dapat menimbulkan kekerasan

TAHUN VI

Dalam menghadapi suatu konflik
secara konstruktif harus dimulai
dari pengembangan sikap dan cara
pandang kita pribadi terhadap konflik itu sendiri. Jika orang percaya
bahwa konflik itu negatif dan pasti
mempunyai dampak destruktif,
maka perasaan kita dengan cepat
akan menciptakan self-fulfilling
prophecy, yang akan mengakibatkan orang tersebut akan menghindar atau melakukan tindakan ekstrem terhadap konflik yang terjadi.
Bila orang bisa menganggap bahwa konflik itu normal, maka akan
lebih mudah baginya untuk menjaga hubungan dengan pihak lawan
atau yakin bahwa konflik dapat
menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif.
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Didalam penanganan dan penyelesaian konflik, tidak ada cara
yang paling “benar” untuk mengatasi konflik. Ada berbagai cara
pendekatan dalam memecahkan
konflik, salah satu cara yang lazim
adalah menghindari konflik atau
seringkali managgapi konflik dengan kekerasan.
Banyak juga masyarakat telah
berhasil mengembangkan caracara yang berstruktur, misalnya
menghadapi konflik itu langsung
dengan cara memulai mendiskusikan persoalan-persoalan tersebut
serta melanjutkannya dengan negosiasi tentang persoalan yang
lebih spesifik. Manajemen konflik
merupakan serangkaian aksi dan
reaksi antara pelaku maupun pihak
luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu
pendekatan yang berorientasi pada
proses yang mengarahkan pada
bentuk komunikasi (termasuk
tingkah laku) dari pelaku maupun
pihak luar dan bagaimana mereka
mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik)
sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang
akurat tentang situasi konflik. Hal
ini karena komunikasi efektif di
antara pelaku dapat terjadi jika ada
kepercayaan terhadap pihak ketiga.
Mula-mula “pihak ketiga” ini bisa
diminta berperan sebagai konsiliator yang tugasnya sekedar meredakan sikap saling memusuhi. Bila
pihak-pihak yang bertikai merasa
membutuhkan bantuan lebih lanjut, mereka bisa mencari seorang
mediator yang tugasnya menolong
secara aktif dalam penanganan
konflik. Seorang mediator tidak
boleh memihak salah satu dari pihak-pihak yang bertikai, dan tidak
boleh memaksakan keputusan apapun selain mencari solusi yang bisa
diterima oleh kedua belah pihak

yang bertikai. Jika mediasi gagal,
pihak-pihak yang bertikai dapat
meminta bantuan arbitrator yang
bertanggungjawab untuk mengambil dan memaksa keputusan..
Menurut Ross (1993)
bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang
diambil para pelaku atau pihak
ketiga dalam rangka mengarahkan
perselisihan ke arah hasil tertentu
yang mungkin atau tidak mungkin
menghasilkan suatu akhir berupa
penyelesaian konflik dan mungkin
atau tidak mungkin menghasilkan
ketenangan, hal positif, kreatif,
bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam
memecahkan masalah (dengan
atau tanpa bantuan pihak ketiga)
atau pengambilan keputusan oleh
pihak ketiga.
Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen
konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para
pelaku dan bagaimana mereka
mempengaruhi kepentingan dan
penafsiran terhadap konflik, juga
keadilan tanpa perdamaian tidak
akan bertahan lama. Salah satu
cara pendekatan konflik adalah
dengan Transformasi konflik mengakui bahwa perdamaian dan keadilan adalah tunggal. Perdamaian
tanpa keadilan bukanlah perdamaian sejati, begitu cara mediasi,
dimana mediasi memiliki potensi
bagi terjadinya transformasi dan
terciptanya perdamaian.
Media merupakan sarana yang
dapat memperdayakan semua
orang untuk memecahkan berbagai konflik mereka sendiri serta
bertanggung jawab atas kehidupan
mereka. Dalam penanganan konflik, seorang Mediator haruslah
mempunyai mempunyai komitmen
bahwa dia tidak boleh membuat
keputusan dan mendikte; tidak bo-
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leh menghimpun kekuasaan atas
orang-orang yang didampinginya;
tidak memiliki jawaban bagi aneka
persoalan yang dihadapi orangorang yang didampinginya; tidak
bertanggung jawab bila proses
mediasi gagal; tidak boleh merasa
berjasa jika proses mediasi berhasil; harus memiliki komitmen yang
tulus untuk menolong orang yang
didampinginya; harus rela bekerja
keras sambil terus berusaha agar
pihak-pihak yang bertikai merasa
bahwa mereka sendirilah yang
telah bekerja keras; harus menyadari bahwa pihak-pihak yang
bersangkutanlah yang terutama
bertanggung jawab memecahkan
konflik yang terjadi diantara mereka; harus meminta pendapat pihakpihak yang bertikai tentang proses
yang berlangsung pada setiap tahap yang dicapai; serta yang tidak
kalah pentingnya bahwa seorang
mediator harus menyadari bahwa
tugasnya adalah memberikan kail
bukan ikan.
Menurut Ronald S. Kraybill, dkk
dalam bukunya “Peace Skills” ada
empat langkah tahapan mediasi
1. Pendahuluan, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
• Memberi salam, mempersilahkan duduk, memperkenalkan para
peserta
• Menjelaskan tujuan, menekankan
asas kesukarelaan dan ketulusan
dalam mencari kesepakatan bersama
• Menjelaskan peran mediator
• Menjelaskan prosesnya
• Meminta kesepakatan untuk
mematuhi aturan main
2. Pemaparan Kisah
• Meminta Pihak X memaparkan
kisahnya tentang konflik yang terjadi: Mediator membuat parafrase,
TAHUN VI
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mengidentifikasi aneka harapan
dan keprihatinan.
• Meminta Pihak Y memaparkan
kisahnya tentang konflik yang terjadi: Mediator membuat parafrase,
mengidentifikasi aneka harapan
dan keprihatinan

