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Pancasila:

Nilai Budaya Bangsa

REFLEKSI HARI LAHIR PANCASILA
SEBAGAI KEKUATAN MORAL PEMIMPIN
Tanggal 1 Juni 1945 merupakan momen penting dalam sejarah
bangsa Indonesia dalam menentukan ideologi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Kukuhnya Pancasila sebagai dasar
NKRI kenyataannya memang banyak mengorbankan nyawa sesama
bangsa sendiri. Ini membuktikan bahwa Pancasila adalah hasil kerja
keras para pemimpin bangsa dalam menghadapi kondisi pluralitas
bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur, baik suku
bangsa, adat istiadat maupun agama yang berbeda-beda. Nilai-nilai
universalitas Pancasila makin tampak ketika menghadapi pluralitas
masyarakat Indonesia daripada harus mengadopsi kelompok agama
tertentu.
Pancasila merupakan jalan tengah dari semua unsur yang berbedabeda. Beberapa usaha dari kelompok masyarakat yang ingin
mengubahnya menjadi ideologi lain gagal. Partai Komunis Indonesia
(PKI) yang berusaha menyingkirkan posisi Pacasila dengan kekuatan
senjata akhirnya harus mengakhiri hidupnya, setelah dengan sukses
menculik dan menganiaya dengan kejam para tokoh
bangsa Indonesia yang Pancasilais.
Pemimpin yang Pancasilais adalah pemimpin yang tidak terlalu
berambisi mengejar jabatan demi kepentingan pribadi, menanamkan
permusuhan dengan lawan-lawan politiknya. Pemimpin yang
Pancasilais adalah sosok pemimpin yang selalu dengan teguh
mengamalkan sila-sila Pancasila dengan sempurna. Ia adalah
pemimpin yang memiliki jiwa religiositas sesuai dengan sila
pertama Pancasila, selalu menanamkan jiwa-jiwa keadilan dalam
setiap aspeknya, bersikap toleran dan terbuka sebagai jalan untuk
mempersatukan semua unsur perbedaan yang ada, dan selalu bijak
dalam pengambilan keputusannya.
Dalam cara pandang sudut agama, Pancasila telah mewakili semua
agama yang ada di negeri ini. Sebagai jalan penengah di antara semua
unsur perbedaan itu, Pancasila tidak pernah memihak kepada salah
satu di antara semua agama yang ada. Nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila adalah nilai-nilai moral universal di mana semua
agama mengajarkannya.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=228075
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embaca Majalah Humanis yang budiman,
memasuki pertengahan tahun 2011
kita dihadapkan pada kesibukan pada
bidang masing-masing yang kita tekuni. Karena
kesibukan pula kadang-kadang kita lupa bahwa
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita
dipersatukan oleh sebuah ideologi yaitu Pancasila.
Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup (way
of life) ini adalah pusaka bangsa Indonesia yang
tak ternilai harganya. Pancasila juga telah teruji
keampuhannya dengan tetap terpeliharanya
kesatuan dan persatuan bangsa kita.
Edisi kali ini kami mengangkat tema “Pancasila
Sebuah Ideologi yang Mulai Terlupakan”. Tema
ini sangat menarik untuk dibahas karena dalam
kehidupan berbangsa, kita terus diuji rasa
persatuan kita . Isu otonomi daerah misalnya,
sadar atau tidak telah tumbuh egoisme kedaerahan
yang merupakan benih-benih perpecahan bangsa.
Dalam kondisi masyarakat kita seperti inilah
faktor pemersatu adalah hal yang penting. Banyak
orang yang yakin setidak-tidaknya kita sendiri
bahwa Pancasila adalah kekuatan yang sangat
dasyat untuk mempersatukan kita yang pluralis
ini dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pada edisi kali ini kami sajikan berbagai
informasi dari para pemerhati HAM dan pegiat
HAM dari berbagai sudut pandang mengenai
Hak Asasi Manusia yang dikemas dalam
beberapa topik antara lain: Pancasila yang Mulai
Terlupakan; Informasi Publik dan Hak Asasi
Manusia; Pelanggaran atas Hak-Hak Masyarakat
Adat Nusantara; Penegak Hukum yang Ideal dari
Perspektif HAM; Premanisme, Penyimpangan
atau Kejahatan?; dan Pemenuhan Hak Pekerja
Rumah Tangga.
Dari berbagai informasi yang disajikan
ini merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam rangka perlindungan, penghormatan,
dan pemenuhan hak asasi warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Semoga informasi yang kami sajikan dapat
menambah wawasan dan pemahaman tentang
Pancasila dan HAM bagi pembaca dan masyarakat
Indonesia. Kami juga berharap semoga majalah
Humanis terus diminati oleh semua pihak.
Semoga.
Redaksi
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SURAT PEMBACA
Redaksi yang terhormat
Saya sangat terkesan dengan
majalah HUMANIS yang
diterbitkan Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM yang
memberikan informasi-informasi
tentang hak asasi manusia. Saya
seorang mahasiswi semester
akhir fakultas hukum yang
sedang menyusun tugas akhir,
dalam menyusun tugas akhir saya
menemui kesulitan dalam mencari
bahan referensi tentang hak
asasi manusia. Bagaimana untuk
mendapatkan buku-buku bacaan
tentang hak asasi manusia, saya
sangat mengharapkan bantuan dari
Warta HUMANIS
Monica
Jl. Keadilan II / 17 Batu Ceper
Tanggerang.
Sdri. Monica
Terima kasih atas pernyataan Saudari
kepada kami, untuk mendapatkan
bahan-bahan referensi buku-buku
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tentang hak asasi manusia, Saudari
bisa mengunjungi perpustakaan Badan
Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia Kementerian Hukum
dan HAM Jl.HR. Rasuna Said Kav.
C19, Kuningan Jakarta Selatan, Telp.
021-2525015 Fax. 021-2526438
Redaksi
KEHIDUPAN BERNEGARA
DAN BERMASYARAKAT
Redaksi yang terhormat,
Di dalam bernegara dan
bermasyarakat sering kali terjadi
gesekan atau konflik antar
kepentingan yang suka tidak
suka perlu adanya penegakan
yang serius dan perhatian yang
khusus dari pemerintah. Dari
setiap permasalahan yang
muncul, masing-masing pihak
saling mempertahankan sikapnya
dan dari sekian banyaknya
permasalahan yang saya lihat
bahwa mereka berselisih paham
tidak mendudukan permasalahan
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sesuai dengan tanggung jawab
sebagai individu atau kelompok.
Saya sangat mengharapkan
pandangan sisi Hak Asasi Manusia,
yang dapat memberikan nuansa
baru dalam pencerahan bagi
terlaksananya kehidupan bernegara
dan bermasyarakat yang baik.
Oleh karena itu mungkin di dalam
terbitan HUMANIS selanjutnya
ada rubri yang mengetengahkan
permasalahan dimaksud.
Fadel S
Jl. Kawasaki Raya Blok C54/1
Perum TNI Pengasinan Bekasi
Sdr.Fadel S
Sebelumnya redaksi ucapkan terima
kasih atas perhatian dan pandangan
Saudara. Untuk HUMANIS, memang
membutuhkan suatu kesempatan yang
tepat berkaitan dengan permasalahan
tersebut, dan untuk itu mudah-mudahan
Redaksi dapat menyajikan secara jelas
dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia.
Redaksi
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Sumber: http://www.luvori.wordpress.com/2010/07/17/251/

Pancasila Yang Mulai Terlupakan

I

Oleh : Yuditia Nurimaniar
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak SIPOL

ndonesia baru akan memasuki usia 66 Tahun,
namun mengapa semangat Pancasila yang ada
dalam hati rakyat Indonesia sudah mulai terlupakan.
Sedihnya, ketika saya menonton suatu program acara di
salah satu stasiun televisi swasta, presenter menanyakan
ke beberapa orang secara “random” mengenai apa isi
Pancasila? Ternyata banyak yang tidak dapat menjawab
dengan sempurna. Demikian juga, ketika seorang
wakil rakyat yang menduduki kursi DPR ditanyakan
apa isi Pancasila juga menjawab dengan terbata-bata.
Bayangkan, apabila seorang wakil rakyat saja yang
seharusnya lebih mengetahui dan memahami Pancasila
daripada rakyatnya, ternyata tidak demikian. Mungkin,
ini merupakan sebagian kecil kealpaan kita semua
sebagai bangsa Indonesia dalam hal mempelajari
dan memahami arti penting dari Pancasila. Butuh
kesadaran massal dari bangsa ini untuk mengubahnya,
terutama bagi generasi muda. Marilah bersama-sama
kita mengulas kembali arti dari Pancasila?

Sejarah Lahirnya Pancasila

Mungkin kita semua lupa bagaimana sejarah lahirnya
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sedikit kita
mengingatnya, pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan
momen yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia.
Karena tanggal tersebut adalah hari dimana ditetapkan
Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik
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Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, dan merupakan
sumber hukum dari segala sumber hukum. Sebelum
negara ini merdeka, setiap bangsa ini menghadapi
penjajah selalu melakukan perlawanan dalam bentuk
perjuangan bersenjata maupun politik. Boleh
dikatakan, perjuangan bersenjata bangsa Indonesia
dalam mengusir penjajah sampai dengan tahun 1908
selalu mengalami kegagalan.
Penjajahan bangsa Belanda berakhir pada tanggal
8 Maret 1942 dan sejak saat itu Indonesia diduduki
oleh tentara Jepang. Namun, Jepang tidak terlalu lama
menduduki bangsa Indonesia. Karena pada tahun 1944,
tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara
Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar
bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara
Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak
kemudian hari. Janji tersebut diucapkan oleh Perdana
Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh
karena terus menerus didesak bangsa Indonesia maka
pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji
kemerdekaan yang kedua yaitu kemerdekaan tanpa
syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan
(Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer
Jepang di Jawa dan Madura). Dalam maklumat tersebut
dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Dan tugas badan ini adalah mengumpulkan usul-usul
untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah
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Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan
Indonesia.
Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei
1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29
Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama
ini yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara
untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama
itu, banyak anggota yang berbicara, dua diantaranya
adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno yang
mengusulkan dasar negara untuk Indonesia merdeka.
Muhammad Yamin melontarkan usul mengenai dasar
negara secara tertulis yang terdiri atas lima hal yaitu;
Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Rasa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selanjutnya, kelima
hal tersebut oleh Bung Karno diberi nama Pancasila.
Bung Karno juga mengemukakan bahwa kelima sila
tersebut dapat dipersempit menjadi Trisila, yaitu Sosio
Nasionalisme; Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan.

Pengertian, Fungsi, dan Isi Pancasila

Apa itu Pancasila? Pancasila yaitu lima dasar yang
dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa. Pancasila terdiri dari lima sila, kelima
sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa;
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan
Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawatan/Perwakilan;
dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
sedangkan fungsi pokok dari Pancasila tersebut adalah
sebagai dasar Negara. Selain fungsi pokok terdapat
fungsi lainnya yaitu antara lain sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia yaitu dijadikan pedoman
hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan
lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka
ragam. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia,
artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa
Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia
dalam sikap mental maupun tingkah laku sehingga
dapat membedakan dengan bangsa lain. Sebagai
perjanjian luhur artinya Pancasila telah disepakati secara
nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945
melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia). Sebagai sumber dari segala sumber hukum,
artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan
Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila;
serta sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai
bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
yang merata materiil dan spiritual yang berdasarkan
Pancasila.
6
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Pancasila juga merupakan sarana yang dapat
dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia, karena
Pancasila mengandung falsafah, jiwa, dan kepribadian
bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan
norma-norma yang luhur. Pancasila sebagai norma
dasar dan nilai moral yang hidup dan berkembang
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Norma yang
terdapat pada masyarakat yaitu; norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Pancasila dalam Aspek Kehidupan
Berkebangsaan

