innalillahi wainaillaihi roji’un
Dari lubuk hati yang paling dalam kami turut merasakan duka cita atas
wafatnya Bapak kami Prof. DR. Ramly Hutabarat, SH., M.Hum pada Selasa 5
Juni 2012 di Tokyo. Semoga kesederhanaan beliau dapat dijadikan teladan
bagi seluruh pegawa Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
Selamat Jalan Pak Ramly
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SURAT PEMBACA
Musyawarah dan Mufakat Jalan Terbaik
Dalam Penyelesaian Konflik
Redaksi yang terhormat ,
Akhir-akhir ini kita sebagai bangsa yang besar
masih larut dalam memperjuangkan hak-hak kelompok atau kepentingan-kepentingannya, tanpa
memikirkan kepentingan nasional sebagai suatu
bangsa.
Dalam era seperti sekarang ini yang sangat menghargai kebebasan untuk menyampaikan pendapat
, namun masyarakat selalu menepuh jalan pintas
untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
baik sesama anak bangsa untuk menyelesaikan
konflik yang terjadi sesama anak negeri.
Nenek moyang kita telah mewariskan berbagi
ragam budaya, suku dan agama, denagan harapan
segala permasalahan dapat diselesaikan dengan
musyawarah dan mufakat, dan sudah sepatuhnya
kita sebagai bangsa yang bermartabat dapat menjaga dan menghormati segala perbedaan yang ada.
Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan sudah
selayaknya kita sebagai bangsa harus memiliki
visi yang dapat membawa Bangsa Indonesia lebih
baik dan bermartabat dengan mengedepankan
musyawarah dan mufakat dalam kehidupan seharihari dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
HAM di dalam segala aspek kehidupan.

Redaksi yang terhormat,
Saya seorang yang menyenangi rubrik tentang hak
asasi manusia dan pada kesempatan ini ingin lebih
mengetahui akan koleksi perpustakaan yang ada di
badan Penelitian dan Pengembangan HAM – Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Mungkin saya sebagai masyarakat, ingin membaca koleksi
yang ada, untuk itu tolong saya diberikan informasi
tentang cara peminjaman buku bagai orang luar dari
Badan penelitian dan Pengembangan HAM.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
Fadel S
Pengasinan Bekasi.
Sdr. Fadel S
Redaksi sangat senang bila saudara ingin melihat
koleksi perpustakaan Badan penelitian dan Pengembangan HAM. Dapat kami informasikan bahwa
untuk meminjam buku perpustakaan, saudara dapat
langsung datang ke kantor kami dan menjadi salah
satu anggota dengan dengan persyaratan sbb : ( 1 )
Foto copy KTP, ( 2 ) Pas Photo 2 x 3 sebanyak 2
lembar serta ( 3 ) mengisi formulir yang telah disediakan. Redaksi berharap ketika saudara datang ke
kantor kami nanti,, saudara dapat puas akan koleksi
yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM.

Fazly S
Bekasi.
Sdr. Fazli S
Terima kasih atas surat anda, Redaksi menyambut
baik pandangan saudara akan pentingya musyawara dalam menyelesaikan konflik sesama anak
bangsa dengan mengedepankan musyawarah dan
mufakat dalam menyelesaikan konflik sesama
anak negeri dengan rasa saling menghormati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia untuk kemajuan bangsa.
Redaksi dengan segalah kerendahan hati bermaksud dengan adanya majalah Humanis ini ingin
memberikan informasi dan pengetahuan akan hak
asasi manusia yang mungkin bisa dijadikan salah
satu panduan dalam aspek persatuan dan kesatuan
dalam kehidupan berbangsa.
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Redaksi yang terhormat,
Bagaimana batasan HAM dengan kebebasan individu ?
Gilang Pamungkas
Jakarta
Sdr. Gilang
HAM, khususnya hak sipil dan politik, dapat dibatasi berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (i) berdasarkan
hukum atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara yang bersangkutan, (ii) tujuan
yang sah (legitimate aim), dan (iii) demi kepentingan masyarakat yang demokratis. Kriteria tersebut
diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil
dan Politik.

Juli 2012
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Konflik Sosial dan
Ke(tidak)adilan Distributif
Oleh : Harison Citrawan*

“Indonesian vast and unique geographical condition, nonetheless,
also poses additional challenges in
ensuring equal access for Indonesian people in fulfilling their rights.
Unique demographic aspects, including ethnic-cultural and local
language varieties, require special
attention and extra efforts in diseminating universal human rights
values.”
Laporan Nasional Indonesia pada
Siklus Kedua Universal Periodic
Review,
Geneva, 21 Mei–4 Juni 2012
Komposisi 1,072 etnik dan sub-etnik di Indonesia mengandung dua
implikasi sekaligus. Di satu sisi,
kekayaan kultural Indonesia tersebut dapat menjadi aset berharga
bangsa guna memperkaya peradaban dan kualitas hidup rakyat Indonesia, namun di sisi lain, tingkat
diversitas kultural tersebut berpotensi menyebabkan dinamika
kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi rentan terhadap
gesekan-gesekan.
Patut dipahami benar bahwa, secara teoretis, terdapat setidaknya empat penyebab terjadinya konflik sosial (Wolff, 2006):
penyebab struktural (structural
causes), faktor politik, faktor sosial-ekonomi, dan faktor kultural.