untuk merestrukturisasi hubungan4. Kesepakatan
hubungan sosial yang telah rusak;
• Menyampaikan ringkasan ten- dan, lebih jauh lagi, menghasilkan
tang aneka kesepakatan yang ber- sebuah mekanisme penanganan
hasil dicapai.
konflik yang adil dan damai, den• Memberi perhatian kepada hal- gan memperhatikan aspek-aspek
hal yang spesifik : siapa, apa, ka- politik, ekonomi, sosial dan bupan, di mana, bagaimana.
daya yang meliputi lokus konflik
• Mengidentifikasi persoalan-per- • Berusaha realistis, jelas dan tersebut. Dan diharapkan dari pensoalan dan pijakan bersama
sederhana.
didikan Transformasi konflik ini
Dalam tahapan ini seorang media- • Mengusahakan agar kedua belah diharapkan setiap individu dapat
tor diharapkan menjadi seorang pihak memikul tanggung jawab menjadi mediator dalam penyelePendengar yang Aktif (Active yang seimbang
saian konflik yang ada ditengahlistening). Orang-orang pada um- • Memastikan bahwa kesepakatan tengah masyarakat.
umnya senang untuk berbicara. itu adil, dan tidak melindungi marMereka akan membicarakan per- tabat masing-masing pihak.
sambungan dari halaman 4
masalahan mereka, dan mereka • Membuat kesepakatan tentang
akan membicarakan mengenai cara-cara menangani aneka perDari dialog 90 menit yang kami
semua yang ada dalam kehidupan soalan lebih lanjut yang mungkin langsungkan, saya menyadari, samereka.
muncul.
habat saya yang satu ini” memSeorang mediator akan bisa • Meminta kedua belah pihak me- banggakan Kartini dengan caranya
membangun suatu kepercayaan nyatakan kesediaan mereka untuk sendiri. Tak perlu membandingkan
dengan menjadi seorang penden- mematuhi kesepakatan.
dengan dahulu, tatap saja masa
gar yang aktif yang mau memberi- • Merumuskan kesepakatan secara sekarang.
kan perhatian pada saat mereka tertulis dan meminta kedua belah
Dia tak perlu menepis adanya
berbicara. Dengan perlakuan ini pihak membubuhkan tanda tangan wanita-wanita hebat masa kini
orang-orang akan merasa dihargai. di bawahnya.
sebagai ‘penerus’ Kartini yang
Namun begitu, harus dipastikan
Bila keempat tahapan ini belum mungkin saja jauh lebih inspiratif
coach tahu mengendalikan pem- berhasil dikarenakan perseteruan dibanding Raden Ajeng kita itu.
bicaraan-pembicaraan yang tidak masalah yang sangat mendalam, Prinsip hidup saya, kamu, kami,
relevan sehingga pembicaraan mediator diharapkan memberikan kalian, dan mereka adalah berbeda
menjadi produktif.
kesempatan kepada keduabelah pi- dengan dia (red : Kartini).
hak untuk saling mengungkapkan
Jika memang Kartini adalah
3. Pemecahan Masalah
uneg-uneg sampai tuntas dan sesu- gelar yang diberikan pada perem• Menjernihkan persoalan-persoa- dah itu mulai memulihkan hubun- puan Indonesia yang hebat, maka
lan
gan antara kedua belah pihak dan akan banyak sekali nama Kartini
• Mengidentifikasi keprihatinan bila belum berhasil dicapai penye- di Indonesia.
bersama dan menetapkan pijakan lesaian, kedua belah pihak diingatTak akan ada lagi Astri, Rani,
bersama.
kan untuk menjaga kerahasiaan, Tita, Hanindia, Dwinta, Putu,
• Membahas persoalan satu demi menggarisbawahi taraf pemaha- Stephanie, Dea, Mumut, Ica, Inez,
satu (biasanya dimulai dari yang man yang berhasil dicapai, dan Maya, Gitta dan yang lainnya.
paling mudah dipecahkan).
menawarkan untuk bertemu kem- Yang ada hanya K-a-r-t-i-n-i.
• Melakukan kontrol dengan meng- bali. dalam hal mediasi, tantangan
Hanya wanita-wanita yang tak
gunakan daftar persoalan dan me- yang paling besar seringkali bukan- menghargai dirinya sendiri dengan
wawancarai masing-masing pihak lah mediasinya sendiri melainkan berbuat keculasan, korupsi baik
secara bergantian.
bagaimana menghadirkan pihak- skala besar maupun kecil-keci• Menghindar dari aneka tuntutan pihak yang terlibat mau berperan lan, minuman keras dan pergaulan
kedua belah pihak dan berfokus serta di dalam proses mediasi.
bebas, perbuatan-perbuatan yang
pada aneka kepentingan yang
merugikan masyarakat tak bersalah
tersembunyi dari masing-masing Sebagai kesimpulan, tujuan utama yang tak layak dijadikan Kartini.
pihak.
dari transformasi konflik adalah
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KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLA KEUANGAN BADAN LITBANG HAM
Cikarang, 10 s/d 12 Pebruari 2009