Berdasarkan fungsi Pancasila, seharusnya bangsa
Indonesia bisa menjadi bangsa yang melidungi segenap
bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
sesuai dengan tujuan nasional negara Indonesia. Amat
disayangkan, kalau Pancasila ini dilupakan, maka bangsa
ini akan terus-menerus tertimpa kenyataan pahit. Jika
kita melihat satu-persatu sila dari Pancasila ini kita bisa
melihat contoh-contoh keprihatinan negeri ini yang
menggambarkan penyimpangan Pancasila sebagai
dasar negara Indonesia.
Pertama, yaitu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Indonesia telah mengakui berbagai agama
yang ada yaitu agama Islam, Kristen Protestan,
Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu. Seharusnya
keberagaman agama tersebut dapat dijadikan sebagai
pemersatu bangsa, karena setiap ajaran agama pasti
memiliki tujuan sama. Namun, hal ini malah sebaliknya.
Seperti terjadinya konflik antar agama di Poso,
Ambon, Ternate yang telah mengakibatkan hilangnya
banyak nyawa manusia. Selain itu, terjadi penyerangan
terhadap Huriah Kristen Batak Protestan (HKBP)
di Bekasi, kasus pembangunan Gereja Pantekosta
di Indonesia (GPDI) Jemaat Ngaliyan Semarang,
munculnya kerusuhan Jamaah Ahmmadyah Indonesia
(JAI) yang terjadi di Cikeusik, dan penodaan agama
yang dilakukan oleh Pendeta Antonius di Temanggung.
Kedua yang berbunyi, “ Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab”. Rasa keadilan bagi sebagian besar rakyat
Indonesia masih belum dirasakan dengan adanya fakta
bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia semakin lama
semakin meningkat dan banyaknya pengangguran
di Indonesia. Rasa keberadaban, juga sudah mulai
menjadi barang langka di negeri ini. Banyak kasus yang
mendukung hal tersebut, seperti fenomena krisisnya
kejujuran dimana terdapat kasus contek massal yang
terjadi pada pelajar tingkat Sekolah Dasar di Jawa
Timur, pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru
spiritual Anand Khrisna, pembantaian terhadap dukun
santet di Banyuwangi, kasus korupsi yang dilakukan
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oleh banyak pejabat pemerintahan di daerah maupun
pusat serta kasus Semanggi I dan II pada bulan Mei
1998.
Ketiga yang berbunyi, “Persatuan Indonesia”.
Ketika kita melafalkan sila ketiga ini secara otomatis
kita mengingat semboyan negara kita yaitu “Bhineka
Tunggal Ika” yaitu mengandung pengertian “berbedabeda tetapi tetap satu”. Sebelum kemerdekaan diraih,
seluruh bangsa ini dari Sabang sampai Merauke
menyerukan adanya persatuan di negeri ini, yaitu
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun usaha yang sangat keras dari para pejuang
untuk menyatukan negeri ini, sayangnya tidak dibayar
setimpal. Dengan munculnya konflik antar etnis,
kelompok, atau suku yang telah terjadi di Sampit dan
Sambas belakangan ini merupakan bukti nyata bahwa
persatuan Indonesia mulai dilupakan.
Keempat yang berbunyi, “Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan”. Dalam sila ini
mengandung adanya nilai-nilai demokrasi yang
mengutamakan musyawarah mufakat dengan tujuan
dari, oleh dan untuk rakyat. Sayangnya, demokrasi yang
ada sering dikotori dengan aksi-aksi demonstrasi yang
berakhir bentrok dan ricuh. Selain itu, pesta demokrasi
di Indonesia yang telah dilaksanakan baik di tingkat
daerah maupun Pusat, banyak menuai permasalahan.
Kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia”. Bila kita lihat keadaan yang sebenarnya
dari potret kehidupan di Indonesia saat ini, kalimat sila
kelima Pancasila tersebut bisa saja berubah menjadi
“Keadilan Sosial Bagi Rakyat Tertentu” alias golongan
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atas. Ketidakadilan bagi rakyat kecil masih banyak
ditemukan di Indonesia dalam aspek perlindungan dan
kesamaan hukum, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Misalnya, hukum hanya berlaku bagi Nenek Minah di
Banyumas yang mencuri tiga buah kakao dan divonis
hukuman 1,5 bulan kurungan. Lalu bagaimana dengan
para koruptor yang mencuri uang Negara hingga
millaran rupiah? Para koruptor tersebut malah asyik
berplesir ria di luar negeri dan seolah-olah hukum tidak
dapat menjangkau mereka. Begitu pula halnya dengan
pendidikan gratis selama sembilan tahun, pada awalnya
mungkin hanya dimaksudkan untuk membuat rakyat
kecil senang. Pada kenyataannya, tetap saja beredar
pungutan-pungutan dan sumbangan-sumbangan dari
pihak sekolah dan ini sangat memberatkan rakyat kecil.
Harus diakui, bahwa sebagian bangsa Indonesia
telah melupakan Pancasila sebagai dasar Negara kita.
Selain itu nilai ketimuran di Indonesia sudah mulai
tergerus oleh perkembangan jaman dan lambat laun
nilai-nilai barat merasuk dalam kehidupan bangsa
Indonesia yang tentunya tidak semuanya sesuai dengan
nilai ketimuran. Ini merupakan pekerjaan rumah
kita semua terutama generasi muda sebagai rakyat
Indonesia untuk mengembalikan semangat Pancasila
yang mulai hilang.

Daftar Pustaka

Muhibin, AM, Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Pancasila
sebagai Kekuatan Moral Pemimpin, Suara Karya, Senin,
1 Juni 2009
Saputra, Andi, Pemuda Memaknai Pengertian, Fungsi dan
Isi Pancasila, Musyawarah Keluarga Gotong Royong,
2010
www.g-excess.com/.../sejarah-lahirnya-pancasila-sebagaiideolog...pustaka.ictsleman.net/pengetahuan/onnet1/content/
ppkn1.htm
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OPINI

Solusi Kepentingan Terbaik bagi Anak

Bukan Penjara

Oleh : Firdaus, S.Sos
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/05/26/11t13v-ke depan tak boleh ada penjara anak

M

emudarnya
nilai-nilai
luhur dalam masyarakat
kita semakin terlihat jelas
akhir-akhir ini melalui berbagai
aksi kekerasan, seperti tawuran
pelajar dan tawuran antar warga
serta aksi teror atas nama agama.
Kebencian terhadap kelompok
yang berbeda dan penggunaan
aksi kekerasan sebagai solusi dalam
mengatasi masalah semakin sering
diperlihatkan. Nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia yang selama ini
terangkum dalam Pancasila yang
sebetulnya juga bersumber dari
nilai-nilai agama yang tumbuh
di Indonesia, mulai banyak
ditinggalkan. Nilai musyawarah
untuk mufakat diabaikan de
ngan
tindakan-tindakan yang memak
sakan kehendak. Nilai kemanusiaan
yang adil dan beradab telah banyak
dikotori oleh berbagai kasus
pelanggaran hak asasi manusia,
termasuk hak-hak anak, dan

seterusnya. Berbagai penyebab anak
berkonflik dengan hukum sering kali
tidak menjadi fokus perhatian. Fokus
media massa biasanya hanya pada
macam kasus-kasus pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh anak.
Misalnya berita kasus perkelahian,
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Secara filosofis bahwa
anak merupakan masa
depan bangsa, dan
sebagai generasi penerus
perjuangan. Seorang
anak yang bermasalah
berarti menjadi masalah
bangsa, oleh karena itu
kepentingan terbaik bagi
anak menjadi pilihan
yang harus diutamakan
dalam menangani anak
yang bermasalah/yang
berkonflik dengan hukum

VOLUME 1

pencurian ringan yang dilakukan
oleh anak karena lingkungan atau
pengaruh lapar, pencabulan akibat
lepasnya kontrol pemerintah dan
masyarakat pada VCD dan tabloid
porno sampai dengan pembunuhan
akibat pengaruh pemutaran film
sadis serta penyalahgunaan obatobatan terlarang narkotika dan lain
sebagainya.
Proses
peradilan
telah
menyebabkan kerusakan psikologis
terhadap
anak-anak.
Mereka
mengalami trauma dan stigmatisasi
dalam sistem peradilan yang harus
mereka lalui. Anak dan keluarganya
sering cap negatif, bahkan ketika
kasusnya dibatalkan karena terbukti
tidak bersalah atau setelah bebas
dari penjara tetap saja tidak ada
rehabilitasi.
Perlakuan bagi anak yang
berorientasi terhadap perlindungan
serta pemenuhan hak-hak bagi anak
sudah merupakan suatu kewajiban
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bagi seluruh komponen bangsa
terutama para aparat penegak hukum
sebagaimana telah diamanatkan oleh
Undang Undang Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak
dan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Undang-Undang tersebut
merupakan jaminan pelaksanaan
hak-hak anak di bidang hukum.
Sudah umum diketahui bahwa
permasalahan perlindungan anak
di Indonesia sangat berat dan
kompleks. Salah satu persoalan
yang serius dan mendesak untuk
memperoleh perhatian adalah
penanganan anak yang berhadapan
dengan hukum atau anak yang
berkonflik dengan hukum (ABH).
Perlu dipikirkan bersama bahwa
persoalan
pemidanaan
anak
sangat serius karena : (1) dalam
proses peradilan cenderung terjadi
pelanggaran hak asasi manusia
bahkan banyak bukti menunjukkan
ada praktek kekerasan dan
penyiksaan terhadap anak yang
masuk dalam mesin peradilan, (2)
perspektif anak belum mewarnai
proses peradilan, (3) penjara yang
menjadi tempat penghukuman
anak terbukti bukan merupakan
tempat yang tepat untuk membina
anak mencapai proses pendewasaan
yang diharapkan, (4) selama proses

peradilan anak yang berhadapan
dengan hukum kehilangan hakhak dasarnya seperti komunikasi
dengan orang tua, hak memperoleh
pendidikan, dan hak kesehatan, dan
(5) ada stigma yang melekat pada
anak setelah selesai proses peradilan
sehingga akan menyulitkan dalam
perkembangan psikis dan sosial ke
depannya.
Pengertian keadilan bagi anak
yang berkonflik dengan hukum
adalah dipastikannya semua anak
untuk memperoleh layanan dan
perlindungan secara optimal dari
sistem peradilan dan proses hukum.
Anak berhadapan dengan hukum
diartikan ketika anak dalam posisi
sebagai korban, sedangkan anak
berkonflik dengan hukum ketika
anak diposisikan sebagai tersangka
atau terdakwa pelaku tindak pidana.
Perlindungan
(advokasi)
terhadap anak secara yuridis
merupakan upaya yang ditujukan
untuk mencegah agar anak
tidak mengalami perlakuan yang
diskriminatif/perlakuan
salah
(child abused) baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam
rangka menjamin kelangsungan
hidup, tumbuh dan perkembangan
anak secara wajar, baik fisik maupun
mental dan sosial.
Kelangsungan
hidup
dan
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perkembangan
anak
serta
kehidupan sosial dan penghargaan
terhadap pendapat anak yang
berkonflik
dengan
hukum
merupakan
permasalahan yang
sangat kompleks, dan banyak faktor
yang menyebabkan anak terlibat
dalam konflik hukum. Baik sebagai
korban maupun sebagai pelaku,
anak yang berkonflik dengan
hukum memerlukan perlindungan
mengingat anak adalah individu
yang masih belum matang dan
masih sangat tergantung pada
orang lain. Pada hakikatnya anak
tidak dapat melindungi diri sendiri
terhadap berbagai ancaman mental,
fisik, sosial dalam berbagai bidang
hidup, kehidupan dan penghidupan,
khususnya dalam pelaksanaan
peradilan pidana anak yang masih
asing bagi dirinya.
Sesuai dengan esensi yang
terkandung dalam tujuan UndangUndang Pengadilan Anak yaitu
”Untuk memberikan perlindungan
kepada anak dan menjamin
kesejahteraan anak, meskipun
ia berkonflik dengan hukum”.
Selain bertujuan memberikan
perlindungan dan memberikan
kesejahteraan kepada anak, juga
bertujuan agar dalam penjatuhan
sanksi hukum terhadap anak harus
benar-benar secara proporsionalitas,
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tidak hanya memberi sanksi yang
berorientasi pada penghukuman
(pidana penjara) semata, akan tetapi
juga memberikan alternatif lain
dalam bentuk pembinaan (tredment)
yaitu sanksi pidana non penal
(tindakan) dengan menerapkan
konsep restorative justice.
Oleh karena itu advokasi
terhadap anak sebagai bentuk upaya
perlindungan anak yang sedang
berkonflik dengan hukum melalui
sosialisasi tentang pelaksanaan
restorative justice perlu terus dilakukan
dalam rangka mencari alternatif lain
selain pidana penjara sebagai tujuan
pemidanaan di Indonesia.
Sebagaimana yang ditegaskan
dalam Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child)
Pasal 37 huruf (b) Resolusi No.
109, maupun Peraturan Minimum
Standar PBB tentang Administrasi
Peradilan Bagi Anak (The Beijing
Rules), Resolusi No. 40/33,
tanggal 29 November 1985, yang
telah diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia melalui Keputusan
Presiden Nomor: 36 Tahun
1990. Dinyatakan:”Penangkapan,
penahanan, dan penghukuman/
pemenjaraan
harus
menjadi
langkah terakhir yang diambil
dalam penanganan anak yang
berkonflik dengan hukum (ultimum
meredium) dan untuk jangka waktu
yang paling pendek/waktu yang

sesingkat-singkatnya”.
Baik instrumen yang bersifat
internasional dan yang telah
diratifikasi
oleh
pemerintah
Indonesia, maupun instrumen
hukum positif nasional Indonesia
yang ada seperti UU No. 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak,
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia, UU No. 22
Tahun 2002 Tentang Kepolisian,
dan UU No. 23 No. 2002
Tentang Perlindungan Anak, telah
menegaskan kembali apa yang telah
digariskan dalam konvensi tersebut.
Bahkan Kepolisian Republik
Indonesia telah membuat pedoman
dalam melaksanakan tugas sebagai
penyidik Polri melalui Telegram
Kapolri tertanggal 11 November
2006 dengan Nomor Pol :
TR/1124/XI/2006, antara lain
disebutkan;
”Kategori
tindak
pidana yang dilakukan oleh anak
yang diancam dengan sanksi
pidana sampai dengan 1 tahun
dapat diterapkan diversi; Kategori
tindak pidana yang diancam dengan
sanksi pidana di atas 1 tahun s.d.
5 tahun dapat dipertimbangkan
untuk penerapan diversi; dan anak
kurang dari 12 tahun dilarang untuk
ditahan, dan penanganan terhadap
anak yang berkonflik dengan
hukum harus mengedepankan
konsep restorative justice”.
Berdasarkan hasil penelitian

Pusat Kajian Kriminologi Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia bekerja
sama dengan Kementerian Negara
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak (KNP3A),
dalam suatu kajian analisis yang
dilakukan pada bulan September
s/d Nopember 2002 oleh UNICEF
bekerjasama dengan Pusat Kajian
Kriminologi,
mengemukakan
bahwa: ”Di atas 4.325 anakanak ditangkap dan ditempatkan
di Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pemasyarakatan di seluruh
Indonesia, sebagian dari mereka
(84%)
ditahan
bersama-sama
orang dewasa. Sebagai tambahan,
9.440
anak-anak
ditangkap
dan sambil menantikan sidang
pengadilan mereka ditempatkan
di dalam rumah tahanan negara
dan tidak ada data yang tersedia
tentang banyaknya anak-anak yang
dialihkan dari sistem peradilan ke
sistem perlakuan yang lebih baik
untuk kepentingan anak (the best
interest of the child) yang merupakan
implikasi dari konsep Restorative
Justice, tetapi sebagian besar mereka
84 % - 90 % dikirim ke pengadilan
dan dari sana ke penjara/lembaga
pemasyarakatan. Kondisi anak-anak
di dalam rumah tahanan negara dan
lembaga pemasyarakatan (penjara)
sangat memprihatinkan karena
minimnya akses pada pendidikan,