Sebagai pengantar, ada baiknya
kita mencermati keempat hal tersebut dalam konteks kenegaraan Indonesia.
Pertama, penyebab struktural memiliki hubungan dengan
lemahnya suatu negara (state weakness). Kelemahan negara dalam hal
ini dapat mencakup rendahnya status ekonomi sebuah negara dalam
percaturan hubungan internasional,
kegagalan negara dalam menyediakan keamanan dan perlindungan
hak asasi manusia, serta maraknya
isu-isu separatisme dalam ruang
lingkup teritori suatu negara.
Kedua, faktor politik. Tentu
saja politik sebagai faktor penyebab konflik sosial memiliki dimensi
yang sangat luas. Faktor ini dapat
mencakup: institusi politik yang
diskriminatif, ideologi nasionalis
yang eksklusif, iklim politik yang
berbasis pada kompetisi etnisitas.
Ketiga, faktor ekonomi sosial bertalian erat dengan diskriminasi masyarakat escara ekonomi serta
pembangunan yang tidak merata.
Secara ringkas, hal ini berhubungan dengan akses ke sumber daya
serta pemanfaatan sumber daya
yang ada. Contoh ekstrim yang
dapat diambil ialah konflik sumber
daya minyak yang berkepanjangan
masyarakat Sudan, yang berujung
pada pemisahan wilayah utara dan
selatan yang masing-masing telah
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menjadi negara yang berdaulat.
Dan Keempat, faktor kultural. Faktor ini misalnya dapat
dilihat dari adanya diskriminasi
terhadap bahasa, warisan budaya,
maupun identitas kesukuan. Secara garis besar, terdapat tiga sikap
yang kerap kita temukan dalam sebuah konflik etnis: (i) primordialis, yaitu yang menganggap bahwa
etnisitas merupakan sesuatu yang
natural (given) dan oleh sebabnya
perbedaan yang ada dapat menjadi
sebuah dasar untuk berkonflik, (ii)
instrumentalis, yaitu mereka yang
menggunakan etnisitas untuk kepentingan-kepentingan
pribadi
dengan jalan mencemplungkan etnisitas ke dalam konflik, dan (iii)
konstruktivis, yaitu bagi mereka
yang melihat etnisitas sebagai bagian dari kompleksitas hubungan
sosial, sehingga, sebagaimana beberapa ahli berpendapat, bahwa
konflik etnis dapat bersumber dari
karakter patologis suatu masyarakat.
Ketidakadilan Distributif dan Status Kenegaraan
Laporan caturwulan pertama 2012
yang diterbitkan oleh Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat
beberapa waktu lalu menggambarkan bahwa setidaknya terdapat
tiga puluh kasus konflik lahan
yang tersebar di seluruh wilayah
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BUAH BIBIR
nusantara. Adapun bentuk konflik tersebut diantaranya berupa
“bentrokan, demontrasi massa,
perampasan lahan, penembakan,
pembakaran, pendudukan lahan,
dan kriminalisasi terhadap warga”, dengan pihak yang berkonflik antara masyarakat dengan
perusahaan (baik swasta maupun
pemerintah).
Dalam kerangka yang lebih luas,
munculnya letupan konflik sosial
di Indonesia berawal dari kondisi
ketidakadilan distributif di tengah masyarakat. Tentang kondisi
ini, Robert Nozick berpendapat
bahwa “the complete principle
of distributive justice would say
simply that a distribution is just
if everyone is entitled to the holdings they possess under the distribution.” Teorisasi tersebut tentu
saja dapat kita temukan dalam
praktik kenegaraan kita, sebagaimana termaktub dalam alinea ke-empat konstitusi. Sebagai
konsekuensi, penafikkan dari keadilan distributif secara langsung
bertolak-belakang dengan raison
d’etre bangsa Indonesia menjadi
sebuah negara kesatuan.
Secara lebih khusus, dalam diskursus etika politik internasional,
keadilan distributif merupakan
elemen utama dari status kenegaraan (statehood) sebuah bangsa.
Buchanan, sebagai salah satu pakar etika, lebih lanjut menjelaskan bahwa, pertama-tama “distributive injustices would embroil
international legal agencies in
controversies about the substantive content of transnational distributive justice that they are not
presently equipped to resolve
in any principled and legitimate
way”. Selanjutnya, ketidak-adilan
distributif dapat pula, Buchanan
membahasakannya: “encourage
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groups of people to claim that they
are subject to discriminatory redistribution and are therefore justified
in calling for seceding when in fact
they desire to have their own state
simply in order to better their own
economic situation at the expense of
their fellow citizen”.
Berangkat dari sudut pandang etis tersebut, adalah sebuah hal
yang tidak dapat dihindarkan apabila
fenomena pemisahan diri dari negara
berdaulat (secession) kerap mengemuka pada masyarakat yang merasa
termajinalkan. Di dalam negeripun
kita masih bergelut pada fenomena
ini, sebut saja kerawanan keamanan
di Papua. Bahkan pada bulan Juni
2012, situasi kembali memanas ketika terjadi penembakan yang mengakibatkan sejumlah penduduk sipil
tewas.
Praktik di negara lainpun
demikian. Ambil contoh pemisahan
diri Bangladesh dari India, dimana
terdapat faktor ketidakadilan distributif yang secara tidak langsung
didukung oleh komunitas internasional pada masa itu. Logika ketidakadilan distributif sebagai basis
disintegrasi bangsa mendapatkan
pula justifikasinya pada kasus tuntutan pemisahan diri Quebec dari
Kanada. Mahkamah Agung Kanada
berpendapat bahwa, ketika masyarakat Quebec masih memiliki akses
yang sama dengan penduduk Kanada yang lainnya terhadap partisipasi
sipil dan politik serta eksploitasi
ekonomi, maka tuntutan pemisahan
diri dari negara Kanada adalah ilegal.
Penghormatan HAM: Sebuah Kemutlakan
Perlu diingat, bahwa perkembangan penanganan konflik yang baik
akan berujung pada adanya sebuah
perdamaian. Alih-alih menafsirkan
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perdamaian hanya sebagai ketiadaan konflik/perang, namun perdamaian perlu ditafsirkan secara
positif, yaitu berupa “continuing
presence of an equitable and just
social order, as well as ecological harmony” (Barash & Webel,
2011). Pada poin inilah normativitas hak asasi manusia memainkan
perannya.
Secara normatif, Pasal 2 Kovenan
Internasional Hak-Hak Sipil dan
Politik menggariskan bahwa negara wajib “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam
Kovenan ini bagi semua orang
yang berada dalam wilayahnya
dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun
seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.
Apabila negara berpegang
pada aturan normatif serta prinsip-prinsip HAM, maka potensi
terhadap terjadinya konflik sosial
dapat ditekan secara signifikan.
Paradigma HAM dalam setiap
pengambilan kebijakan oleh sebab itu merupakan suatu hal yang
mutlak, apabila segenap bangsa
Indonesia ingin tetap mengikatkan
diri satu sama lain dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap hal ini, kebijakan
desentralisasi yang berbasis HAM
dengan demikian sudah seyogyanya dapat mengatasi perhatian
(concern) dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana dikutip di awal
tulisan, bahwa kondisi geografis
dan keanekaragaman budaya
merupakan problematika tersendiri dalam pemenuhan akses yang
sama terhadap HAM.
(*Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik)

OPINI

PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Oleh : Ajarotni Nasution, S.H.,M.H.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik Balitbangham,
Kemenkumham RI

PENDAHULUAN
Keanekaragaman suku, agama,
ras, dan budaya Indonesia
merupakan suatu kekayaan
bangsa. Kondisi ini, di satu sisi
dapat memberikan kontribusi
positif bagi upaya menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Di
sisi lain dapat membawa dampak
buruk bagi kehidupan nasional
apabila terdapat ketimpangan
pembangunan, ketidakadilan dan
kesenjangan sosial dan ekonomi,
serta dinamika kehidupan politik
yang tidak terkendali.