Bekasi – Jawa Barat

U

ntuk
mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuagan pemerintah
perlu disampaikan secara tepat
waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.Untuk
menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam hal pengelolaan keuangan di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM serta upaya meningkat-

kan kualitas sumber daya manusia,
maka dilakukan Bimbingan Teknis
Pengelola Keuangan. Ruang lingkup Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan ini adalah semua aparatur (pejabat) yang terdiri dari Pejabat Eselon III dan IV, staf pegawai
di lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM yang
terlibat secara langsung dalam
pengelolaan urusan keuangan dan
Pemegang Uang Muka. Adapun
pokok bahasan adalah permasala-

han dalam pengadaan barang dan
jasa, mekanisme pencairan anggaran tahun 2010, ketentuan tentang
perpajakan dalam tahun 2010 dan
evaluasi permasalahan pengadaan
barang dan jasa. Widyaiswara
Madya Departemen Pekerjaan
Umum (Ir. Parlin Sitorus, MRegSc), Kepala KPPN Jakarta V (Kasmir Rachman) dan Kepala Seksi
Perbendaharaan I (Rizal Bahano,
S.Sos), Kasi Pengawasan dan Konsultasi IV Ditjen. Pajak (Harjono,
AK, MM), Kasubdit Kementerian
Bidang Polhukam, LPND dan
Lembaga lain pada Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan
SDM – LKPP (Ir. Irawaty Imron,
MT).