Sumber : http://yustisi.com/2010/08/bocah-pembunuh-ibu-angkatnya-divonis-8-tahun-penjara/
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anak. Pertama, doktrin masyarakat
yang menganggap setiap anak yang
melakukan pelanggaran hukum
harus dipenjara. Kedua, kultur
aparat penegak hukum yang lebih
sering memilih jalan pemidanaan
daripada alternatif hukuman seperti
keadilan Restorative maupun Diversi.
Ketiga, ada undang-undang yang
semestinya melindungi anak tetapi
malah mengkriminalisasi anak, yaitu
UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. Maka jangan
heran kalau setiap harinya jumlah
anak yang dikriminalisasi oleh UU
kesehatan dan fasilitas bagi mereka tahun”. (Bina Statistik Direktorat
Pengadilan Anak bukan semakin
pada saat mengisi waktu senggang. Jenderal Pemasyarakatan, 2009).
berkurang tetapi malah semakin
(Laporan Tim Need Assesment di Lapas
Berdasarkan kondisi tersebut di
bertambah
banyak,
sehingga
dan Rutan Makassar, 2004).
atas, ada indikasi bahwa; ”Substansi
kapasitas penjara akan mengalami
Di tahun 2009 jumlah anak yang hukum yang berlaku (UU No. 3
over capacity bagi penghuninya.
berkonflik dengan hukum berada Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Oleh karena itu peran pemerintah
dalam rumah tahanan negara (Rutan) Anak) yang digunakan sebagai
perlu didorong karena mempunyai
dan
lembaga
pemasyarakatan instrumen dalam memperlakukan
kewajiban memenuhi hak-hak anak
(Lapas) sebanyak 6.576 terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum
sebagai konsekwensi yang telah
2.188 anak berstatus tahanan dan cenderung belum terimplentasikan
melakukan ratifikasi Konvensi Hak3.388 berstatus narapidana berada secara optimal dan cenderung belum
hak Anak. Jika mempelajari sistem
di dalam Rumah Tahanan Negara/ mencerminkan sebagai tindak
otonomi daerah melalui birokrasi
Lembaga Pemasyarakatan (Data Bina lanjut dari apa yang telah disepakati
yang diterapkan oleh pemerintah
Statistik Dirjen Pemasyarakatan, dalam Konvensi Tentang Hak-Hak
saat ini dan untuk memenuhi
Juli 2009). Banyaknya anak yang Anak Resolusi PBB No. 109 Tahun
hak-hak anak diperlukan adanya
berada di dalam Rutan/Lapas ini 1990 yang telah diratifikasi dengan
suatu institusi/ataupun relawan
mengindikasikan bahwa
Keputusan Presiden No. 36 Tahun
yang memiliki kepedulian secara
”Penangkapan, penahanan dan 1990 dalam mewujudkan tujuan
khusus untuk menangani advokasi
penghukuman/pemenjaraan terhadap restorative justice sebagai salah satu
terhadap anak yang berkonflik
anak yang berkonflik dengan hukum alternatif pelaksanaan pemidanaan
dengan hukum. Melalui kebijakan
bukan lagi merupakan upaya yang bagi anak yang berkonflik dengan
tersebut diharapkan penanganan
terakhir (ultimum meredium), karena hukum”.
terhadap anak yang berkonflik
dalam tingkatan empiris terdapat
Selain kedua hal tersebut
dengan hukum dapat menggunakan
sejumlah anak yang cukup besar yang terdapat isu lagi yang berkembang di
restorative justice sebagai alternatif dari
berkonflik dengan hukum justru berada tengah-tengah masyarakat, bahwa;
pelaksanaan pemidanaan terhadap
dalam tahanan sambil menunggu ”Masih banyak aparat penegak
anak dapat diwujudkan. Sehingga
proses hukum mulai dari penyidikan, hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan
Anak, bukanlah miniatur orang
penuntutan sampai pada tahapan Petugas Lapas) belum konsisten
dewasa, anak memiliki sifat dan
menunggu putusan pengadilan berupa dalam
menerapkan
konsep
keunikan tersendiri. Dalam kondisi
putusan pidana penjara”.
restorative justice”. Banyaknya anak
apapun hak-hak anak tidak dapat
Hal tersebut diperkuat dengan yang berhadapan dengan hukum,
diabaikan, termasuk anak yang
data yang ada bahwa; ”Banyak anak memunculkan banyak pertanyaan
berhadapan dengan hukum. Ketika
yang dipidana penjara yang pidananya dibenak banyak pihak, apakah
Negara tidak dapat memenuhi
kurang dari 1 (satu) tahun menjalani anak Indonesia memang begitu
fasilitas dan perangkat hukum
pidananya di dalam Rumah Tahanan nakal dan jahat sehingga harus
untuk mewujudkan pemenuhan
Negara/di dalam Lapas, bahkan menghuni sel-sel penjara. Ternyata
hak anak yang berkonflik dengan
terdapat 529 orang anak yang berada tidak, mereka masuk karena ada
hukum, maka seharusnya negara
di Rutan/Lapas berusia di bawah 12 sistem yang mengkriminalisasi
tidak mengorbankan hak-hak anak.
11
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PELANGGARAN ATAS HAK-HAK
MASYARAKAT ADAT NUSANTARA*
Oleh: Rahjanto, S.IP, M.Si

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak EKOSOB

D

alam sambutan Wakil Ketua Komnas HAM,
Zoemrotin K. Susilo, pada Pembukaan
Lokakarya Nasional Inventarisasi dan
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh
atas terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat
yang terjadi di Indonesia.
Namun cukup banyak masalah pelanggaran hak
masyarakat hukum adat tersebut yang tidak dapat
diselesaikan melalui upaya mediasi oleh Komnas HAM,
khususnya jika pelanggaran terhadap hak masyarakat
hukum adat tersebut bersifat sistemik dan struktural,
dalam arti bahwa akar pelanggaran tersebut justru
bersumber dari inkonsistensi peraturan perundangundangan negara atau kebijakan pemerintah sendiri,
atau jika pelanggaran hak asasi manusia tersebut sudah
merupakan pelanggaran hukum pidana. Dalam faktor
penyebab terjadinya pelanggaran hak masyarakat
hukum adat tersebut sudah bersifat sistemik dan
struktural, jelas diperlukan upaya yang lebih sistemik
dan struktural pula, tidak terbatas pada upaya-upaya
yang bersifat ad hoc belaka.
12
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Berdasarkan kajian yang dilakukan Komnas HAM
bekerjasama dengan berbagai pihak ditemukan
kenyataan bahwa pada dasarnya, pelanggaran yang
bersifat sistemik dan struktural terhadap hak masyarakat
hukum adat terdiri dari dua bentuk, yaitu 1) pelanggaran
terhadap eksistensi dan identitas kultural masyarakat
hukum adat, dan 2) pelanggaran terhadap hak kolektif
masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.
Pelanggaran sistemik dan struktural jenis pertama,
yaitu pelanggaran terhadap eksistensi dan identitas
kultural masyarakat hukum adat, terjadi setelah
diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1979
Tentang Pemerintahan Desa, sewaktu seluruh struktur
pemerintahan desa di Indonesia diseragamkan
menurut model pemerintahan desa di pulau Jawa yang
semata-semata bersifat teritorial. Baik secara langsung
maupun secara tidak langsung, penyeragaman struktur
pemerintahan desa ini mempunyai pengaruh yang
kurang menguntungkan terhadap masyarakat hukum
adat di luar pulau Jawa-yang dengan adanya suku atau
marga-umumnya ditata berdasar konsep teritorial
dan genealogis. Pengalaman di daerah menunjukkan
bahwa kepemimpinan birokratis formal
yang
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dilahirkan undang-undang ini tidak sepenuhnya dapat
menggantikan kepemimpinan kultural yang bersifat
informal sebelumnya. Berbagai wujud konflik sosial
yang sebelumnya bisa diselesaikan dengan pendekatan
kultural menjadi terbengkalai tidak tertangani,
untuk kemudian berakumulasi dan meledak dalam
bentuk kekerasan antar kelompok yang memakan
korban. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran
hak masyarakat hukum adat jenis pertama ini, sesuai
dengan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,
perlu disusun sebuah Rancangan Undang-undang
tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Pelanggaran sistemik dan struktural jenis kedua,
yaitu pelanggaran terhadap dan sengketa tentang hak
atas tanah ulayat sebagai hak kolektif dari masyarakat
hukum adat, bisa dilakukan oleh perusahaanperusahaan swasta dan juga bisa justru dilakukan
oleh instansi pemerintahan sendiri. Pelanggaran dan
sengketa hak atas tanah ulayat ini tidaklah berdiri
sendiri, tetapi merupakan bagian menyeluruh dari
pelanggaran dan sengketa agraria yang kita hadapi
bersama, yang penyelesaiannya jelas memerlukan
penanganan secara komprehensif dan integral.
Berbeda dengan sengketa agraria yang terjadi di kotakota, yang umumnya mengambil bentuk sengketa
perdata di depan pengadilan, sengketa tentang hak
atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ini demikian
sering melibatkan aparatur keamanan dan tidak jarang
menimbulkan korban nyawa di kalangan penduduk.
Saafroedin Bahar dalam artikel ”Tentang
Kepemilikan Hak Tanah Ulayat dari Masyarakat
Hukum Adat” pada buku terbitan Komnas HAM
dengan judul Inventarisasi dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat, memberikan uraian contoh
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Pokok-pokok Agraria dapat dipandang sebagai karya
masterpiece Republik Indonesia dalam menyelesaikan
himpitan beban sejarah kolonialisme. Dalam undangundang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa
undang-undsang tersebut berdasar kenasionalan, dan
bahwa ”asas domein” bertentangan dengan kesadaran
hukum rakyat Indonesia dan asas negara yang merdeka
dan modern. Namun dalam kesempatan ini perlu
diutarakan secara lugas bahwa penyimpangan pertama
terhadap wawasan dan semangat para Pendiri Negara
ini justru juga terdapat dalam undang-undang tersebut,
seperti tercantum dalam Pasal 3 dan Penjelasannya,
seperti berikut:
a. Pasal 3 berbunyi: ”Dengan mengingat
ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal
2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang
serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum
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adat, sepanjang menurut kenyataannya masih
ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang
peraturan-peraturan yang lain yang lebih tinggi.”
b. Penjelasan Pasal 3 berbunyi: ”Yang dimaksud
dengan ”hak ulayat dan hak-hak serupa itu” ialah
apa yang di dalam perpustakaan hukum adat
tersebut disebut ”beschikkingsrecht”.
Dalam Penjelasan Umum angka 3 tersebut di
atas, khususnya pada butir (2) terdapat argumentasi
dari klausula tersebut di atas, yaitu keinginan untuk
menghapuskan dualisme hukum antara hak-hak tanah
menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut
hukum barat, ”yang berpokok pada ketentuanketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia”, sehingga terwujud
’kesatuan hukum sesuai dengan keinginan rakyat
sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan
kepentingan perekonomian”. Dengan perkataan
lain, para perumus undang-undang ni menutup
kemungkinan adanya pluralisme hukum, yang dewasa
ini kembali mendapat perhatian, sehubungan dengan
kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi ras, etnik,
agama, serta golongan.
Saafroedin Bahar mengungkapkan ada dua
kelemahan yang terdapat dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria, yaitu kelemahan logika dan kelemahan politik.
Kedua jenis kelemahan ini ternyata menjadi alas biak
dari demikian banyak penyimpangan lanjutan sejak
tahun 1960 sampai saat ini.
Kelemahan logika terdapat pada ”sepanjang
menurut kenyataannya masih ada”. Sudah barang
tentu tak akan ada pengakuan terhadap masyarakat
hukum adat yang tidak ada lagi dalam kenyataan. Lagi
pula, adalah suatu kemustahilan, bahwa masyarakat
hukum adat yang disusun berdasar konsep teritorial
dan genealogi – yang warganya mempunyai hubungan
darah satu sama lain – bisa menjadi tidak ada lagi dalam
kenyataan. Hal ini hanya mungkin terjadi jika
(1)
seluruh atau sebagian besar warganya musnah oleh
bencana alam – suatu bencana yang sangat jarang
terjadi dan tidak layak dicantumkan sebagai kaidah
dalam undang-undang. Kalau pun hal itu terjadi, justru
adalah tanggung jawab pemerintah untuk membangun
dan memulihkan kembali masyarakat hukum adat
tersebut, bukannya malah menyatakan tidak ada lagi;
atau (2) dimusnahkan melalui genocide, sebagai bagian
dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikritik oleh
seluruh dunia beradab. Kelemahan politik terdapat
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pada rumusan ”sesuai dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa”.
Rumusan ini secara a priori mengandung kecurigaan,
setidak-tidaknya menganut kemungkinan masyarakat
hukum adat dengan kepentingan nasional, kepentingan
Negara, dan persatuan bangsa, seolah-olah masyarakat
hukum adat itu bukan merupakan bagian dari
kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan. Baik secara
konseptual maupun sistemik, masyarakat hukum adat
adalah bagian integral dari bangsa dan negara, nota bene
bagian yang amat rentan dan justru perlu dilindungi.
Tidak sedikitpun terdapat kesan dalam hukum adat
tersebut dengan sendirinya dapat berarti terpenuhinya
sebagian kepentingan nasional, kepentingan Negara,
dan kepentingan persatuan bangsa.
Penelusuran lebih lanjut oleh Saafroedin Bahar
menunjukkan ada suatu undang-undang yang selain
dapat dipandang menyimpangi juga memanfaatkan
kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-pokok Agraria, yaitu Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan, yang hanya
mengenal dua jenis hutan, yaitu hutan negara dan hutan
hak. Undang-undang ini tidak mengenal adanya hutan
adat atau hutan ulayat sebagai suatu kategori tersendiri.
Menurut undang-undang ini, hutan adat adalah hutan
negara yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.
Dengan perumusan seperti itu, secara konseptual
hutan adat itu sama sekali tidak ada. Oleh karena
itu, Sumardjono, salah seorang pakar hukum adat di
Indonesia, menyarankan agar rumusannya diperbaiki,
dengan menyatakan bahwa hutan negara adalah hutan
yang berada di atas tanah negara atau tanah yang tidak

dilekati dengan suatu hak; hutan milik adalah kawasan
hutan yagn berada di atas tanah yang dilekati dengan
hak milik atau hak guna usaha; dan hutan adat adalah
kawasan yang berada di atas tanah masyarakat hukum
adat.
Masyarakat hukum adat, yang umumnya berada di
desa-desa yang jauh dari ibukota, berada pada strata
paling bawah dari rakyat indonesia yang hak-haknya
sebagai manusia tidaklah demikian terjamin. Seperti
pernah disampaikan oleh H. Amidhan, Ketua Sub
Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dai Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, masyarakat hukum adat
ini berada pada posisi yang lemah, baik dalam bidang
ekonomi, dalam bidang hukum, maupun-atau apalagidalam bidang politik. Mereka bukan saja tidak bisa
bersaing, tetapi juga hampir tidak berdaya membela
diri. Dengan posisi yang amat rentan itu, telah terjadi
rangkaian pelanggaran hak masyarakat hukum adat,
baik yang dilakukan oleh para usahawan swasta
bermodal besar, maupun oleh-atau bersamaan denganoknum-oknum penyelenggara negara yang pada sisi
yang satu mempunyai kekuasaan dan kekuatan besar,
pada sisi yang lain mempunyai motif keuntungan
pribadi yang sama rakusnya dengan para pengusaha
swasta tersebut.
Pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya
dan hak masyarakat hukum adat pada khususnya,
dalam bentuk apapun dan oleh siapapun juga, sama
sekali tidak boleh dibiarkan, apalagi jika dilakukan,
oleh negara, khususnya oleh pemerintah. Sebabnya
adalah sederhana, yaitu oleh karena Pasal 28I ayat (4)
Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan secara