Sistem penanganan Konflik yang
dikembangkan selama ini lebih
mengarah pada penanganan yang
bersifat militeristik dan represif.
Selain itu, peraturan perundangundangan yang terkait dengan
Penanganan Konflik masih
bersifat parsial dan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah dari undangundang, seperti dalam bentuk
Instruksi Presiden, Keputusan
Presiden dan Peraturan Presiden.

Berdasarkan pemikiran tersebut,
setidaknya terdapat tiga alasan
pentingnya undang-undang
Selain itu, transisi demokrasi
tentang Penanganan Konflik
dalam tatanan dunia yang
Sosial. Pertama, alasan secara
makin terbuka mengakibatkan
filosofis, yaitu : (a) Jaminan tetap
makin cepatnya dinamika
eksisnya cita-cita pembentukan
sosial. Kondisi seperti ini
Negara Kesatuan Republik
menempatkan Indonesia sebagai
Indonesia, mewujudkan persatuan
salah satu negara yang rawan
dan kesatuan bangsa, tanpa
konflik, terutama konflik yang
diganggu akibat perbedaan
bersifat horisontal. Konflik
pendapat atau konflik yang terjadi
yang demikian, terbukti telah
di antara kelompok masyarakat;
mengakibatkan hilangnya
(b) Negara Kesatuan Republik
rasa aman, timbulnya rasa
Indonesia melindungi segenap
takut masyarakat, kerusakan
bangsa Indonesia yang terdiri atas
lingkungan, kerugian harta benda,
beragam suku bangsa, agama, dan
korban jiwa dan trauma psikologis
budaya serta melindungi seluruh
seperti dendam, benci, dan
tumpah darah Indonesia, termasuk
antipati, menghambat terwujudnya
memberikan jaminan rasa aman
kesejahteraan umum.
dan bebas dari rasa takut dalam
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rangka terwujudnya kesejahteraan
umum; (c) tanggung jawab negara
yang memberikan pelindungan,
pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi melalui
upaya penciptaan suasana yang
aman, tenteram, damai, dan
sejahtera baik lahir maupun batin
sebagai wujud hak setiap orang
atas pelindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda serta hak atas
rasa aman dan pelindungan dari
ancaman ketakutan.
Kedua, argumentasi secara
sosiologis, pembentukan undangundang tentang Penanganan
Konflik Sosial penting karena :
(a) Negara Republik Indonesia
dengan keanekaragaman suku
bangsa, agama, dan budaya yang
masih diwarnai ketimpangan
pembangunan, ketidakadilan, dan
kesenjangan sosial, ekonomi dan
politik, berpotensi melahirkan
Konflik di tengah masyarakat; (b)
Indonesia pada satu sisi sedang
mengalami transisi demokrasi
dan pemerintahan, membuka
peluang bagi munculnya gerakan
radikalisme di dalam negeri, dan
pada sisi lain hidup dalam tatanan
dunia yang terbuka dengan
pengaruh asing sangat rawan
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dan berpotensi menimbulkan
Konflik; (c) Kekayaan sumber
daya alam dan daya dukung
lingkungan yang makin terbatas
dapat menimbulkan Konflik,
baik karena masalah kepemilikan
maupun karena kelemahan dalam
sistem pengelolaannya yang tidak
memperhatikan kepentingan
masyarakat setempat; (d) Konflik
menyebabkan hilangnya rasa
aman, timbulnya rasa takut,
rusaknya lingkungan dan
pranata sosial, kerugian harta
benda, jatuhnya korban jiwa,
timbulnya trauma psikologis
(dendam, benci, antipati), serta
melebarnya jarak segresi antara
para pihak yang berkonflik
sehingga dapat menghambat
terwujudnya kesejahteraan
umum; (e) Penanganan
Konflik dapat dilakukan secara
komprehensif, integratif, efektif,
efisien, akuntabel, dan transparan
serta tepat sasaran melalui
pendekatan dialogis dan cara
damai berdasarkan landasan
hukum yang memadai; (f)
Dalam mengatasi dan menangani
berbagai Konflik Sosial,
Pemerintah Indonesia belum
memiliki suatu format kebijakan
yang komprehensif, integratif,
efektif, efisien, akuntabel dan
transparan, serta tepat sasaran
berdasarkan pendekatan dialogis
dan cara damai.
Ketiga, argumentasi secara
yuridis tentang perlunya undangundang tentang Penanganan
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Konflik Sosial adalah peraturan
perundang-undangan tentang
penanganan Konflik yang masih
bersifat sektoral, dan tidak sesuai
dengan perkembangan sistem
ketatanegaraan.
Bertolak dari alasan-alasan tersebut
di atas, DPR berinisiatif menyusun
RUU tentang Penanganan Konflik
Sosial. Setelah melalui pembahasan
yang panjang, akhirnya DPR dan
Pemerintah menyetujui RUU
Penanganan Konflik Sosial (PKS)
disahkan menjadi undang-undang
dalam rapat paripurna tanggal 11
April 2012 di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta. Selanjutnya pada
tanggal 10 Mei 2012 Presiden
menandatangani Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial.
Berikut ini akan dipapakan,
bagaimana arah dan jangkauan
pangaturan serta apa saja yang
menjadi ruang lingkup materi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial.
UNDANG-UNDANG TENTANG
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Penanganan Konflik Sosial menurut
Pasal 1 Undang-Undang Nomor
7 tahun 2012 adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan terencana dalam
situasi dan peristiwa baik sebelum,
pada saat, maupun sesudah
terjadi Konflik yang mencakup
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pencegahan konflik, penghentian
konflik, dan pemulihan
pascakonflik.
Undang-undang ini, dalam
penanganan konflik harus
mencerminkan asas kemanusiaan,
hak asasi manusia, kebangsaan,
kekeluargaan, mengacu pada
bhineka tunggal ika, keadilan,
esetaraan gender, ketertiban,
dan kepastian hukum. Juga
mencerminkan keberlanjutan,
kearifan lokal, tanggung jawab
negara, partisipatif, tidak
memihak, dan tidak membedabedakan.
Tujuan Penanganan Konflik
Sosial, menurut Pasal 3 undangundang ini, adalah menciptakan
kehidupan masyarakat yang
aman, tenteram, damai dan
sejahtera. Lalu memelihara
kondisi damai dan harmonis
dalam hubungan sosial
kemasyarakatan. Meningkatkan
tenggang rasa dan toleransi,
memelihara fungsi pemerintahan,
melindungi jiwa, harta benda,
serta sarana dan prasarana umum.
Serta memberikan perlindungan
dan pemenuhan hak korban, dan
memulihkan kondisi fisik dan
mental masyarakat serta sarana
dan prasarana umum.
Dalam undang-undang ini, juga
disebutkan bahwa konflik dapat
bersumber dari permasalahan
yang berkaitan dengan politik,
ekonomi, dan sosial budaya;
perseteruan antarumat beragama
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dan/atau interumat beragama,
antarsuku, dan antaretnis;
sengketa batas wilayah desa,
kabupaten/kota dan/atau propinsi;
sengketa sumber daya alam
antarmasyasrakat dan/atau
antarmasyarakat dengan pelaku
usaha, dan distribusi sumber daya
alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat.
Undang-Undang tentang
Penanganan Konflik Sosial
memuat 62 pasal yang mengatur
Penanganan Konflik Sosial
melalui tiga tahapan. Mulai dari
pencegahan konflik, penghentian
konflik, dan pemulihan
pascakonflik.
Pencegahan Konflik
Pencegahan Konflik adalah
serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mencegah
terjadinya Konflik dengan
peningkatan kapasitas
kelembagaan dan sistem
peringatan dini. Dalam
hal terjadi konflik sosial,
Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan masyarakat, dapat
melakukan beberapa upaya, yaitu
memelihara kondisi damai dalam
masyarakat, mengembangkan
penyelesaian perselisihan secara
damai, meredam potensi Konflik,
dan membangun sistem peringatan
dini
Dalam rangka memelihara
kondisi damai dalam masyarakat,
Pasal 7 mewajibkan setiap orang