Pemahaman moral dan budi pekerti serta keteladanan dan implemenBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
tasinya dalam pemberian layanan
CIMACAN - JAWA BARAT 27 - 29 APRIL 2010
tugas pokok dan fungsi (narasumber: Bapak Adi Sujatno, Lembaga
apacity Building Badan dan Pengembangan HAM KeKetahanan Nasional); Pendidikan
Penelitian dan
menterian Hukum dan HAM dan moral dan budi pekerti yang berPengembangan
HAM dilak- meningkatkan pengetahuan dan
orientasi pada keteladanan menuju
sanakan pada tanggal 27-29 April wawasan mengenai pendidikan
reformasi birokrasi (narasumber
2010 di Hotel Renata, Cimacan. moral dan budi pekerti yang ber: Bapak Agi Rachmat, Dunamis
Tujuan dari capacity building orientasi pada keteladanan dalam
Consultant); Aspek kesehatan seadalah : membangun pola ke- upaya peningkatan kinerja pegabersamaan di antara pegawai di wai. Tema dari capacity building
lingkungan Badan Penelitian dan “Melalui Penguatan Kelembagaan
Pengembangan HAM Kemen- Kita Tingkatkan Kesadaran Moral
terian Hukum dan HAM, me- dan Budi Pekerti yang Berorientanumbuhkembangkan komitmen si Keteladanan Menuju Reformasi
dan kompetensi dalam pelak- Birokrasi”. MATERI yang disamsanaan tugas secara optimal di paikan Pengarahan dan pembekalingkungan Badan Penelitian dan lan dari Kepala Badan Penelitian
Pengembangan HAM Kement- dan Pengembangan HAM tentang
bagai faktor upaya peningkatan
erian Hukum dan HAM, menin- masalah dan potensi, serta proses
kinerja pegawai (narasumber :
gkatkan sinergi antar unit kerja reformasi birokrasi di Badan PeneDr. Samuel Oetoro, MS., SpGK,
bidang dan bagian menuju refor- litian dan Pengembangan HAM
Departemen Gizi, RS. Cipto Manmasi birokrasi Badan Penelitian Kementerian Hukum dan HAM;
gunkusumo).

CAPACITY BUILDING

C
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RAPAT KOORDINASI TEKNIS
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN HAM

alam upaya meningkat kan
sinergisme di antara unit
kerja penelitian dan pengembangan di tingkat pusat dan daerah,
dan mendorong implementasi
Agenda Strategis Penelitian dan
Pengembangan Lintas Sektoral di
Bidang HAM, Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM selalu
melaksanakan Rapat Koordinasi
Teknis setiap tahun. Pelaksanaan
RAKORNIS tahun 2010 yang
bertema “Akselerasi Pelaksanaan
Agenda Strategis Penelitian dan
Pengembangan Lintas Sektoral
di Bidang HAM melalui Program
Kemitraan” memiliki tujuan:

Dadang Ismail.S.Kom

Sebagai tindaklanjut RAKORNIS ini adalah kegiatan Semiloka
di 20 provinsi terpilih pada tahun
2010 yang akan diselenggarakan
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum
(1) Tersusunnya panduan umum dan HAM R.I.
penyusunan agenda strategis penelitian dan pengembangan lintas
Semiloka tersebut diharapkan
sektoral di bidang HAM;
akan menghasilkan Agenda Strategis Penelitian dan Pengemban(2) Tersusunnya agenda strategis gan Lintas Sektoral di Bidang
penelitian dan pengembangan HAM di masing-masing Provinsi.
lintas sektoral di bidang HAM Para peserta RAKORNIS akan
provinsi; dan
mendapatkan pembekalan materi
yang disampaikan oleh :
(3) Terbinanya hubungan kerjasa- (1) Menteri Hukum dan HAM
ma melalui pola kemitraan antara R.I.;
pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
(2) Prof. DR. Fasli Jalal (Wakil
Menteri Pendidikan Nasional
RAKORNIS yang diseleng- R.I./Direktur Jenderal Pendidikan
garakan pada tanggal 7 – 9 Ma- Tinggi-Kementerian Pendidikan
ret 2010 di Yogyakarta ini dihad- Nasional R.I.);
iri oleh sekitar 100 orang peserta
yang berasal dari Kantor Wilayah (3) Prof. DR. Hafid Abbas (Kepala
Kementerian Hukum dan HAM Badan Penelitian dan Pengembanseluruh Indonesia, Badan Pene- gan HAM-Kementerian Hukum
litian dan Pengembangan Daerah dan HAM R.I.); rektur Jenderal
(Balitbangda/Bappeda)
seluruh Hak Kekayaan Intelektual-KemenIndonesia, dan Pusat Studi HAM terian Hukum dan HAM R.I.);
(PUSHAM) dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di (4) DR. Ir. Andy Noorsaman SomIndonesia.
meng, DEA (DiUntuk mewujud26
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kan tujuan sebagaimana tersebut
di atas, kehadiran Balitbangda
dan PUSHAM Perguruan Tinggi
akan mempertajam analisis dan
memperkaya pengetahuan peserta
melalui pola expertise-sharing
(berbagi keahlian) dan experiencesharing (berbagi pengalaman), sehingga rekomendasi yang dihasilkan akan lebih aplikatif, realistis
dan sesuai dengan permasalahan
dan kebutuhan daerah.
(5) DR. Ronald Francis Parkinson (International Director Putra
Sampoerna Foundation); (6) DR.
Ghulam Fajar Malik (Konsultan
Senior UNDP); dan (7) Suparman
Marzuki, SH., MH (Ketua Pusham
UII-Yogyakarta).
Pembekalan materi akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok
yang akan membahas panduan
umum Agenda Strategis Penelitian
dan Pengembangan Lintas Sektoral di Bidang HAM melalui kemitraan antara pemerintah pusat dan
daerah yang aplikatif dan sesuai
dengan kebutuhan daerah.
Demikian pula kehadiran Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM R.I. seluruh Indonesia
diharapkan akan berperan sebagai
jembatan antara pelaksanaan agenda nasional dengan agenda daerah yang panduan penyusunannya
dibahas dalam RAKORNIS ini.
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AGENDA