Sumber : http://dajakbooven.blogspot.com/2010/11/deklarasi-hutan-adat-dahas-bolau.html
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tegas bahwa: ”Perlindungan, pemajuan penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab negara terutama pemerintah”. Pengabaian,
apalagi pelanggaran, terhadap tanggungawab ini jelas
merupakan pelanggaran konstitusional. Pendapat ini
lagi-lagi ditegaskan dalam pemikiran Saafroedin Bahar
yang dituangkan dalam ”Perspektif Hak Asasi Manusia
Terhadap Empat Persyaratan Yuridis Eksistensi
Masyarakat Adat” yang dimuat dalam buku terbitan
Komnas HAM berjudul Inventarisasi dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat, 2005.
Bahwa sebab penyelesaian mengenai berbagai
pelanggaran yang dilakukan berbagai pihak terhadap
hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, ternyata
tidaklah dapat lagi dilakukan secara kasusistis sematamata, yaitu penanganan pengaduan per pengaduan,
tetapi harus lebih bersifat komprehensif, konseptual,
dan mendasar. Dari penanganan berbagai pengaduan
selama ini, terdapat indikasi kuat bahwa pelanggaran
terhadap hak masyarakat hukum adat cenderung
bersifat struktural dan sistemik, mulai dari tataran
wawasan konseptual, kebijakan pemerintah, dan
perundang-undangan, sampai pada pelaksanaan di
lapangan.
Selama ini pelanggaran terhadap hak masyarakat
hukum adat terjadi secara berangsur-angsur, bersifat
pragmatis untuk tujuan-tujuan ekonomis yang
terbatas, dan tidak banyak mempertimbangkan
implikasi konstitusional. Padahal sejak penyusunan
dari awal UUD 1945 menghormati eksistensi serta
hak tradisional masyarakat hukum adat, yang disebut
desa, nagari, huta, atau marga dan secara lugas
menyatakan segala kebijakan negara mengenai volks
rechtsgemeenschappen tersebut harus mengingatkan
hak asal usul masyarakat yang bersangkutan. Dengan
kata lain, seyogyanya pelanggaran tersebut tidak perlu
terjadi seandainya selama ini kita berpegang teguh
kepada semangat pasal konstitusi beserta penjelasannya.
Berbeda dengan visi sejarah dan sikap moral para
Pendiri Negara yang menghormati eksistensi dan hak
masyarakat hukum adat ini, sikap dasar para negarawan
dan penyelenggara negara generasi kedua dan generasi
ketiga ini justru mencurigai masyarakat hukum adat
ini, sebagai bagian dari ancaman ’suku, agama, ras, dan
antargolongan’ atau ’SARA’. Dalam era para negarawan
generasi kedua dan ketiga inilah lahirnya empat klausula
yang harus dipenuhi masyarakat hukum adat sebelum
dapat memperoleh legal standing untuk dapat membela
hak-haknya di depan pengadilan, yaitu: 1) sepanjang
masih ada; 2)sesuai dengan perkembangan zaman dan
peradaban; 3)sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan 4) diatur dalam undangundang. Adalah menarik untuk diperhatikan bahwa di
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antara demikian banyak golongan rentan (vulnerable
groups) yang hak-haknya bukan saja harus dilindungi
tetapi juga harus dipenuhi oleh negara, hanya terhadap
masyarakat hukum adat inilah diterapkan demikian
banyak syarat. Demikianlah empat persyaratan
pengakuan keberadaan bagi masyarakat hukum adat
dalam penjelasan Saafroedin Bahar.
Frans Magnis Suseno menjelaskan dalam bukunya
Masyarakat Hukum Adat; Hubungan Struktural
dengan Suku Bangsa, Bangsa dan Negara – Ditinjau
dari Perspektif Hak Asasi Manusia, terbitan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia dan UNDP bahwa
kekeliruan kebijakan nasional ini telah dan akan
terus dikoreksi secara mendasar dalam era reformasi
sekarang ini. Berawal dari Pasal 41 dari Ketetapan
Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor TAP-XVII/
MPR/1998, berlanjut pada Pasal 6 Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
dan berpuncak pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat
(3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Kedua
pada tahun 2000, pada saat ini telah tersedia cukup
jaminan yuridis-konstitusional terhadap eksistensi dan
hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat.
Masih dalam buku yang sama, Frans menegaskan
bahwa jaminan yuridis konstitusional tersebut tidak
akan serta merta terlaksana di lapangan. Sebab, masih
berlakunya sebagai hukum positif demikian banyak
peraturan perundang-undangan yang menjadi alas baik
dari berbagai pelanggaran terhadap eksistensi dan hak
tradisional masyarakat hukum adat tersebut. Sungguh
amatlah urgen dilakukannya upaya harmonisasi
hukum dari demikian banyak peraturan perundangundangan yang secara langsung atau tidak langsung
telah menegasikan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisionalnya.
Masinambow dalam bukunya Hukum dan
Kemajemukan Budaya, 2000 terbitan Yayasan Obor
Indonesia menambahkan keberadaan hak-hak
masyarakat adat dengan pendekatan hukum hendaknya
tidak terlepas dengan kaitan kebudayaan. Hal ini
mengingat kenyataan di Indonesia yang terbagi atas
berbagai kebudayaan maka setelah Indonesia merdeka
langkah yang diambil adalah mengadakan unifikasi
hukum, dengan tujuan menciptakan kesatuan aturan
yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Meski unfikasi
hukum menjadi satu kebijakan nasional namun tidak
berarti semua hal kemudian harus dijadikan dalam
satu batasan tunggal yang menindas keberagaman
budaya dan masyarakat dengan mengatasnamakan
pembangunan dan kepentingan nasional.
Untuk menjawab hal tersebut, Masinambow
menjelaskan bahwa kerumitan persoalan dalam bidang
hukum yang berkaitan dengan masyarakat, seperti yang
15
JULI 2011
VOLUME 1
TAHUN VII

OPINI
kita rasakan sekarang, dapat dijelaskan melalui adanya
gejala pluralisme hukum dalam masyarakat.
Dalam perkembangan sosial dan politik terakhir
menunjukkan terjadi pemanfaatan kondisi masyarakat
adat nusantara yang ditangkap oleh Asian Development
Bank, sebagaimana dituliskan oleh Safitri, Myrna A.
dan Bosko, Rafael Edy, dalam buku laporan Indigenous
Peoples Ethnic Minorities and Poverty Reduction:
Indonesia, 2002, bahwa “many cases show how the
local elite dominate the existing system and manipulate
the community identity for their own interest”. Lagilagi masih terdapat pihak yang memanfaatkan kondisi
yang kurang menguntungkan bagi masyarakat adat
nusantara dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal
seperti ini pula yang menghambat terlaksananya
pengakuan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat
nusantara di Indonesia.
Yang lebih ironis diungkapkan Yash Ghai pada
artikel ‘Human Rights and Governance: The Asia
Debate’ dalam buku tebal yang disusun oleh Steiner,
Henry J. dan Alston, Philip, International Human
Rights in Context: Law, Politics, Morals, 2000,
terbitan Asian Development Bank. mengidentifikasi
dalam konteks pemerintahan di Asia pada umumnya
melakukan penghancuran atas banyak komunitas
(termasuk di dalamnya masyarakat adat - penulis)
atas nama pembangunan ataupun stabilitas negara.
Hal ini menggambarkan lemahnya posisi masyarakat
adat, bahkan itu terjadi di tingkat internasional, ketika
harus berhadapan vis-à-vis dengan pemerintah yang
berkuasa.
Kondisi situasional saat ini hendaknya dapat
menunjukkan keberpihakan yang jelas dan konkret
kepada komunitas Masyarakat Adat Nusantara. Mereka
adalah bagian dari ”segenap warga negara dan seluruh
tumpah darah Indonesia” sekaligus bukti nyata konsep
”bhinneka” dalam negara bangsa Indonesia. Masihkah
kita seolah berpaling dari mereka? dan menganggap

mereka tiada karena kita tidak melihat mereka ada dekat
di lingkungan keseharian. Semoga jawabnya ”tidak”.
--ooOoo-*Tulisan ini merupakan bagian dari pemikiran yang
dimuat dalam thesis penulis dengan judul ”Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara: Perjuangan Revitalisasi
Hak-hak Masyarakat Adat Nusantara”; 2007.
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Penegak Hukum yang Ideal
dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

P

Oleh: Tony Yuri Rahmanto, SH
Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik

elanggaran hukum yang terus berlangsung
di Indonesia secara gamblang menunjukkan
ketidakberdayaan pemerintah dalam menjalankan
tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, khususnya
di bidang HAM. Orde Reformasi yang sudah berjalan
selama dua belas tahun ternyata belum mampu
menyelesaikan penanganan kasus-kasus pelanggaran
HAM. Penanganan beberapa kasus serius HAM di masa
lalu pun masih berjalan di tempat. Meski berbagai upaya
telah dilakukan, mulai dari pembuatan peraturan hingga
pembenahan organisasi. Bahkan tak jarang keputusan
hukum yang terjadi justru selalu membebaskan si pelaku
dari pelanggaran HAM yang didakwakan kepadanya.
Bila coba kita runut, kondisi tersebut disebabkan oleh
beberapa hal baik sistem yudisial (polisi, jaksa, dan
pengadilan) maupun jajaran birokrasi dan militer yang
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belum mampu mereformasi atau membebaskan diri dari
kultur dan ideologi paternalisme dan otoriterianisme
yang berpuluh-puluh tahun mengungkung mereka.
Sementara di saat yang sama, masyarakat politik yang
duduk dalam lembaga-lembaga politik dan partaipartai politik juga terus mengalami krisis ideologi dan
budaya sehingga hanya sibuk memburu tujuan jangka
pendek demi kepentingan kelompok dan bukan demi
kepentingan masyarakat luas. Hingga berdampak pada
masih buruknya capaian HAM di Indonesia. Hingga
saat ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia
semakin terabaikan.
Buruknya capaian HAM yang ada di Indonesia dalam
tataran implementasi disebabkan oleh sistem yudisial
dan politik. Pemahaman akan pelanggaran HAM di
sini masih terbatas pada bentuk-bentuk pelanggaran
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kasus HAM berat. Kondisi ini diperburuk lagi oleh
demikian itu juga merupakan perbuatan melawan
masih rendahnya juga pemahaman masyarakat akan
hukum. Akan tetapi hal tersebut akan berbeda apabila
HAM, sehingga menyebabkan rendahnya kapasitas
yang ditangkap adalah seorang koruptor kelas kakap,
masyarakat untuk mengartikulasikan hak-haknya.
sehingga menimbulkan suatu sikap dari para aparat
Padahal pelanggaran HAM bukan hanya pada besar
penegak hukum yang melunak dengan berbagai macam
kecilnya kasus tetapi semua kejadian yang melanggar
alasan sehingga dalam proses penyelidikan sampai
hak-hak asasi manusia yaitu hak dasar manusia
dengan pemberian putusan terkadang malah membuat
seperti Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan
putusan yang meringankan terdakwa atau bahkan bisa
lain-lain. Faktor lain yang juga turut memperburuk
juga melepaskan terdakwa dari segala macam tuntutan
capaian HAM di Indonesia adalah masih terpecahyang di dakwakan kepadanya.
pecahnya masyarakat kita dimana pada saat sekarang
Berdasarkan kasus diatas diharapkan para aparat
ini masyarakat kita lebih bersifat individual terhadap
penegak hukum yang berwenang dalam penanganan
lingkungan sekitar daripada sifat kekeluargaan yang
kasus HAM dapat mengimplementasikan kekuasaan
sudah kita tanam sejak zaman nenek moyang kita.
yang dimilikinya untuk dapat melaksanakan tugas
Sehingga faktor terpenting yang berperan dalam upaya
secara tegas dan benar dalam rangka penegakkan
penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat
hukum khususnya di bidang HAM. Artinya para aparat
adalah dijalankannya sesuai dengan aturan yang
tersebut dalam melaksanakan tugasnya seharusnya
sudah ada oleh para aparat penegak hukum dalam
tidak pilih kasih walaupun masyarakat tersebut dari
mengemban tugas dan amanahnya. Hal ini disebabkan
kalangan atas atau masyarakat biasa saja. Karena di
karena aparat penegak hukum merupakan subyek dan
depan hukum kita semua adalah sama, artinya tidak
obyek dari hukum.
peduli dia itu dari kalangan mana apabila dia bersalah
Artinya selain sebagai aparat yang bertugas untuk
maka harus divonis bersalah.
memberikan perlindungan dan ketentraman serta rasa
Oleh karena itu yang perlu ditekankan disini adalah
keadilan pada masyarakat, ia juga sebagai masyarakat
sikap dari para aparat penegak hukumlah yang harus
biasa yang tidak bisa lepas dari jangkauan hukum. Karena
dibenahi terlebih dahulu, sebab aturan-aturan yang
baik dan buruknya penegakan hukum yang terjadi di
sudah kita buat adalah sudah benar tetapi yang kadang
tengah-tengah masyarakat sangatlah tergantung pada
menjadikan aturan tersebut tidak adil adalah sikap
kejujuran dan kewibawaan dari para aparat penegak
dan mental aparat penegak hukum tersebut. Sehingga
hukum dalam mengemban tugasnya. Dewasa ini
dibutuhkan sosok aparat penegak hukum yang lebih
penegakan hukum yang terjadi bisa kita katakan
mengedepankan hati nurani dan prinsip keadilan tanpa
masih kurang dari rasa keadilan dan kesejahteraan
memihak siapapun. Dan juga tidak lepas peran dari
masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan oleh perilaku
warga masyarakat pada umumnya untuk berperan
dari aparat penegak hukum dalam mengemban
dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai control
tugasnya terjebak dalam praktek KKN yang hanya
social. Artinya disini masyarakat juga harus sadar
mementingkan urusan pribadi belaka. Sebagai contoh
bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas
kasus yang terjadi beberapa waktu lalu adalah seorang
dari aparat saja melainkan juga tugas dari masyarakat
nenek berumur 55 tahun yang biasa dipanggil mbok
untuk menanggulangi, menghadapi segala bentuk
Minah dijatuhkan vonis oleh pengadilan dan menjalani
upaya yang merugikan masyarakat. Dalam perspektif
masa tahanan rumah selama 3 bulan dengan dakwaan
hukum di Indonesia, sudah menjadi kewajiban seluruh
mencuri buah kakao sebanyak 3 buah. Padahal pada
masyarakat yaitu baik individu maupun golongan,
kenyataannya mbok Minah hanya membawa 3 butir
ataupun para aparat penegak hukum untuk dapat
biji kakao yang menurutnya baru diletakkan ditanah
memajukan kehidupan Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi
dan belum sempat dibawa. Tetapi menurut mandor
mereka yang mempunyai potensi untuk menggunakan
setempat, mbok Minah disangkakan membawa 3 kg
kekuasaan lebih daripada golongan yang lain dalam
kakao yang pada kenyataannya tidak terbukti. Sehingga
masyarakat, mempunyai kewajiban lebih besar untuk
dengan alasan mandor tersebut dijadikan sebagai
menjaga tindakannya agar tidak melanggar HAM.
bukti oleh kejaksaan dalam menuntut mbok Minah di
Arogansi kekuasaan dari para penegak hukum sudah
pengadilan dengan dakwaan pencurian. Seyogyanya
waktunya untuk diakhiri. Apabila hal ini terwujud yaitu
dalam kasus tersebut, tidak perlu sampai proses di
antara aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar
pengadilan apalagi sampai menahan mbok Minah.
saling bekerja sama dalam proses penegakan hukum,
Tetapi cukup dengan proses mediasi yang bertujuan
maka saya yakin lambat laun tindakan-tindakan
agar mbok Minah tidak mengulangi perbuatannya
kriminal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat akan
walaupun hanya dengan mengambil 3 biji kakao yang
sedikit demi sedikit menjadi berkurang.
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PREMANISME,