untuk (a) mengembangkan sikap
toleransi dan saling menghormati
kebebasan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan
kepercayaannya; (b) menghormati
perbedaan suku, bahasa, dan
adat istiadat orang lain; (c)
mengakui dan memperlakukan
manusia sesuai dengan harkat
dan martabatnya; (d) mengakui
persamaan derajat serta persamaan
hak dan kewajiban asasi setiap
manusia tanpa membedakan
suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, dan warna
kulit; (e) mengembangkan
persatuan Indonesia atas dasar
kebhinneka-tunggalikaan; dan/
atau (f) menghargai pendapat
dan kebebasan orang lain.
Penyelesaian perselisihan dalam
masyarakat dilakukan secara
damai dengan mengutamakan
musyawarah untuk mufakat. Hasil
penyelesaian perselisihan secara
damai harus dihormati, ditaati,
dan dilaksanakan oleh seluruh
pihak yang berkonflik. Hasil
musyawarah mufakat dimaksud
mengikat para pihak.
Kemudian untuk Meredam Potensi
Konflik, Pasal 9 mewajibkan
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah meredam potensi Konflik
dalam masyarakat dengan cara
(a) melakukan perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
yang memperhatikan aspirasi
masyarakat; (b) menerapkan
prinsip tata kelola pemerintahan
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yang baik; (c) melakukan
program perdamaian di
daerah potensi Konflik; (d)
mengintensifkan dialog
antarkelompok masyarakat;
(e) menegakkan hukum tanpa
diskriminasi; (f) membangun
karakter bangsa; (g) melestarikan
nilai-nilai Pancasila dan kearifan
lokal; dan (h) menyelenggarakan
musyawarah dengan kelompok
masyarakat untuk membangun
kemitraan dengan pelaku usaha di
daerah setempat.
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah Membangun Sistem
Peringatan Dini melalui media
komunikasi dengan maksud untuk
mencegah: (a) Konflik di daerah
yang diidentifikasi sebagai daerah
potensi Konflik; dan/atau (b)
perluasan Konflik di daerah yang
sedang terjadi Konflik. Sistem
peringatan dini ini dapat berupa
penyampaian informasi mengenai
potensi Konflik atau terjadinya
Konflik di daerah tertentu kepada
masyarakat.
Dalam rangka Membangun
Sistem Peringatan Dini, Pasal
11 menugaskan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk
melakukan (a) penelitian
dan pemetaan wilayah potensi
Konflik; (b) penyampaian data
dan informasi mengenai Konflik
secara cepat dan akurat; (c)
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan; (d) peningkatan dan
pemanfaatan modal sosial; dan
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(e) penguatan dan pemanfaatan
fungsi intelijen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Penghentian Konflik Sosial
Penghentian Konflik adalah
serangkaian kegiatan untuk
mengakhiri kekerasan,
menyelamatkan korban,
membatasi perluasan dan
eskalasi Konflik, serta mencegah
bertambahnya jumlah korban
dan kerugian harta benda.
Apabila telah terjadi Konflik,
Pasal 12 menegaskan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dapat
menghentikannya melalui
upaya penghentian kekerasan
fisik, penetapan Status Keadaan
Konflik, tindakan darurat
penyelamatan dan pelindungan
korban, serta bantuan
penggunaan kekuatan TNI.
Penetapan Status Keadaan
Konflik, menurut Pasal 14,
dilakukan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah jika
Konflik tidak dapat dikendalikan
oleh Polri dan terganggunya
fungsi pemerintahan. Artinya
Jika kondisi di mana eskalasi
konflik makin meningkat
dan resiko makin meluas
karena terbatasnya jumlah
personil dan peralatan Polri
serta terganggunya. kegiatan
administrasi pemerintahan dan
fungsi pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat. Penetapan
Status Keadaan Konflik berlaku
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paling lama 90 (sembilan puluh)
hari dan dapat diperpanjang paling
lama 30 (tiga puluh) hari.

dan jasa dari dan ke daerah
Konflik; dan (i) penyelamatan
harta benda korban Konflik.