SEMILOKA AGENDA STRATEGIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINTAS SEKTORAL
PUSLITBANG HAK KELOMPOK RENTAN

Semiloka Agenda Strategis Penelitian dan Pengembangan Lintas
Sektoral di Bidang HAM Khususnya Kelompok Rentan di Nusa
Tenggara Barat, Mataram dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010,
di Hotel Grand Legi Mataram,
Jalan Sriwijaya No.81 Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

P

eserta seminar berjumlah 50
orang yang terdiri dari Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Kepala SKPD, Polda Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi NTB,
Kepala UPT Lembaga Pemasyarakatan, Akademisi Balitbangda,
Pusham dan Kepala UPT Imigrasi.
Sebagai narasumber adalah : Dr.
Gatot Dwi Hendra Wibowo, SH,
MH (Ketua PUSHAM Universitas
Mataram) menyampaikan tentang
implementasi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM
dalam melaksanakan tugas pokok

S

SKPD; Dr. Ir. H. Rosadi Sayuti,
M.Sc ( Kepala Bappeda Provinsi
Nusa Tenggara Barat) menyampaikan makalah tentang Peran dan
fungsi penelitian dan pengembangan sebagai acuan pengambilan
kebijakan pembangunan daerah;
Taswem Tarib, SH, MH (Kepala
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kerlompok Rentan)
menyampaikan penjelasan panduan umum agenda strategis. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya dapat
diwujudkan dengan baik. Kondisi
itu terlihat dari masih tingginya
angka kemiskinan dimana angka
kemiskinan di NTB masih mencapai 23% dari total penduduk NTB
sebanyak 4,3 juta lebih. Di bidang
pendidikan jumlah penyandang
ca cat, jumlah buta aksara masih
mencapai 186 ribu jiwa lebih serta
masih terdapat sekitar 46.098 jiwa
anak usia 7-15 tahun yang tidak
bersekolah karena berbagai sebab.

NTB juga tergolong sebagai salah
satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawan bencana
alam dan kerentanan sosial yang
cukup tinggi, antara lain disebabkan karena NTB merupakan salah
satu daerah pengirim TKI terbesar kedua setelah Provinsi Jawa
Timur sehingga berpontensi menimbulkan kasus-kasus Trafficking,
buruh migran bermasalah hukum,
kekerasan terhadap buruh migran,
maupun kasus penelantaran anak
yang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