PENYIMPANGAN ATAU KEJAHATAN ?
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ilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh
para pendiri bangsa,semestinya merekat erat
sebagai karakter bangsa ini. Ini dikarenakan
Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sebagai
pandangan hidup bangsa Indonesia. Akan tetapi,
terkadang suatu teori atau konsep sangat bertentangan
dengan prakteknya secara nyata. Nilai-nilai luhur
Pancasila telah ternoda oleh perilaku korupsi pejabat,
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), usaha-usaha
disintegrasi bangsa, para politisi busuk yang senantiasa
melakukan kecurangan dan yang paling menyesakkan
adalah pengkhianatan terhadap keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan karakter bangsa sudah menjadi harga
mati pada masa ini. Perilaku-perilaku menyimpang
yang telah membudaya hanya dapat diberantas secara
tuntas dengan mengubah pola pikir dan karakter
pelaku. Terkadang, sulit untuk menentukan parameter
yang sesuai untuk itu. Terlebih dengan kemajemukan
bangsa Indonesia. Di sinilah kita semestinya kembali
kepada nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam
Pancasila.
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Aksi premanisme merupakan perilaku yang dianggap
menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini
terjadi beberapa pekan terakhir di jajaran Polda Sumut
semakin merajalela. Tak jarang perbuatan premanisme
itu menimbulkan keresahan di tengah-tengah
kehidupan masyarakat. Bahkan perbuatan premanisme
terkesan sangat sulit dapat terungkap. Seperti halnya
kasus premanisme yang terjadi di Jalan Putri Hijau
Medan, Satu unit billboard atau papan reklame dibakar
oleh OTK (orang tak dikenal), pembunuhan Mayor
Drs Lodewyk Sirait di Labuhan Batu dan masih banyak
lagi tindakan premanisme di daerah lainnya. Kepala
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen
Pol Nurudin Usman melalui Kabid Humas AKBP
Drs Baharudin MSi saat dikonfirmasi SIB, Rabu
(11/6) mengatakan, pemberantasan premanisme selalu
menjadi perhatian seluruh kepolisian di jajaran Polda
Sumut. Salah satu atensi Kapolri yakni pemberantasan
premanisme masih terus digalakkan dan bahkan Tim
Pemburu Premanisme juga masih aktif.
Kepada masyarakat diimbau agar tidak membebani
kepolisian semata dalam pengungkapan kasus
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premanisme. Jika masyarakat menjadi korban
perbuatan premanisme agar mengadu dan mendukung
penyidikan kepolisian dalam mengungkap kasusnya.
Tentunya dengan memberikan bukti-bukti yang
cukup demi mempercepat penyidikan kasusnya. Polisi
tidak pernah membiarkan premanisme itu merajalela
dan pasti disikat habis jika masih ada berkeliaran
di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Kapoltabes
Medan maupun Kapolres, Kapolsek saat ini masih
terfokus pada pemberantasan premanisme di jajaran
hukumnya masing-masing,” ujar Kabid Humas.
Tindakan kekerasan atau kesewenang-wenangan ala
premanisme itu tidak bisa ditolerir dan harus “dibumi
hanguskan”. Karena saat ini tidak zamannya lagi
kekerasan atau perbuatan sesuka-suka masih terjadi
di tengah-tengah masyarakat khususnya Sumatera
Utara. Apalagi jika masyarakat bisa menunjukkan
bukti-bukti yang cukup terkait tindakan premanisme,
seperti halnya yang terjadi di salah satu billboard di
Jalan Putri Hijau Medan pasti kepolisian tidak akan
membiarkan pelakunya berkeliaran. Penanganan suatu
kasus memang membutuhkan waktu dan harus benarbenar cukup bukti untuk menangkap seseorang yang
telah dijadikan tersangka. (diakses dari www.hariansib.
com)
Oleh sebab itu, dukungan masyarakat sangat
dibutuhkan dalam setiap pengungkapan kasus yang
sifatnya tidak tertangkap tangan/tertangkap basah.
Tidak ada kasus yang tidak ditanggapi kepolisian, semua
ditanggapi dan ditangani kasus kepentingan hukum
yang berlaku. Seperti halnya, kasus pembunuhan
Mayor Drs Lodewyk Sirait oleh sekelompok preman
di Labuhan Batu, hingga saat ini masih terus ditangani
Polresta Labuhan Batu dan para tersangka yang terlibat
dalam kasus itu juga masih ditahan di RTP Mapolres
Labuhan Batu.

Premanisme sebagai suatu penyimpangan

Banyak orang berpendapat tentang arti preman
itu sendiri, seperti pendapat Komjen Susno Duaji
(Kabareskim POLRI) mengatakan, seseorang yang
masuk kategori preman adalah seseorang yang
memaksakan kehendak kepada orang lain dan melawan
hukum. Sedangkan menurut Prof. Ronny dalam
dialognya di salah satu teve swasta mengatakan preman
sebagai perilaku menyimpang dengan kejahatan sebagai
prototipe.
Preman dalam pergaulan anak muda jalanan
sering di sebut free-man. Free artinya bebas dan man
adalah orang, sehingga free-man artinya orang yang
hidup bebas tanpa tujuan. Atau dapat disimpulkan
preman di benak sebagian masyarakat identik dengan
pengangguran.
24

Humanis

VOLUME 1

Pendapat Delos H. Kelly dengan penelitiannya
terhadap gang preman di Chicago, Amerika Serikat,
menemukan sederet ciri-ciri preman. Setidaknya ada
enam ciri-ciri preman, yaitu:
a. Trouble, artinya seseorang melakukan gara-gara
maka status sosial akan semakin naik.
b. Tougnes, artinya bahwa preman adalah tahan
gebuk/ketahanannya tinggi. Mereka ditandai
dengan tato.
c. Smartness, artinya bahwa preman ahli menipu
dan licik dan lainnya.
d. Excitement, artinya bahwa preman ditandai
setelah mendapatkan hasil praktek premanisme
uang untuk berpesta pora seperti mabukmabukan.
e. Fate, artinya merasa mereka dilahirkan dunia
oleh Tuhan sudah menjadi preman.
f. Autornorni, artinya bahwa preman memiliki
kemandirian atau bahwa mereka tidak mau
diganggu.
Jenis-jenis penyimpangan dan kehidupan kota
modern cenderung mempunyai tingkat kejahatan
yang tinggi, penggunaan obat terlarang, minuman
keras dan alkoholisme, homoseksualitas, gangguan
mental dan bunuh diri. Di negara-negara berkembang
kejahatan meningkat tajam. Peningkatan ini terjadi
karena percepatan urbanisasi yang disertai dengan
industrialisasi dan migrasi orang muda ke daerah
pinggiran (Clinard, 1976; Shelley, 1981).

Keterkaitan dengan urbanisasi

Kaitan antara kejahatan dan penyimpangan dengan
urbanisasi sangat kompleks. Seperti juga kejahatan,
bentuk-bentuk penyimpangan lain juga tidak proposional
dipedesaan., hal yang berlawanan dengan di kota dan
daerah pinggiran kota. Makin besar populasi misalnya,
makin besar pula jumlah alkoholok. Tingkat bunuh diri
juga tinggi di daerah perkampungan pinggir kota.
Kepadatan populasi juga mempengaruhi proses
penyimpangan, tetapi tidak berkaitan erat dengan
kejahatan dan beberapa bentuk penyimpangan
(Choldin, 1978). Kepadatan fisik dalam lingkungan
tidak secara langsung menjadi penyebab bagi kejahatan,.
Tetapi, lingkungan sosial yang lebih berperan.
Kepadatan populasi melatarbelakangi munculnya
preman diantaranya selain itu faktor ekonomi
menciptakan siklus kemiskinan yang antara lain
ditandai dengan lahirnya preman-preman jalanan. Hal
ini yang menyebabkan resahnya warga kota-kota besar
seperti Jakarta dengan kehadiran mereka di sudut kota,
baik di pasar, pertokoan, sekolah maupun di jalan-jalan
umum.
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Pemberantasan preman

Prof Ronny juga menegaskan pemberantasan terhadap
preman baik preman jalanan, preman berdasi (kerah
putih), dan jenis preman lainnya tidak bisa dilakukan
secara cepat, tetapi harus berkesinambungan. Tetapi, ia
mendukung genderang perang terhadap preman yang
dilakukan polisi asal dilakukan secara konsisten tidak
pandang bulu, sehingga praktek premanisme dapat di
tekan.
Pernyataan Delos H. Kelly di atas dengan apa yang
terjadi di seperti uraian kasus diatas yang terjadi Medan
Sumatera Utara tentang perilaku yang dilakukan orang
tidak di kenal (OTK) dapat merugikan masyarakat.
Mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum
yaitu membakar satu unit Billboard atau papan reklame
di Jalan Putri Hijau, Medan menunjukkan perilaku
premanisme dan kebanggaan bagi mereka untuk
meningkatkan status sehingga keberadaan mereka
diakui dan disegani oleh banyak pihak termasuk aparat
hukum (Trouble – Delos Kelly) untuk maksud tertentu.
Perbuatan premanisme di Medan dapat dianggap
Tougnes tahan dan tidak takut dengan banyak pihak
setelah apa yang mereka lakukan termasuk pembunuhan
Mayor Drs Lodewyk Sirait di Labuhan Batu.
Pendapat Komjen Susno Duaji dapat dibenarkan
dengan uraian kasus di atas, orang yang tidak dikenal
melakukan perilaku premanisme yang dapat merugikan
orang lain dan melawan hukum, yaitu melakukan
pembakaran papan reklame dan pembunuhan.
Dan jelas perbuatan mereka sudah di kategorikan
kejahatan, dan dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1)

Humanis

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah. Dalam kasus pembakaran papan reklame
sudah melanggar pasal tersebut.
Pasal 338 menyatakan Barangsiapa dengan
sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun. Sudah jelas premanisme yang dilakukan
oleh orang yang tidak dikenal dengan membunuh
anggota polisi sudah melanggar hukum.
Pendapat Prof Ronny dalam pemberantasan
preman tidak bisa dilakukan secara cepat, tetapi harus
berkesinambungan. Oleh karenanya kontrol sosial
formal dilaksanakan oleh sistem lembaga yang ada di
masyarakat pelaksanakannya dilakukan oleh orangorang yang dipekerjakan dengan posisi tertentu dalam
lembaga tersebut. Orang-orang itu disebut sebagai
agen kontrol sosial formal. Mereka berkewajiban
memberikan reaksi (sanksi) terhadap perilaku orang
lain. Tindakan para agen kontrol sosial formal ini dari
unsur yang berbeda-beda seperti polisi, pengadilan,
lembaga pemasyarakatan, pengadilan anak, psikiater,
keluarga dan lainnya yang merupakan suatu jaringan
(network). (Lowman, Menzies and Palys, 1987).
Tetapi tidak menutup kemungkinan agen kontrol
sosial melakukan penyimpangan (premanisme) dengan
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adanya interaksi dengan agen kontrol sosial akan
membuat para penyimpang lebih merasa berbeda dan
terpisah dari orang lain. Para penyimpang akan terus
berhubungan dengan sesama penyimpang dan perilaku
menyimpangnya adalah hasil dari interaksinya dengan
agen kontrol sosial. Dalam hal ini badan dan agen
kontrol sosial memberikan sumbangan bagi masalah
penyimpangan. Dengan kata lain aparat hukum (polisi)
dapat juga melakukan premanisme terhadap masyarakat
umum sebagai contoh peran polisi untuk melakukan
patroli di wilayah hukumnya memperoleh uang jatah
dari tempat yang dijaganya seperti pertokoan, tempat
hiburan, pub dan diskotek, selain adanya preman
disana.

perbuatan yang dilakukan oleh preman pasti dianggap
melawan hukum atau kejahatan dan melanggar hak asasi
manusia. Akan tetapi apabila seseorang atau kelompok
melakukan aksi premanisme (aparat hukum, kelompok
masyarakat atau masyarakat umum yang baru pertama
kali melakukan aksi premanisme), tidak dianggap
kejahatan karena mereka bukan preman. Melainkan
dianggap penyimpangan karena mereka melakukan
hanya situasi tertentu atau pada saat membutuhkan
perbuatan tersebut demi keuntungan pribadi ataupun
kelompok dan golongan, sebagai contoh preman
politik.