Dalam Status Keadaan Konflik
skala kabupaten/kota, provinsi
dan nasional, bupati/walikota,
gubernur dan Presiden melakukan
(a) pembatasan dan penutupan
kawasan Konflik untuk sementara
waktu; (b) pembatasan orang di
luar rumah untuk sementara waktu;
(c) penempatan orang di luar
kawasan Konflik untuk sementara
waktu; dan (d) pelarangan orang
untuk memasuki kawasan Konflik
atau keluar dari kawasan Konflik
untuk sementara waktu.

Mengenai bantuan TNI, Pasal 33
menegaskan, apabila dalam status
keadaan Konflik skala kabupaten/
kota, bupati/walikota dapat
meminta bantuan penggunaan
kekuatan TNI kepada pemerintah.
Kemudian untuk skala provinsi,
gubernur meminta bantuan
penggunaan TNI kepada
pemerintah. Sedangkan untuk
skala nasional, pengerahan
TNI dilakukan dengan lebih
dulu dilakukan konsultasi oleh
presiden kepada DPR. Bantuan
penggunaan dan pengerahan
kekuatan TNI dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan bantuan penggunaan
kekuatan TNI dikoordinasikan
oleh Polri.

Tindakan Darurat Penyelamatan
dan Perlindungan Korban,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk melakukan tindakan darurat
penyelamatan dan pelindungan
korban sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, dan wewenangnya.
Tindakan darurat dimaksud
meliputi: (a) penyelamatan,
evakuasi, dan identifikasi korban
Konflik secara cepat dan tepat; (b)
pemenuhan kebutuhan dasar korban
Konflik; (c) pemenuhan kebutuhan
dasar pengungsi, termasuk
kebutuhan spesifik perempuan,
anak-anak, dan kelompok orang
yang berkebutuhan khusus; (d)
pelindungan terhadap kelompok
rentan; (e) upaya sterilisasi
tempat yang rawan Konflik; (f)
penyelamatan sarana dan prasarana
vital; (g) penegakan hukum; (h)
pengaturan mobilitas orang, barang,
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Menurut undang-undang
ini, kekuatan TNI baru bisa
dikerahkan dalam penyelesaian
konflik sosial jika ada ijin
langsung dari pemerintah, dalam
hal ini diartikan kepada Presiden
dan DPR. Rumusan ini sejalan
ketentuan Undang-Undang No.
34 Tahun 2004 tentang TNI yang
menyatakan pelibatan TNI harus
atas perintah Presiden setelah
mendapat persetujuan DPR.
Undang-undang ini menentukan,
TNI tetap dilibatkan dalam
penanganan konflik karena
penanganan konflik menjadi

OPINI
salah satu tugas pokok TNI.
Pelibatan TNI juga diperlukan
untuk memperkuat kepolisian
dalam menciptakan keamanan
dan ketertiban. Dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI berbunyi,
“Tentara Nasional, yaitu tentara
kebangsaan Indonesia yang
bertugas demi kepentingan
negara di atas kepentingan
daerah, suku, ras dan golongan”.
Pasal 3 menentukan, “Tentara
Profesional, yaitu tentaran yang
terlatih, terdidik, diperlengkapi
secara baik, tidak berpolitik
praktis, tidak berbisnis, dan
dijamin kesejahteraannya, serta
mengikuti kebijakan politik
negara yang menganut prinsip
demokrasi, supremasi sipil, hak
asasi manusia, ketentuan hukum
nasional, dan hukum internasional
yang telah diratifikasi”.
Kemudian, Pasal 7 ayat
1 menegaskan bahwa
tugas pokok TNI adalah
menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, serta melindungi
segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dari
ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara.
Apapun namanya, dilibatkannya
TNI dalam penanganan konflik
sosial itu merupakan bagian dari
tugas pokok TNI yang diatur

berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
Adanya pihak-pihak yang
mencurigai dilibatkannya TNI
dalam penanganan konflik
sosial, merupakan kecurigaan
yang berlebihan. Karena TNI
merupakan alat negara yang jelasjelas mempunyai tugas pokok
menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan
wilayah NKRI. Jadi konflik
sosial yang mungkin muncul
di suatu daerah di Indonesia
penting untuk melibatkan TNI
guna mengamankan, menertibkan
dan juga mendamaikan konflik
yang timbul di suatu daerah di
Indonesia. Intinya diikutsertakan
TNI dalam penanganan konflik
sosial adalah demi untuk
persatuan, perdamaian dan
keutuhan NKRI
Pemulihan Pascakonflik
Pemulihan Pascakonflik adalah
serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan keadaan dan
memperbaiki hubungan yang
tidak harmonis dalam masyarakat
akibat Konflik melalui kegiatan
rekonsiliasi, rehabilitasi, dan
rekonstruksi. Pasal 33 mewajibkan
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah untuk melakukan upaya
Pemulihan Pascakonflik secara
terencana, terpadu, berkelanjutan,
dan terukur melalui upaya
rekonsiliasi; rehabilitasi; dan
rekonstruksi.
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Menurut ketentuan Pasal 37,
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melakukan rekonsiliasi
antara para pihak dengan cara
perundingan secara damai,
pemberian restitusi, dan/atau
pemaafan. Rekonsilias dapat
dilakukan dengan Pranata Adat
dan/atau Pranata Sosial atau
Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial.
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melaksanakan rehabilitasi
di daerah pascakonflik dan
daerah terkena dampak Konflik.
Pelaksanaan rehabilitasi
dimaksud meliputi: (a) pemulihan
psikologis korban Konflik dan
pelindungan kelompok rentan;
(b) pemulihan kondisi sosial,
ekonomi, budaya, keamanan,
dan ketertiban; (c) perbaikan
dan pengembangan lingkungan
dan/atau daerah perdamaian;
(d) penguatan relasi sosial
yang adil untuk kesejahteraan
masyarakat; (e) penguatan
kebijakan publik yang mendorong
pembangunan lingkungan
dan/atau daerah perdamaian
berbasiskan hak masyarakat;
(f) pemulihan ekonomi dan hak
keperdataan, serta peningkatan
pelayanan pemerintahan; (g)
pemenuhan kebutuhan dasar
spesifik perempuan, anak-anak,
lanjut usia, dan kelompok orang
yang berkebutuhan khusus;
(h) pemenuhan kebutuhan dan
pelayanan kesehatan reproduksi
bagi kelompok perempuan;dan(i)
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peningkatan pelayanan kesehatan
anak-anak.
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melaksanakan
rekonstruksi. Pelaksanaan
rekonstruksi dimaksud meliputi:
(a) pemulihan dan peningkatan
fungsi pelayanan publik di
lingkungan dan/atau daerah
pascakonflik; (b) pemulihan dan
penyediaan akses pendidikan,
kesehatan, dan mata pencaharian;
(c) perbaikan sarana dan
prasarana umum daerah Konflik;
(d) perbaikan berbagai struktur
dan kerangka kerja yang
menyebabkan ketidaksetaraan
dan ketidakadilan, termasuk
kesenjangan ekonomi; (e)
perbaikan dan penyediaan
fasilitas pelayanan pemenuhan
kebutuhan dasar spesifik
perempuan, anak-anak, lanjut
usia, dan kelompok orang
yang berkebutuhan khusus; (f)
perbaikan dan pemulihan tempat
ibadah.
KELEMBAGAAN
DAN MEKANISME
PENYELESAIAN KONFLIK
Kelembagaan penyelesaian
Konflik, terdiri dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Pranata
Adat dan/atau Pranata Sosial,
serta Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial. Penyelesaian
Konflik dilaksanakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dengan mengedepankan
Pranata Adat dan/atau Pranata

10
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Sosial yang ada dan diakui
keberadaannya. Pemerintah dan
Pemerintah Daerah mengakui
hasil penyelesaian Konflik melalui
mekanisme Pranata Adat dan/atau
Pranata Sosial. Hasil kesepakatan
penyelesaian Konflik melalui
mekanisme ini memiliki kekuatan
yang mengikat bagi kelompok
masyarakat yang terlibat dalam
Konflik. Apabila penyelesaian
Konflik melalui mekanisme Pranata
Adat dan/atau Pranata Sosial
tidak dapat diselesaikan, maka
penyelesaian Konflik dilakukan
oleh Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial.
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik
Sosial merupakan lembaga
penyelesaian Konflik yang bersifat
ad hoc dibentuk oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dalam
hal: (a) tidak ada Pranata Adat
dan/atau Pranata Sosial di daerah
Konflik; (b) tidak berfungsinya
Pranata Adat dan/atau Pranata
Sosial di daerah Konflik; (c)
tidak berjalannya mekanisme
musyawarah untuk mufakat melalui
Pranata Adat dan/atau Pranata
Sosial; (d) tidak tercapainya
kesepakatan melalui mekanisme
musyawarah Pranata Adat dan/
atau Pranata Sosial; dan (e) telah
ditetapkannya Status Keadaan
Konflik.
Adapun Tugas Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial
bertugas menyelesaikan Konflik
sosial melalui musyawarah untuk
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mufakat. Penyelesaian Konflik
melalui musyawarah untuk
mufakat mengikat bagi kelompok
masyarakat yang terlibat dalam
Konflik. Dalam hal penyelesaian
Konflik) tidak tercapai,
penyelesaiannya dilakukan
melalui pengadilan.
Dalam melaksanakan tugas
tersebut di atas, Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial
menyelenggarakan fungsi: (a)
pencarian fakta dan pemberian
kesempatan kepada pihak yang
berkonflik untuk menyampaikan
fakta dan penyebab terjadinya
Konflik; (b) pencarian data
atau informasi di instansi
pemerintah dan/atau swasta
terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
(c) koordinasi dengan instansi
terkait untuk memberikan
pelindungan kepada korban,
saksi, pelapor, pelaku, dan
barang bukti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; (d) perumusan opsi
yang dapat disepakati dengan
mempertimbangkan kepentingan
pihak yang berkonflik; (e)
perumusan kesepakatan yang
telah dicapai; (f) penghitungan
jumlah kerugian dan besaran
kompensasi, restitusi, rehabilitasi,
dan/atau rekonstruksi; (g)
penyampaian rekomendasi
kepada Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dalam upaya
rehabilitasi dan Pemulihan
Pascakonflik.
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Pembentukan, Penetapan, dan
Pembubaran Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial.
Pembentukan Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial
dilakukan melalui mekanisme
(a) pembentukan Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial
untuk menyelesaikan Konflik
skala kabupaten/kota dilakukan
oleh bupati/wali kota; (b)
pembentukan Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial untuk
menyelesaikan Konflik skala
provinsi dilakukan oleh gubernur;
dan/atau (c) pembentukan Satuan
Tugas Penyelesaian Konflik
Sosial untuk menyelesaikan
Konflik skala nasional diusulkan
oleh menteri yang membidangi
koordinasi urusan politik, hukum,
dan keamanan kepada Presiden.
Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial berakhir apabila:
(a) Konflik telah diselesaikan
melalui musyawarah untuk
mufakat; atau (b) penyelesaian
Konflik diajukan oleh pihak yang
berkonflik melalui pengadilan.
Penyelesaian Konflik selama
proses di pengadilan difasilitasi
oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah. Fasilitasi
dimaksud mencakup pemantauan,
pengendalian, dan pengamanan
terhadap pihak yang berkonflik
tanpa intervensi terhadap proses
peradilan.
Keanggotaan Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial
kabupaten/kota terdiri dari
unsur Pemerintah Daerah dan
masyarakat yang terdiri atas:

(a) bupati/wali kota; (b) ketua
DPRD kabupaten/kota; (c) instansi
Pemerintah dan/atau satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan
kebutuhan; (e) kepala kepolisian
resor; (f) komandan distrik militer/
komandan satuan unsur TNI; dan
(g) kepala kejaksaan negeri.
Lalu, Keanggotaan Satuan
Tugas Penyelesaian Konflik
Sosial provinsi terdiri atas
unsur Pemerintah Daerah dan
masyarakat terdiri atas: (a)
gubernur; (b) ketua DPRD
provinsi; (c) instansi Pemerintah
dan/atau satuan kerja pemerintah
daerah provinsi sesuai dengan
kebutuhan; (d) kepala kepolisian
daerah; (e) panglima daerah
militer/komandan satuan unsur
TNI; (f) kepala kejaksaan tinggi;
dan (g) unsur Pemerintah Daerah
pada Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial skala kabupaten/
kota.
Unsur masyarakat terdiri atas
tokoh agama, tokoh adat, tokoh
masyarakat, pegiat perdamaian,
wakil pihak yang berkonflik
dari Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial skala provinsi, dan
lembaga masyarakat lain yang
terkait sesuai dengan kebutuhan.
Penetapan unsur masyarakat
dalam keanggotaan Satuan Tugas
skala kabupaten/kota, harus
mempertimbangkan ketokohan,
integritas, dan moralitas dengan
memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya
30 % (tiga puluh persen).
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PENUTUP
Bangsa Indonesia telah memiliki
pegangan dalam Penanganan
Konflik Sosial sejak Presiden
menandatangani Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial pada
10 Mei 2012. Undang-undang ini
memuat 62 pasal yang mengatur
tentang penanganan konflik
sosial yang dilakukan melalui
tiga tahapan. Yakni pencegahan
konflik, penghentian konflik, dan
pemulihan pascakonflik.
Dalam UU itu disebutkan
pemerintah dan Pemerintah
Daerah berkewajiban meredam
potensi konflik dalam
masyarakat, dan membangun
sistem peringatan dini untuk
mencegah konflik atau perluasan
konflik di daerah yang sedang
terjadi konflik melalui media
komunikasi. Dalam hal konflik
telah terjadi, penghentian bisa
dilakukan dengan penggunaan
tindakan kekerasan fisik;
penetapan status keadaan konflik;
tindakan darurat penyelamatan
dan perlindungan korban; dan/
atau bantuan penggunaan dan
pengerahan kekuatan TNI.
Namun, undang-undang ini juga
menegaskan, dalam hal dilakukan
tindakan kekerasan fisik, harus
dikoordinasikan dan dikendalikan
Polri; melibatkan tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan/
atau tokoh adat; dan harus sesuai
dengan ketentuan perundangundangan.
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Pelanggaran Ham Sebagai Ekses Konflik Sosial
Dan Upaya Penyelesaian Melalui Rekonsiliasi
http://imageshack.us/photo/my-images/90/h25.jpg/

Oleh : Sujatmiko*

A.
Latar Belakang
Indonesia dikenal sebagai negara
multikultural, baik berdasarkan
agama maupun berdasarkan suku.
Berdasarkan agama, di Indonesia
terdapat 6 (enam) agama resmi
yang diakui oleh pemerintah,
yaitu Islam, Kristen, Katholik,
Hindu, Budha dan Khonghucu.
Sedangkan berdasarkan suku,
hasil Sensus Penduduk terakhir
yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) Republik Indonesia pada tahun 2000, diketahui
jumlah suku di Indonesia, yang
berhasil terdata sebanyak 1.128
suku bangsa, 250 atau lebih bahasa/dialek.

dikumpulkan maka akan menjadi
sebuah kekuatan yang sangat besar
untuk membangun bangsa dan negara. Potensi kedua, merupakan potensi negatif, apabila keberagaman
tersebut tidak dikelola secara baik.
Masing-masing suku, agama dan
Ras menonjolkan kelebihan mereka
masing-masing dan merendahkan
kelompok lainnya, yang akan berdampak suku, agama dan ras merasa
lebih superior jika suku, agama dan
Ras tersebut lebih mayoritas atas
lainnya yang ada disekitarnya yang
cenderung minoritas. Kondisi seperti ini akan dapat berakibat pada
konflik bernuasakan SARA (Suku,
agama dan Ras).

Dalam kondisi keberagaman
yang ada pada Negara Republik
terdapat dua potensi yang dapat
muncul. Pertama bersifat positif, karena keberagaman dapat
dimanfaatkan sebagai kekuatan
bersama jika semua potensi disatukan karena masing-masing
suku, agama dan Ras memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing dan jika kelebihannya