PUSLITBANG HAM BERAT

emiloka Agenda Strategis
Penelitian dan Pengembangan
Lintas Sektoral di Bidang HAM,
maka pada tanggal 7 April 2010
bertempat di Propinsi Jambi telah
diselenggarakan Semiloka dimaksud yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Propinsi Jambi. Pembukaan acara
Semiloka dilakukan oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM, yang dalam
kata sambutannya antara lain
menggambarkan betapa penting
dan strategisnya sebuah Agenda
Penelitian untuk dijadikan rujukan (a common denominator)
agar melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berwa-

wasan HAM pembangunan yang
berwawasan HAM (human rights
based). Narasumber dalam pelaksanaan orang yaitu : Ir. Husni
Jamal, MAgrSt, yang mewakili
Kabalitbangda Propinsi Jambi
dengan judul makalah: ”Peran dan
Fungsi Litbang Sebagai Acuan
Kebijakan Pembangunan Daerah”,
Ibu Retno Kusniati, SH, MH., dari
Pusham Universitas IAIN dengan
judul makalah: ”Implementasi
Perlindungan, Penghormatan dan
Pemenuhan HAM Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah”, Bp.
Ir. Bresman Sianipar, SH, MSc.,
dari Balitbang HAM dengan judul
makalah: ”Agenda Strategis Penelitian dan Pengembangan Lin-
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tas Sektor Bidang HAM Tingkat
Daerah Propinsi Jambi”. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Propinsi Jambi Tahun
2006-2010 yang isinya menguraikan tentang Agenda Pembangunan
Propinsi Jambi yang mencanangkan 4 (empat) Agenda Pembangunannya yaitu : Agenda Meningkatkan Daya Saing Ekonomi, Agenda
Meningkatkan Kemampuan dan
Pemanfaatan IPTEK, Agenda
Meningkatkan
Kesejahteraan
dan Kehidupan Masyarakat yang
Berkualitas, Agenda Meningkatkan Pembangunan Hukum dan
Tata Pemerintahan yang baik.
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PUSLITBANG HAK SIPIL POLITIK

emiloka tentang
”Agenda Strategis Penelitian dan
Pengembangan Lintas sektoral di
Bidang HAM” dilaksanakan di Samarinda, tanggal 7 April 2010.
Pembicara dalam semiloka : DR.Ir.
Adhi Santika, MS. SH tentang
Penjelasan Agenda Strategis Penelitian dan Pengembangan Lintas
Sektoral di Bidang HAM; DR.
Syahrumsyah Asri, SH, M.Si (Kepala Badan Penelitian da Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim)
tentang Peran dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Sebagai
Acuan Penetapan Kebijakan Daerah; La Sina, SH. M.Hum (Dekan
Fakultas Hukum/ Kepala PUSHAM Universitas Mulawarman)
tentang Implementasi Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan
HAM dalam Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Satuan Kerja Pemerin-

tah Daerah. Peserta seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
provinsi Kalimantan Timur berjumlah 50 orang, terdiri dari utusan Balitbangda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi,
Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM, Bappeda, Kejaksanaan,
Kepolisian ,Dinas Koperasi &
UKM, Dinas Kesehatan, Dinas

Perhubungan, Dinas Peternakan,
Dinas Kelautan dan Perikanan,
Dinas Perkebunan, Dinas Sosial,
Dinas Kominfo, Dinas PU, Dinas
Pertambangan, Dinas Kehutanan,
Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup,
Dinas Perindustrian & Perdagangan, Badan Kesbangpol, Kanwil
Kementerian Agama,Lapas/Rutan,
Biro Hukum Provinsi dan Dinas
Budaya dan Pariwisata. Berdasarkan data dari beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang di himpun,
bahwa kelompok sasaran yang
menonjol di Provinsi Kalimantan
Timur adalah anak, remaja dan
perempuan sebagaimana terlampir.

www.google.com

PUSLITBANG EKONOMI, SOSIAL dan BUDAYA

S

Perguruan Tinggi, Kepala UPT di
jajaran kantor wilayah, Akademisi,
Balitbangda, dan Pusham. Narasumber adalah: Dr. Ir. Achmad
Helmi, M.Sc, MM,MP,MA (Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Provinsi Riau
menyampaikan tentang Peran dan
Fungsi Penelitian dan Pengembangan Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan Pembangunan
Daerah; HM Husnu Abadi, SH,
M.HUM (PUSHAM Universitas
Islam Riau) menyampaikan makalah dengan judul Beberapa Catatan
tentang Implementasi Pemenuhan
HAM melalui Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi SKPD; Sulastri Helmi,
SH (Kepala Pusat Peneltian dan
Pengembangan Hak-hak Ekonomi
Sosial dan Budaya) menyampaikan penjelasan Buku Pedoman
Agenda Strategis Penelitian dan
Pengembangan Lintas Sektoral di
Bidang HAM di Daerah. Provinsi