Kesimpulan

H. Kelly, Delos, Deviant Behavior: Ready in Sociology of
Deviance, California State University, Los Angels, 1970.

DAFTAR REFERENSI

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa preman
merupakan perilaku menyimpang dengan kejahatan
MS Siahaan, Jokie, Buku Pegangan Mata Kuliah Sosiologi
sebagai prototipe memang dapat dibenarkan pendapat
Perilaku Menyimpang, Pendekatan Sosiologi Terhadap
Prof Ronny, terutama mengenai kasus pembakaran
Perilaku Menyimpang, 2004.
papan reklame dan pembunuhan anggota polisi di
Jalan Putri Hijau, Medan dan pembunuhan Mayor Drs
Tugas Kelompok I, mengenai Aksi Premanisme di
Lodewyk Sirait di Labuhan Batu merupakan tindakan
Sekitar Kawasan Tanah Abang, mata kuliah Sosiologi
premanisme yang dilakukan oleh orang yang tidak
Penyimpangan Perilaku, Dosen Prof. Dr. Tb. Ronny R.
dikenal. Tindakan tersebut memang melawan hukum
Nitibaskara, 2008.
dan melanggar hak asasi orang lain baik pembakaran
Peraturan Perundangan
dan pembunuhan, dan jelas bahwa aksi yang
dilakukan merupakan aksi premanisme bukan perilaku
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
menyimpang tetapi kejahatan, meskipun belum jelas
motif di balik ke dua aksi tersebut.
Website
Preman merupakan perilaku menyimpang dan
www.hariansib.com
masyarakat sendiri dapat menilai bahwa tindakan atau
26
JULI 2011
Humanis VOLUME 1
TAHUN VII

OPINI
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/06/lkr7gr-prt-minta-disamakan-dengan-pekerja-formal

Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga dalam
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

K

Oleh Yuliana Primawardani
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak EKOSOB

emiskinan merupakan permasalahan pokok
yang merugikan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini dapat
yang sampai saat ini belum terselesaikan.
terlihat sejak Tahun 2007 hingga 2011 tercatat 726
Dibeberapa wilayah masih terdapat orangkasus kekerasan terhadap PRT, 536 kasus upah tidak
orang yang hidup dibawah garis kemiskinan.
dibayar, 617 kasus penyekapan .
Himpitan beban hidup membuat mereka berusaha
Kasus-kasus serupa tidak hanya terjadi di Indonesia
keras melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi
saja, Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di Luar
kebutuhan hidupnya, yang salah satunya menjadi
Negeri pun mengalami nasib yang hampir sama
Pekerja Rumah Tangga (PRT).
dengan kejadian di tanah air. Hal ini tersebut sangat
Pekerja Rumah Tangga menjadi suatu kebutuhan
memprihatinkan karena belum adanya perlindungan
bagi suatu keluarga di kota besar yang berasal dari
terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. Padahal
golongan menengah ke atas. Ruang lingkup pekerjaan
dalam Pasal 7 kovenan hak-hak ekonomi, sosial budaya
para Pekerja Rumah Tangga adalah mengurus
telah memberikan jaminan mengenai kondisi kerja
pekerjaan rumah tangga yang mencakup membersihkan
yang layak sebagai berikut :
rumah, berkebun, mencuci, mengasuh anak, memasak
(a) Bayaran yang memberikan semua pekerja,
dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut rutin
sekurang-kurangnya :
dilakukan dalam usaha pencaharian nafkah untuk
1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai
memenuhi kebutuhan hidup.
dengan pekerjaan yang senilai tanpa
Akan tetapi kenyataan yang ada terkadang tidak
pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya
sesuai dengan yang diharapkan. Banyak sekali terjadi
bagi perempuan yang harus dijamin kondisi
ketidakharmonisan hubungan antara majikan dengan
kerja yang tidak lebih rendah daripada yang
pekerja rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut
dinikmati laki-laki dengan upah yang sama
seringkali terjadi sebagai akibat tidak adanya perjanjian
untuk pekerjaan yang sama.
baik lisan maupun tertulis di antara mereka sebelum
2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan
terjadi keterikatan antara majikan dan pekerja rumah
keluarga mereka, sesuai dengan ketentuantangga, sehingga majikan seringkali melakukan hal-hal
ketentuan Kovenan ini;
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(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk
dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa
didasari pertimbangan apapun selain senioritas
dan kemampuan.
(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang
wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun
imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.
Kondisi kerja menurut Kovenan hak-hak
EKOSOB tersebut dibanding dengan kenyataan
yang ada, terdapat perbedaan yang sangat signifikan.
Banyak Pekerja Rumah Tangga yang belum merasakan
kondisi kerja seperti halnya yang tertuang dalam hakhak EKOSOB tersebut. Bahkan terjadi pelanggaran
terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga, eksploitasi
dan perlakuan buruk terhadap PRT. Perlindungan
terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga masih belum
maksimal. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat
memberikan perlindungan, ternyata tidak berpihak
pada Pekerja Rumah Tangga. Atas dasar kenyataan
tersebut, Pemerintah telah membuat Rancangan
Undang-Undang mengenai Perlindungan Pekerja
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Rumah Tangga.
Yang dimaksud Pekerja Rumah Tangga menurut
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan
Pekerja RumahTangga adalah orang yang bekerja pada
orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk
melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan
menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain
termasuk yang menginap dan yang tidak menginap.
Dalam definisi tersebut terdapat kata “upah
dan/atau imbalan dalam bentuk lain”. Hal tersebut
merupakan salah satu hak Pekerja Rumah Tangga yang
tercantum dalam Pasal 14 RUU Perlindungan PRT
yaitu upah hidup layak. Sedangkan hak PRT lainnya
antara lain :
• berhak memperoleh informasi tentang jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan;
• tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) bulan gaji;
• waktu istirahat termasuk waktu istirahat
mingguan dan tahunan;
• tambahan
pengetahuan/informasi
dan
keterampilan untuk meningkatkan produktivitas
kerja;
• kesempatan berkomunikasi dan memperoleh
informasi dengan keluarga PRT;
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• kesempatan untuk berorganisasi atau berserikat;
• menyusui anak bila memiliki bayi;
• kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai
agama dan kepercayaan;
• memperoleh cuti melahirkan;
• perlindungan terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja termasuk kesehatan reproduksi;
• perlakuan yang baik dan manusiawi dari Pengguna
Jasa PRT dan tidak mendapat perlakuan yang
diskriminasi serta tidak mendapat kekerasan
dalam rumah tangga; dan
• memperoleh pakaian minimal 3 stel dalam
setahun.

• menyediakan fasilitas minimal;
• melaporkan kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan, kepada aparat
kelurahan/desa dan ketua RT/RW setempat;
• memberi petunjuk yang jelas tentang tata cara
pelaksanaan pekerjaan serta dibimbing dalam
• melaksanakan pekerjaan;
• memberikan pembinaan terhadap PRT;
• menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat;
• menjaga keselamatan dan keamanan bagi PRT;
dan
• Tidak dipekerjakan pada pekerjaan dari orang di
luar rumah tangga.

Hak-hak PRT
yang tercantum dalam RUU
Perlindungan PRT tersebut mengacu pada UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
dan UUD 1945 yang bila telah disahkan dalam
bentuk Undang-Undang, akan sangat berarti untuk
melindungi hak-hak PRT. Terlebih lagi dalam Pasal 17
RUU Perlindungan PRT tersebut dicantumkan pula
mengenai kewajiban Pengguna Jasa PRT, yaitu :
• membayar upah sesuai kesepakatan dan atau
perjanjian kerja;
• membayar tunjangan hari raya sebesar 1 (satu)
bulan gaji;
• memberikan waktu istirahat;
• memberikan kesempatan untuk menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
• memberikan perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja;
• memperlakukan PRT dengan baik dan
manusiawi;
• memberikan makanan dan minuman yang halal
dan bergizi;

Dengan adanya kewajiban bagi Pengguna Jasa PRT
tersebut, diharapkan hak-hak PRT dapat terlindungi
dan dipenuhi oleh para pengguna jasa PRT. Dalam
hal ini perjanjian secara lisan maupun tertulis memiliki
peranan yang sangat penting, sehingga bila terjadi
pelanggaran akan dikenakan sanksi.
Mengingat pentingnya hal tersebut, maka RUU
Perlindungan PRT perlu direalisasikan dalam bentuk
Undang-Undang. Akan tetapi sampai saat ini belum
ada pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut
menjadi Undang-Undang. Padahal Undang-Undang
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah
lama ditunggu banyak pihak mengingat nasib pekerja
rumah tangga saat ini yang sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, pemerintah hendaknya dapat
mempertimbangkan untuk segera mensahkan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT
menjadi Undang-Undang agar hubungan keterikatan
PRT dengan Pengguna Jasa PRT memiliki dasar hukum
yang jelas. Dengan Pengesahan tersebut, diharapkan
tidak akan ada lagi terdengar kabar PRT yang hakhaknya tidak terpenuhi oleh pengguna jasa PRT.

Sumber : http://www.news.portaltigaimage.
com/2011/04/06/pembantu-gugat-presidendan-dpr/

Humanis

VOLUME 1

TAHUN VII

JULI 2011

29

FOKUS
Sumber : http://portibionline.com/home

“PEMENUHAN HAM TERHADAP KELOMPOK RENTAN”
Pembangunan Berbasis HAM bagi Kelompok Rentan
Oleh : Arief R. Kurniawan, SH, M.Si

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus
A. Perhatian Terhadap
Kelompok Rentan dalam
Pembangunan
Pembangunan merupakan proses
yang menyeluruh yang harus
menyangkut segala aspek dalam
kehidupan masyarakat dengan
memaksimalkan segala sumber daya
yang dimiliki. Pembangunan harus
menyentuh segala aspek kehidupan
manusia. Sebagai konsekuensi dari
hak yang tidak bisa dicabut (an
inalienable right), maka pembangunan
harus bisa terpenuhi dan dinikmati
oleh seluruh masyarakat.
Tujuan pembangunan pun akan
bisa dicapai jika masyarakat
diberdayakan, sedangkan upayaupaya pemberdayaan itu sendiri
akan membutuhkan partisipasi
dan kontribusi penuh dari seluruh
masyarakat.