emiloka
Agenda Strategis
Penelitian dan Pengembangan
Lintas Sektoral di Bidang HAM
Khususnya Ekonomi Sosial dan
Budaya di Riau, Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 8 April 2010,
di Hotel Dian Graha Pekanbaru,
Jl. Gatot Subroto, Provinsi Riau.
Peserta seminar berjumlah 50
orang yang terdiri dari berbagai
unsur antara lain Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Riau, Kapolda Provinsi Riau beserta jajarannya, Dinas-Dinas terkait
di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau, Dandim beserta jajarannya,
28
Humanis VOLUME 1

TAHUN VI

Riau mempunyai tiga tantangan
besar yang dihadapi, yaitu: mengalami kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun infrastruktur.
Ketiga masalah inilah merupakan
faktor-faktor strategis yang saling terhubung untuk kemajuan
Provinsi Riau, diharapkan masa
depan Provinsi Riau akan menjadi
lebih baik sehingga pengentasan
kemiskinan. Selanjutnya, apakah
kebijakan yang telah dikeluarkan pada umumnya telah melalui
suatu penelitian. Dalam implementasi kebijakan yang dikeluarkan kurang menyentuh masyarakat
bawah, Pemerintah hanya selalu
berpihak pada masyarakat menengah ke atas. Kasus Gizi Buruk kebanyakan berasal dari Keluarga
Miskin, setelah diintervensi pihak
kesehatan dan menjadi gizi baik
setelah pulang ke rumah biasanya
selalu kembali jatuh ke gizi buruk.
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APA DAN SIAPA
Berdasarkan pertimbangan bahwa pendidikan HAM adalah pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan
UUD 1945. Usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan
dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan
dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan memalui diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dengan cara dan sarana penyampaian pada
tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat, serta didorong oleh keinginan untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Ibu DR. Martha Tilaar sebagai DUTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAM INDONESIA
TAHUN 2010-2014. Adapun perjalanan karier Ibu Martha Tilaar sebagai berikut :
DR. MARTHA TILAAR
Nama			
:
Tempat, Tgl Lahir
:
Pendidikan		
:
				
Status			
:
Suami			
:
Anak			
:
				
				
				
Jabatan
:

Dr. Martha Tilaar
Kebumen, 4 September 1937
1968, Academy of Beauty Culture, Bloomington,
Indiana USA
Menikah
Prof. Dr. Henry Alexis Rudolf Tilaar
Bryan David Emil Tilaar
Pingkan Engelien Tilaar
Wulan Maharani Tilaar
Kilala Esra Tilaar
Pendiri & Presiden Direktur Martha Tilaar Group

Penghargaan:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

26 Februari 2009, maqrtha Tilaar Group Menerima ASEAN Business Award untu kategori Inovasi.
Kamis 11 September 2008 menerima penghargaan dri Departemen Pariwisata bekerjaama dengan
MURI untuk :
a.
Pelestari budaya nusantara melalui rend warna kosmetik (Trend Sariayu)
b.
Pelopor wisata Kampoeng Djamu Organik
Senin 25 Agustus 2008, menerima penghargaan Women Entrepreneur of The Year dari ajang Asia
Pacific Entrepeneurship Awar yang diadakan di 16 negara termasuk Indoneia
Rabu, 20 Desember 2006, menerima penghargaan dari Menteri Sosial RI, Bapak Bachtiar Chamsyah
dalam rangka Hari Kesetiakawanan Nasional di Solo.
Jumat, 10 November 2006, menerima penghargaan dari Putri Agung Singaraja dalam kategori seba
gai pengeman, social, budaya dan pendidikan.
Rabu, 20 September 2006, menerima NOKIA Masterpiece Award atas upayanya melestarikan per
awatan kecantikan tradisional Indonesia.
28 Juli 2005, menerimaa penghargaan Captain of Industry Award dari Asian Academy of Applied
Business (AAAB), kerjasama antara Universitas Andalas & Universitas Sabah Malaysia.
Maret 2001, menerima The Best CEO 2001 untukkategori industry herbal tradisional dari SWA &
MARS.
April 2000, menerima gelar “Kanjeng Raden Ayu (KRAy)” dari keratin Mangkunegaran Solo.
April 2000, atas upaya mendirikan Martha Tilaar Professorial Chair di Leiden Univ, menerima peng
hargaan dari Herbarium National Netherlands Intitution, LeidenUnivercity berupa pemberian nama
“coelogyne” untuk species anggrek yang baru ditemukan di Kalimantan.
Februari 2000, menerima Prijadarshini Award dari IFWE (International Federation of Woen Entre
preneurs, di New Delhi
Apri 1999, menerima penghargaan The Leading Women Entrepreneurs of The World dari The Star
Group, Monaco.
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13.
14.
15.
16.