Kelompok rentan, adalah
bagian dari masyarakat, baik
disadari ataupun tidak, dan secara
langsung ataupun tidak, kerap
termarjinalkan (terpinggirkan)
untuk bisa menikmati hak-haknya,
termasuk hak atas pembangunan.
Termarjinalkannya kelompok
rentan ini terutama karena masih
seringnya mereka mendapat
perlakuan yang tidak setara dan
didiskriminasikan. Mereka sering
kehilangan akses untuk bisa
berpartisipasi dan berkontribusi,
maupun dalam menentukan dan
mempertahankan keputusan
yang akan berpengaruh dalam
hidupnya. Lebih dari itu, mereka
pun seringkali harus kehilangan
hak-haknya, yang mengakibatkan
mereka pun menghadapi berbagai
hambatan atau keterbatasan untuk
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menikmati standar kehidupan yang
layak. Pendekatan berbasis hak
asasi manusia harus mengambil
langkah-langkah untuk mengubah
kondisi/ keadaan terseut, dengan
cara menciptakan kerangka legal
institusional agar kelompok rentan
bisa diperhatikan, dilindungi, dan
lebih dari itu mereka diberdayakan
sebagai bagian masyarakat
yang menjadi sentral dalam
pembangunan.
B. Pengertian Kelompok Rentan
Tidak ada ketentuan universal
yang secara tegas menyebut siapa
yang dapat digolongkan sebagai
kelompok rentan. Penentuan
kelompok rentan akan sangat lokalkontekstual, bergantung kepada
konteks di masing-masing negara.
Oleh sebab itu, negara terlebih
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dahulu wajib mengidentifikasikan
dan mendata siapa-siapa saja
yang dapat dikategorikan sebagai
kelompok rentan di wilayahnya.
Sementara ini, yang dapat
dikategorikan sebagai kelompok
rentan diantaranya adalah; orang
lanjut usia, anak-anak, fakir miskin,
penyandang cacat, perempuan
(khususnya perempuan hamil),
pengungsi, pengungsi internal,
kaum minoritas, pekerja migrant,
dan masyarakat asli/ adat. Kepada
kelompok rentan inilah negara
wajib memberikan [perhatian
dalam proses pembangunan
agar bisa terpenuhi hak-haknya.
Ketika keteratasan sumberdaya
mengharuskan adanya pemberian
prioritas, maka kelompok rentan
inilah yang harus mendapatkan
perhatian terlebih dahulu. Hal ini
penting agar terjadi kesetaraan
dalam proses pelaksanaan
pembangunan, sebagai suatu
prinsip utama dari pendekatan
pembangunan berbasis hak asasi
manusia.
Tugas tersebut sangatlah berat
secara informatif, terutama karena
kerentanan harus diukur dalam
cakupan berbagai karakteristik.
Dalam konteks ini harus dirancang
mekanisme-mekanisme yang
inovatif menggunakan kombinasi
metode-metode kuantitatif dan
kualitatif untuk mendapatkan
informasi dengan biaya yang
efektif. Metode yang dipergunakan
bergantung pada keadaan khusus
dari negara. Jika negara tidak
memiliki cukup kemampuan untuk
mendapatkan informasi yang
dibutuhkan, maka harus diambil
langkah-langkah untuk membangun
kemampuan tersebut sesegera
mungkin.
Metode apapun yang
dipergunakan untuk mengiden
tifikasi kelompok rentan,
pendekatan berbasis HAM
mengharuskan bahwa metode
identifikasi tersebut tidak boleh

hanya untuk menghasilkan angkaangka, seperti presentasi jumlah
kelompok rentan dalam populasi.
Lebih dari itu, harus juga bisa
diketahui siapakah mereka dan
seberapa rentan mereka. Dengan
demikian, menjadi penting untuk
mengidentifikasikan mereka yang
berada dalam keadaan rentan yang
ekstrim atau, kelompok terrentan
dari kelompok rentan, serta
kelompok-kelompok khusus, dalam
berbagai lingkup karakteristik,
misalnya; gender, lokasi geografis,
etnis, agama, usia atau pekerjaan,
sehinga problem kelompok rentan
bisa ditangani dalam keadaan yang
paling terpilah-pilah.
C. Ketentuan-ketentuan
Mengenai Perhatian Kepada
Kelompok Rentan dalam
Instrumen Hak Asasi Manusia
Dari uraian diatas, jelas bahwa,
salah satu tanggung jawab negara
adalah melaksanaan penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan
khususnya bagi kelompok rentan.
Tanggung jawab ini merupakan
amanat Konstitusi UUD 1945
(baik pada Pembukaan maupun
Pasal 28A-J) sebagai bagian dari
Visi dan Misi bernegara. Tidak
hanya itu saja, sebagai negara
yang ikut berpartisipasi dalam
dunia intenasional, negara juga
wajib memperhatikan ketentuanketentuan Instrumen HAM
Internasional mengenai perhatian
terhadap kelompok rentan,
diantaranya adalah: Pasal 25 ayat
(1) dan (2) Deklarasi Umum
Hak Asasi Manusia (DUHAM),
Pasal 10 Kovenan Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya (ICESCR),
pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan
Politik (ICCPR). Disamping itu
terdapat juga Konvensi-konvensi
serta Konferensi Dunia yang
terkait dengan permasalahan
kelompok rentan seperti; Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk
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Diskriminasi terhadap Perempuan,
Konvensi Hak Anak, Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi rasial, Konvensi ILO
No. 182 tentang Larangan dan
Tindakan segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
Bagi Anak, dan Konvensi ILO No.
111 tentang Diskriminasi dalam
Pekerjaan dan Jabatan, kemudian
Konferensi Dunia seperti: Deklarasi
Hak Orang-orang Termasuk dalam
Bangsa atau Suku Bangsa, Agama,
dan Bahasa Minoritas, deklarasi dan
Program Aksi Wina (1993) serta
Program aksi Dekade internasional
Penduduk Asli Dunia (1993).
D. Penutup
Pendekatan pembangunan
berbasis hak asasi manusia,
khususnya bagi kelompok
rentan, diyakini akan membawa
proses pembangunan kearah
perubahan yang lebih efektif, lebih
berkelanjutan, lebih rasional, dan
lebih bersungguh-sungguh karena
akan meningkatkan partisipasi,
kontribusi, dan akuntabilitas,
dengan mengidentifikasikan
secara spesifik tugas dan tanggung
jawab negara sebagai pemangku
kewajiban atas pelaksanaan
pembangunan berbasis HAM.
Pendekatan ini tidak bedasarkan
pada skema “belas kasih” negara
atapun pembangunan ekonomi
semata namun, merupakan
sebuah proses menyeluruh yang
menguatkan dan memberdayakan
siapapun yang tidak bisa menikmati
hak-haknya untuk menuntut hakhak mereka. Dengan pendekatan
pembangunan berbasis HAM ini,
proses pembanguan diarahkan
untuk bergerak dari skema “belas
kasih” negara, kearah pemenuhan
kewajiban negara.
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Semiloka
“Membangun
Perdamaian Melalui
Transformasi
Konflik”

S

emiloka “Membangun Perda
maian
Melalui
Transformasi
Konflik”, di Raffles City Hotel,
Bengkulu, Provinsi Bengkulu 14 Mei
2011, yang dibuka oleh Bapak Prof.
Dr. Ramly Hutabarat. Pembicara dalam
Semiloka ini adalah : Ir. Bresman
Sianipar, SH, M.Sc; Dr. Binsar Gultom,
SH, SE,MH; Elektison Somi, SH,

M.Hum.
Semiloka ini dihadiri oleh peserta
sebanyak 50 (lima puluh) orang, yang
terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya
Masyarakat,Biroktrat,
Akademisi,
Pemerhati HAM, Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM, serta instansi terkait
lainnya.
Semiloka ini membahas tentang
bagaimana mengelola suatu konflik
yang terjadi dimasyarakat dengan
menggunakan metode transformasi
konflik, sehingga bisa mengubah
sudut pandang masyarakat tentang
konflik dan mampu mengarahkan
konflik kepada sesuatu yang positif dan
bermanfaat serta menghindari caracara kekerasan.
Pembicara dalam Semiloka “Membangun
Perdamaian Melalui Transformasi Konflik”, 14
Mei 2011, di Provinsi Bengkulu (Ir. Bresman
Sianipar, SH, M.Sc; Dr. Binsar Gultom, SH,
SE, MH; Elektison Somi, SH, M.Hum, bersama
Moderator : Das Enlailatul Husna, SH.
Sumber: Badan Litbang HAM

P

ertemuan Berkala Forum
Komunikasi Kelitbangan Kemente
rian/ Lembaga pada tanggal
14 Juni 2011 diselenggarakan di
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pertahanan dengan tema
“Pembangunan Wilayah Perbatasan
dalam Perspektif Pertahanan Negara”.
Negara Kesatuan Republik Indonesia
secara geografis memiliki posisi yang
sangat strategis, terletak diantara
2 benua yaitu benua Asia-Australia
dan 2 lautan, yaitu lautan Pasifik dan
lautan Hindia. Wilayah Teritorial darat
Republik Indonesia (RI) berbatasan
langsung dengan tiga negara, yaitu
Malaysia, Papua New Guinea (PNG)
dan Timor Leste. Kawasan perbatasan
kontinen tersebut tersebar di tiga pulau,
empat propinsi dan 15 kabupaten/kota
yang masing-masing wilayah memiliki
karakteristik kawasan perbatasan
berbeda-beda. Demikian pula negara
tetangga yang berbatasan dengan RI,
memiliki karakteristik sosial, ekonomi,
politik danbudaya berbeda.
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Wilayah perbatasan merupakan
jendela terdepan wilayah NKRI yang
memiliki karakteristik berbeda dengan
wilayah lainnya di Indonesia. Menurut
sumber di Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Teringgal,
sekarang ini terdapat sekitar 26
kabupaten yang terletak di wilayah
perbatasan. Semua kabupaten tersebut
masuk dalam kategori daerah tertinggal.
Dari aspek pertahanan, kesejahteraan
masyarakat di wilayah perbatasan
memerlukan penanganan yang
terintegrasi dan berkesinambungan.
Posisi Wilayah NKRI sangat srategis
dan merupakan jalur lintas aktifitas
dunia. Telah lama Indonesia menyadari
bahwa wilayah perbatasan merupakan
koridor pertahanan negara, akibat
paradigma ini aspek pembangunan
sosial ekonomi kurang diperhatikan,
karena lebih fokus kepada faktor
keamanan dan pertahanan negara.
Namun saat ini pemerintah indonesia
telah merubah pandangan tersebut dan
memandang wilayah perbatasan lebih
sebagai beranda depan NKRI sehingga
banyak agenda mengenai aspek
pembangunan dibidang sosial ekonomi.
Sebagai negara kepulauan yang
berwawasan Nusantara, maka Indonesia
sudah seharusnya menjaga keutuhan
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wilayahnya. Pulau-pulau terluar biasanya
adalah daerah terpencil, miskin bahkan
tidak berpenduduk dan jauh dari
perhatian Pemerintah.
Keberadaan pulau-pulau ini
secara geografis sangatlah strategis,
karena berdasarkan pulau inilah batas
negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini
seharusnya mendapatkan perhatian
dan pengawasan serius agar tidak
menimbulkan permasalahan yang
dapat menggangu keutuhan wilayah
Indonesia, khususnya pulau yang
terletak di wilayah perbatasan dengan
negara negara yang tidak/ belum
memiliki perjanjian (agreement) dengan
Indonesia.
Melalui Peraturan Presiden Nomor
7/2004 tentang Rencana Pembangunan
jangka menengah 2004-2009 telah
dimuat tujuan pembangunan wilayah
perbatasan yang mencakup; menjaga
keutuhan NKRI, memanfaatkan Sumber
Daya Alam dan memberdayakan
masyarakat untuk kesejahteraan.
Perpres no. 78/2005 tentang
pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar
juga berhubungan dengan pengelolaan
wilayah perbatasan. Saat ini telah
diidentifikasi terdapat 92 pulau terluar
yang perlu diperhatikan. Diantara 92
pulau tersebut terdapat 12 pulau terluar
yang perlu mendapat perhatian serius
karena berbatasan langsung dengan
negara tetangga dan merupakan titik
terluar yang akan mempengaruhiluas
wilayah teritorial Indonesia dan
berpotensi menjadi konflik teritorial
dengan negara tetangga.

Seminar “Hak
Kebebasan Berpolitik
bagi TNI dan Polri”

T

im Bidang Pengembangan
Pusat Penelitian Hak-Hak Sipil
dan Politik (Puslitbang Hak
Sipol) pada tanggal 28 Juni 2011 telah
mengadakan Seminar bertajuk “Hak
Kebebasan Berpolitik bagi TNI dan Polri”
yang diselenggarakan di Hotel Madani,
Medan. Dalam kesempatan tersebut,
Baldwin Simatupang, Bc.IP,S.H.,M.H.,
sebagai Kakanwil Kemenkumham
Provinsi Sumatera Utara dan Dr. Asep
Kurnia sebagai Kepala Puslitbang Hak
Sipol turut hadir dan memberikan kata
sambutan.
Pada kesempatan tersebut, Dr.
Asep Kurnia juga menyampaikan hasil
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penelitian Balitbang HAM di tahun 2005
yang menggambarkan bahwa sebagian
besar masyarakat menginginkan TNI/
POLRI tidak terlibat politik praktis. Lebih
jauh, penelitian tersebut berkesimpulan
bahwa kedewasaan berpolitik dan
kematangan intelektualitas masyarakat
Indonesia dan afiliasi TNI/POLRI ke
partai politik tertentu merupakan faktor
penentu dalam pemberian hak memilih
dan dipilih bagi anggota TNI.
Pada sesi penyampaian materi,
Drs. John Hendri, S.H.,M.H., dari Polda
Medan, berpendapat bahwa pemberian
hak politik pada POLRI adalah sah saja,
karena di banyak negara di dunia ini
secara umum memberikan hak politik
pada polisinya. Lebih lanjut, dikatakan
bahwa hal tersebut tidak serta merta
dapat diterapkan di negara ini karena
situasi politik yang masih rentan dengan
masalah dan benturan yang diakibatkan
masih rendahnya kesadaran dan
pendidikan politik masyarakat.
Di lain pihak, Kol. Inf. Sakkan
Tampubolon, dengan materi “Upaya
Mengantisipasi Dampak Pemberian
Hak Pilih bagi Anggota TNI”,
menyampaikan bahwa setidaknya
ada beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan wacana pemberian
hak pilih TNI: pertama, kekhawatiran
terjadinya perpecahan internal;
kedua, trauma masyarakat dengan
peran dan fungsi TNI di masa lalu;
ketiga, penilaian bahwa TNI belum
waktunya untuk memilih; keempat,
belum adanya peraturan perundangundangan yang khusus mengatur hak
pilih TNI; kelima, kekhawatiran TNI
dimanfaatkan oleh kekuatan politik
tertentu; dan keenam, kekhawatiran
jiwa sospol prajurit TNI di masa lalu.
Beliau menyarankan bahwa perlu segera
diputuskan oleh Pemerintah, DPR
dan Pimpinan TNI, tentang pemberian