Mei 1993, menerima Satya Lencana Pembangunan.
November 1992, menerima Sahwali Award dari PIPLI (Pusat Informasi & Pengelolaan Lingkungan/
Center)
Desember 1991, menerima Upakarti Award dari Presiden RI, Bapak Soeharto dalam partisipasinya
membangun usaha skala kecil menengah.
1984, menerima Doctor Honoris Causa untuk fashion & Astristry dari World University of Tucson,
Arizona, USA.

Lain-lain :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mendapat undangan dari Gubernur Hawaii, Ms.Linda Lingle untuk berbicara dalam ” Leading 		
Women Entrepreneurs “ di Honolulu, Hawaii
Mendirikan Martha Tilaar professorial chair pertama di Universitas Leiden di bidang etnobotani
Juli 2000, sebagai nsatu-satunya wakil Indonesia mendapat undangan dari sekjen PBB, Kofi Annan
untuk menghadiri dan meratifikasi peluncuran Global Copact sebagai salah satu founding participant
2005, bersama Indonesian Marketing Association mendirikan Indonesia Global Compact Network,
yang kini memiliki 163 anggota dari berbagai institsi
Buku-buku:
Kecantkan Perempuan Timur
Leadership Quotient: Perempuan Pemimpin Indonesia
Perkawinan Putriku
Martha Tilaar: Bagi Indonesia, Perjalanan Seorang Perempuan Entrepreneur Mengubah Mimp Men
jadi Nyata
Bali Shui Pani Amartha
Healthy Life Style with Jamu
Maximize Your Beauty
Make Up 101
Hair Basic Personal Hairdo
Cipta Busana Daerah

Organisasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Dewan Penyantun WWF Indonesia
Dewan Pembina KEHATI
Anggota Komisi Lanjut Usia
Anggota Dewan Riset Nasional
Anggota Dewan Penyantun Universitas Atma Jaya Jogjakarta
Anggota Dewan Penyantun Universitas Sanata Dharma Jogjakarta
IWAPI
Tiara Kusuma
Harpi Melati
Lingkar Budaya Indonesia
Komisi Nasionalo Lanjut Usia
Cidesco International
Soroptimist Indonesia
ISPA International
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Aku dan Tulisanku
Adakah orang akan bertanya akan aku ketika aku
tak pernah menulis satu kata?
Adakah orang akan mencari namaku ketika aku
tak pernah meninggalkan kesan?
tulisanku adalah diriku, diriku mustahil adalah tulisanku
jari-jariku bekerja dengan otakku
tapi tidak dengan diriku
diriku adalah kumpulan prilaku potensi dosa
diriku adalah susunan tulang daging darah
yang mungkin telah menyerap barang haram
diriku bukan milikku, lingkunganku telah mengklaimnya
Adakah orang pernah menerima aku berbeda dengan tulisanku?
Berjayalah kalimat-kalimat yang kutulis
sebab mereka mendapat teman dan musuh yang menghormati
ingin aku memasukkan diriku ke dalam tulisanku
harap aku bisa mendapat sapaan hormat yang sama
Tulisanku adalah produksi otakku yang bersahaja
tak dapat bercengkrama dengan prilakuku yang
diproduksi oleh niatku yang subjektif
tulisanku memberi tahu tentang aku ke dunia
sementara aku tak pernah berbuat yang sama
kepada tulisanku....

www.satuportal.net
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak
kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat
dibeli, dan tidak dapat dihancurkan. (Hitopadesa)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak mem
peroleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak mem
peroleh pendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan
khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
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