Sumber: Badan Litbang HAM

hak pilih bagi anggota TNI sehingga
tidak menimbulkan polemik yang
berkepanjangan. Secara spesifik, perlu
pengaturan tentang mekanisme hak
pilih TNI antara lain terkait kampanye,
penempatan atribut atau lambang,
calon kontestan, pengaturan tentang
pelaksanaan pemungutan suara
oleh prajurit, batasan kewenangan
pimpinan TNI atau para Dansat, sanksi
pelanggaran, pengawasan dan tentang
larangan parpol dan kandidat calon
untuk menjadikan TNI sebagai alat
politik.
Pada tataran akademis, Dr. Mirza
Nasution , S.H., M.Hum dari Universitas
Sumatera Utara, dengan materi “HakHak Berpolitik TNI-POLRI menurut
Konstitusi UUD RI Tahun 1945”,
berpendapat bahwa pengaturan
dan perlindungan hukum terhadap
TNI-POLRI sangat tergantung dari
ketentuan UUD RI 1945 yang memberi
ruang dan akses yang sama dengan
masyarakat sipil ((Pasal 27 ayat (1),
28D ayat (3), Pasal 43 UU No. 39 Tahun
1999)). Akibatnya, hak berpolitik bagi
anggota TNI/POLRI sebenarnya tidak
perlu dibatasi, sebab menyalurkan
hak politik merupakan aspirasi hak
pribadinya, bukan atas aspirasi dari TNI
sebagai institusi. Beliau berkesimpulan
bahwa jika terdapat keinginan merevisi
peraturan perundang-undangan,
harus terlebih dahulu merubah kultur
manusianya. Sehingga perlu diadakan
pengkajian mendalam tentang kondisi
yang ada sekarang terkait kultur politik
masyarakat. Terkait hal ini, Dr. Nasution
juga mengungkapkan akan pentingya
pemberian pendidikan politik bagi
masyarakat oleh partai politik, agar
masyarakat dapat dengan cerdas dan
rasional dalam menggunakan hak
pilihnya.
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“TKI KUSAYANG TKI
KU MALANG”

S

ebuah analisis perlindungan
hak bagi TKI Perempuan
di Luar negeri (di dasarkan
pada hasil kegiatan seminar Bidang
Pengembangan dan Publikasi, Pusat
Penelitian dan Pengembangan hak-hak
kelompok khusus)
Tenaga Kerja Indonesia (disingkat
TKI) adalah sebutan bagi warga negara
Indonesia yang bekerja di luar negeri
(seperti Malaysia, Timur Tengah,
Taiwan, Australia dan Amerika Serikat)
dalam hubungan kerja untuk jangka
waktu tertentu dengan menerima upah.
Namun demikian, istilah TKI seringkali
dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI
perempuan seringkali disebut Tenaga
Kerja Wanita (TKW)
Masih kuat diingatan kita mengenai
kasus-kasus yang menimpa beberapa
pahlawan devisa kita diantaranya:
• Ceriyati adalah seorang TKW di
Malaysia yang mencoba kabur
dari apartemen majikannya.
Ceriyati berusaha turun dari lantai
15 apartemen majikannya karena
tidak tahan terhadap siksaan yang
dilakukan kepadanya.
• Ruyati adalah seorang TKW asal
Bekasi, Jawa Barat di Arab Saudi
yang membunuh majikannya. Dia
berusaha membunuh ibu majikannya
yang bernama Khairiyah Hamid yang
berusia 64 tahun karena merasa
tidak tahan dengan kekejamannya.
Pada 18 Juni 2011, Ruyati tewas
dihukum pancung di Arab Saudi
akibat perbuatannya itu Seorang
• TKW asal Subang, Jawa Barat
di Arab Saudi yang membunuh
majikannya. Dia terancam hukuman
mati karena membunuh. Hukuman
ini dapat diperingan dengan
membayar diyat atau tebusan senilai
Rp4,7 miliar. Rupanya, Darsem
belum sepenuhnya bebas dari
hukuman secara maksimal meski
telah membayar tebusan.
Masih ada 220 orang lagi tenaga
kerja Indonesia yang terancam hukuman
berat diluar negeri diantaranya ;Di
Arab Saudi ada 26 warga negara yang
bermasalah dan terancam hukuman
pancung. Sedangkan untuk di Malaysia
ada sejumlah 179 warga negara, di
mana 138 tersangkut masalah soal
narkotika dan 37 lainnya karena masalah
pembunuhan dan empat orang lainnya
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lantaran kasus senjata api. (http://
nasional.kontan.co.id kamis,14 Juli
2011 “Satgas akan tanganin 220 TKI
bermasalah diluar negeri”)
Kasus tersebut di atas tidak akan
terjadi apabila Pemerintah melakukan
pengawasan ketat pada saat pra
penempatan, penempatan, dan pasca
penempatan. Sisi lain adalah perlunya
memberikan pelatihan sosial budaya,
kultur sosial kehidupan di Negara tujuan
tempat TKI itu bekerja, serta Hukum
yang berlaku di Negara tujuan.
Dari hasil kegiatan seminar Bidang
Pengembangan dan Publikasi, Pusat

T

Penelitian dan Pengembangan Hakhak Kelompok Khusus, Balitbang
HAM, Kementerian Hukum dan HAM
yang dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi
yaitu Nusa Tenggara Timur, Sumatera
Utara, dan Kepulau Riau (Kota Batam),
kesimpulan yang diperoleh adalah:
- Perlu adanya sinergy dan koordinasi
antar instansi pemerintah yang tekait
dengan penangangan permasalahan
TKI
- Mencabut izin Perusahaan penyalur
TKI yang dianggap illegal
-	 Pembatasan Tingkat Pendidikan bagi
calon TKI yang mau berangkat keluar
negeri
- Memberikan pendidikan tidak hanya
keterampilan kerja, akan tetapi sosial
budaya dan kultur kehidupan (ada
istiadat) serta Hukum yang berlaku
di Negara tujuan sangatlah penting
bagi para calon TKI
- Membangun hubungan bilateral
antar Negara yang menjadi tujuan
para TKI
Seminar Perlindungan Hukum dan
Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga
Kerja Indonesia Perempuan di Luar
Negeri mempunyai tujuan:

Kegiatan Seminar diharapkan dapat
memberikan masukan dan rekomendasi
kepada Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam Pemenuhan, Perlindungan dan
Penghormatan Hak Asasi Manusia
terhadap Tenaga Kerja Indonesia
Perempuan di Luar Negeri.

Seminar Kebijakan Pertanahan Pemerintah
Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat
di Pekanbaru Riau

anah Adat atau tanah ulayat sampai kapanpun tidak akan
pernah hilang selagi masih ada masyarakat adat dan
hak kepemilikan tersebut tidak perlu dibuktikan dengan
dokumen, karena dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria juga telah disebutkan bahwa
pemerintah mengakui hak atas tanah ulayat dan itu membuktikan
adanya kepemilikan tanah adat. Demikian diungkapkan oleh
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia dalam Seminar Tentang Kebijakan Pertanahan
Pemerintah Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat yang
diselenggarakan oleh Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, pada
tanggal 13 Mei 2011 di Aston Pekanbaru City Hotel, Riau.
Pada kesempatan tersebut, salah satu dari tiga narasumber,
Gusliana HB, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pusham Universitas
Negeri Riau mengungkapkan bahwa sangat diperlukan sebuah
Perda di setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota yang mengatur
tanah ulayat. Ia mencatat dari data Komnas HAM bahwa dari
20 ribu jumlah masyarakat hukum adat, hanya ada tiga Perda
yang disahkan Pemerintah, yaitu Perda Nomor 32 Tahun 2001
Tentang Perlindungan hak ulayat masyarakat Badui di Banten,
Perda Bali Nomor 3 tahun 2003 Tentang Desa Pakraman
sebagai desa adat serta Perda Nomor 12 Tahun 1999 Tentang
Tanah Ulayat di Kampar.
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1. Melakukan identifikasi masalah
yang menyangkut penghormatan,
perlindungan, pemenuhan dan
pemajuan Hak Asasi Manusia di
Indonesia khususnya Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Perempuan
di Luar Negeri;
2. Melakukan upaya pengarustamaan
(mainstreaming) Hak Asasi Manusia
dalam setiap kebijakan Pemerintah
di Pusat dan Daerah dalam rangka
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Perempuan di Luar Negeri;
3. Membangun kapasitas (capacity
building) lembaga-lembaga
pemerintah dan lembaga swadaya
masyarakat yang bergerak di bidang
Hak Asasi Manusia dalam rangka
mempersiapkan rekomendasi
kebijakan untuk melindungi Tenaga
Kerja Indonesia Perempuan yang
bekerja di Luar Negeri.
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Dengan adanya pelaksanaan kegiatan seminar tersebut
diharapkan dapat diketahui permasalahan mendasar tentang
pertanahan dalam konteks Hak Atas Tanah Masyarakat Adat,
sehingga dapat disesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan yang ada, terutama yang berkaitan dengan
Perlindungan Hukum dan HAM terhadap hak atas tanah
masyarakat adat baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

TAHUN VII

JULI 2011

AGENDA

K

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan
Menteri Hukum dan HAM

ajian dan analisis akhir terhadap
pemberkasan perkara. Namun, Tim
permohonan,
jangka
waktu,
RUU KUHP diarahkan pada
Pokja POLRI berpendapat bahwa jangka
pemberian,
perpanjangan,
atau
penyempurnaan konsep RUU
waktu penahanan dalam KUHAP saat
pembatalan izin tinggal, dan alih
KUHP dengan melihatp ada hal-hal baru
ini masih relevan. Masih didiskusikan
status izin tinggal;
yang berkaitan dengan perumusan tindak
mengenai elaborasi pengaturan yang
5. Pengawasan Keimigrasian, Intelijen
pidana, konvensi-konvensi internasional
lebih jelas berkaitan dengan ketentuan
Keimigrasian,
Rumah
Detensi
yang dapat diserap kedalam RUU KUHP,
Pasal 41 RUU mengenai pembiayaan
Imigrasi
dan
Ruang
Detensi
kebijakan pengaturan mengenai tindak
yang dikeluarkan untuk kepentingan
Imigrasi, serta penanganan terhadap
pidana yang telah diatur di luar KUHP,
penyidikan dan perlindungan pelapor,
korban perdagangan orang dan
dan konsep Restorative Justice System,
pengadu, saksi, atau korban.
penyelundupan manusia;
Alternative Dispute Resolution, Mediasi,
Terkait
Implementasi
Undang6. Pelaksanaan
pencegahan
dan
Rekonsiliasi, atauDiversi, dll, demikian
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
penangkalan;
disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI
Keimigrasian,
Patrialis
mengatakan
7. Persyaratan, tata cara pengangkatan
Patrialis Akbar dalam Rapat Kerja dengan
bahwa Undang-Undang Nomor 6
PPNS Keimigrasian, dan administrasi
Komisi III DPR RI pada tanggal 27 Juni
Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang
penyidikan;
2011 di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
disahkan pada tanggal 5 Mei 2011 dan
8. Biaya Imigrasi.
Lebih lanjut dikatakan
Hingga
kurun
waktu
bahwa beberapa subtansi
semester I Tahun Anggaran
mengenai wewenang “Hakim
2011, atau +1 (satu) bulan
Komisaris”
sebagaimana
sejak disahkannya Undangdisepakati
oleh
peserta
Undang Nomor 6 Tahun 2011,
rapat yaitu menetapkan atau
telah berhasil diselesaikan
memutuskan antara lain sah
substansi
RPP
tentang
atau tidaknya wewenang
Pencegahan
Pelaksanaan
penangkapan,
penahanan,
yang terakhir kali dikonsinyir
penggeledahan,
penyitaan
secara interdept tanggal 11-12
dan
penyadapan;
sah
Mei 2011. Sedangkan untuk
atau tidaknya wewenang
substansi RPP mengenai
penghentian penyidikan dan /
Dokumen
Perjalanan
atau penghentian penuntutan;
Republik Indonesia dan RPP
sah atau tidaknya perolehan
mengenai visa, IzinMasuk,
alat bukti; ganti kerugian dan/
dan
Izin
Keimigrasian,
atau rehabilitasi karena salah Sumber: Biro HUMAS dan HLN, Sekretaris Jenderal Kementerian
sedang dalam pembahasan
penangkapan,
penahanan,		
dan pemantapan akhir secara
Hukum dan HAM
dan
penyitaan
bagi
interdept. Berkaitan dengan
pemohon; layak atau tidaknya
RPP tentang Biaya Imigrasi
penanganan perkara oleh penyidik
telah diundangkan dalam Lembaran
akan di implementasikan pengaturannya
yang melebihi waktu 1 (satu) tahun
Negara Republik Indonesia Tahun
secara menyatu dengan Peraturan
sejak diberitahukannya penyidikan; dan
2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas
pelanggaran terhadap hak tersangka
Negara Republik Indonesia Nomor 5216,
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang terjadi selama tahap penyidikan
telah mengamanatkan untuk disusun/
(PNBP) yang berlaku pada Kementerian
dan penuntutan sedangkan kewenangan
diselesaikannya Peraturan Pemerintah
Hukum dan HAM, yang saat ini masih
lainnya dianggap telah terakomodir
sejumlah 8 (delapan) peraturan, yang
dipandang relevan dalam Peraturan
dalam pasal-pasal lain.
masing-masing mengenai substansi :
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009.
Dalam proses penyusunan RUU
1. Persyaratan dan tata cara masuk dan
Secara menyeluruh materi/substansi
diusulkan agar ketentuan peralihan
keluar wilayah Indonesia;
peraturan pelaksanaan dari Undangmengenai
pembentukan
Hakim
2. Tata cara dan persyaratan pemberian,
Undang Nomor 6 Tahun 2011 akan
Komisaris diperpanjang dari 2 (dua)
penarikan, pembatalan, pencabutan,
dikompilasikan menjadihanya 1 (satu)
tahun menjadi 5 (lima) tahun. Selama
penggantian,
serta
pengadaan
RPP tentang Pelaksanaan UndangHakim Komisaris belum terbentuk maka
blanko dan standarisasi Dokumen
Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang
fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua
Perjalanan Republik Indonesia.
Keimigrasian, tidak secara tersendiri/
pengadilan negeri setempat (Pasal 283
3. Persyaratan
dan
tata
cara
terpisah, dengan pertimbangan sisi
RUU). Belum ada kesepakatan mengenai
permohonan, jenis kegiatan, dan
kepraktisan,
efektifitas,
kemudahan
jangka waktu penahanan, substansi
jangka waktu visa, serta tata cara
pengharmonisasian, dan memudahkan
mengenai penahanan perlu diubah
pemberian tanda masuk;
pemahaman baik bagi petugas pelaksana
sehingga dapat mempermudah proses
4. Tata
cara
dan
persyaratan
maupun publik.
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Pembukaan UUD 1945
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.”
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.”
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :






Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