Hal ini yang terjadi diberbagai konflik-konflik bernuansakan SARA
yang terjadi di Indonesia, selama
sepuluh tahun belakangan ini seperti
yang terjadi di Situbondo (1996),
Tasikmalaya (1997), Rengasdengklok (1997), Sanggauledo (1997),
Karawang-Bekasi (1997), Kupang
(1997), Poso (1998), Sambas (1999),
Ambon (1999), Mataram (2000),
Sampit (2001), Cikeusik (2010) dan
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lain sebagainya. Konflik-konflik
tersebut merupakan akibat dari
keberagaman tidak dikelola secara baik sehingga menimbulkan
konflik kekerasan yang pada akhirnya berdampak kepada pelanggaran hak asasi manusia pihak-pihak yang terlibat.
Makalah ini mencoba untuk membahas mengenai pelanggaranpelanggaran hak asasi manusia
apa saja yang terjadi akibat dari
konflik sosial yang menimbulkan kekerasan dengan mengambil salah satu konflik sosial yaitu
konflik Poso yang terjadi pada
tahun 1998 sd 2001 serta upayaupaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan
dan mendamaikan pihak-pihak
yang terlibat dalam konflik melalui rekonsiliasi.
B.
Pelanggaran-Pelanggaran
Hak Asasi Manusia Pada Konflik
Sosial
Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak
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yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran
manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak
ini dinyatakan sebagai bagian dari
kemanusiaan karena setiap sosok manusia, tidak peduli apapun
warna kulitnya, jenis kelaminnya,
usianya, latar belakang kulturalnya
dan apapun agamanya atau kepercayaan spritualitasnya. Sementara
itu dikatakan “melekat” atau “inheren” karena hak-hak itu dimiliki
oleh siapapun oleh setiap manusia
berkat kodrat kelahirannya sebagai
manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun.
Perkembangan konsep hak asasi
manusia di dunia internasional secara umum dibedakan dalam tiga
generasi yaitu generasi I dengan
penekanan hak sipil dan politik,
generasi II dengan penekanan hak
sosial ekonomi dan budaya serta
generasi ketiga yang melahirkan
hak pembangunan.
Di Indonesia, jaminan hak asasi
manusia diatur di dalam konstitusi
negara Republik Indonesia hasil
amandemen. Adapun hak asasi
manusia yang ditetapkan dan tertuang hingga amandemen ke 4 UUD
1945. Secara spesifik amandemen
UUD 1945 tentang HAM telah tertuang dalam pasal 28 yang diajukan pada masa amandemen yang
kedua 18 Agustus 2000 dengan
menambahkan satu bab khusus,
yaitu Bab X-A tentang Hak Asasi
Manusia mulai Pasal 28 A sampai
dengan 28 J. Sebagian besar isi perubahan tersebut mengatur hak-hak
sipil dan politik, hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya.
Selain diatur di dalam UndangUndang Dasar 1945 hasil amandemen, Hak Asasi Manusia juga
diatur didalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia. Menurut
Pasal 1 Undang-Undang tersebut,
yang di maksud hak asasi manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai mahkluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Hya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah
dan seriap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Sedangkan yang disebut dengan
pelanggaran hak asasi manusia
adalah setiap perbuatan setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik
disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan
hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut
hak asasi manusia seseorang atau
sekelompok orang yang dijamin
oleh undang-undang ini dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.
Dalam konteks konflik sosial banyak sekali terjadi pelanggaranpelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi. Seperti misalnya yang
terjadi pada konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
Akibat dari konflik yang terjadi di
Poso tersebut menimbulkan banyak
sekali korban baik korban nyawa,
harta benda dan lain sebagainya.
Berdasarkan hasil catatan Kontras
yang diolah dari laporan dari Bupati Poso, mengenai laporan perkembangan konflik Poso pada tanggal
7 Agustus 2001 kerugian-kerugian
yang diderita akibat konflik Poso,
yaitu :
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I. Poso Tgl 25 - 29 Desember
1998
1. Korban Manusia
a. Luka Berat:
1. Warga Masyarakat
17 Orang
2. Anggota ABRI
1 Orang
b. Luka Ringan
1. Warga Masyarakat		
139 Orang
2. Anggota ABRI
14 Orang
2. Kerugian Materil
Kerugian materil yang ditimbulkan diperkirakan mencapai
6
Milyar rupiah.
a. Yang dibakar massa		
l. RumahPenduduk
158 Buah
2. Ruko
16 Buah
3. Mobil
14 Buah
4. Sepeda Motor
20 Buah
5. Sepeda
6 Buah
6. Fasilitas Lain
15 Buah
b. Yang dirusak Massa		
l. RumahPenduduk
100 Buah
2. Fasiltas Lain
37 Buah
II. Poso Tangga 15-21 April
2000 Korban Manusia
a.
b.
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Meninggal Dunia
37 Orang
Luka-luka
34 Orang
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1. Kerugian Material di 		
perkirakan bernilai 20 Milyar
rupiah.
a. Terbakar
1. Rumah Penduduk
267 Buah
2. Rumah Ibadah
3 Buah
3.TK
1 Buah
4. SMP
1 Buah
5. SMU
1 Buah
6. Kantor Kelurahan
1 Buah
7.KantorPKK
1 Buah
8. Kantor Koperasi
1 Buah
9. Aula Polres
1 Buah
b. Rusak Berat		
1. Rumah Penduduk
108 Buah
2. Rumah Ibadah
1 Buah
c. Rusak Ringan
1. Rumah Ibadah
1. Buah
III. Poso Tanggal 23 Mei
- Juni
2000
1. Korban Manusia		
a. Meninggal Dunia
479 Orang
b. Luka Berat
92 Orang
c. Luka Ringan
9 Orang
2. Kerugian Materil		
a. Rumah Terbakar
685 Buah
b. Rumah Rusak
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650 Buah
c. Rumah Ibadah
18 Buah
d. Pesantren
1 Buah
e. Wartel
8 Buah
f. Toko
19 Buah
g. Bengkel
14 Buah
h. Sekolah
8 Buah
i. Kantor
3 Buah
3. Akibat dari konflik yang
terjadi mengakibatkan
pengungsian besar-besa
ran sebanyak 58.005 Jiwa
diwilayah Sulteng dan
luar Sulteng.
IV. Poso Mei - Juli 2001		
1. Korban Manusia
a. Luka berat
8 Orang
b. Luka Ringan		
23 Orang
c. Meninggal		
38 Orang
2. Kerugian Materil		
a. Rumah Penduduk terba
kar/rusak
1.337 Buah
b. Rumah ibadah terbakar/
rusak
16 Buah
c. Barak Pengungsi terbakar/
rusak
8 Buah
d. Fasilitas Umum lainnya
terbakar/rusak
2 Buah
3. Atas aksi kekerasan
mengakibatkan arus
pengungsi yang semula
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58.005 jiwa bertambah
menjadi 78.030 jiwa.
Dengan mengacu kepada
Instrumen hak-hak asasi manusia seperti Deklarasai Umum
Hak Asasi Manusia (DUHAM),
Kovenan Internasional Hak Sipil
dan Politik, Hak Ekonomi Sosial
dan Budaya dan Instrumen Hak
Asasi ManusiaNnasional seperti
Undang-Undang Dasar 1945 dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, penulis mencoba mengidentifikasi jenis pelanggaran
HAM yang terjadi pada konflik
Poso, yaitu :
1. Hak hidup sebagaimana diatur
di dalam pasal 6 ayat (1) Kov
enan Internasional Hak-Hak
Sipil
dan Politik, Pasal 28 I UndangUndang Dasar 1945 dan Pasal
4 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia. Dalam konteks Hak Asasi manusia hak
untuk hidup merupakan hak
asasi manusia yang tergolong
ke dalam non derogable rights
yaitu hak asasi yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam
koteks konflik Poso hak hidup
pihak-pihak yang terlibat konflik menjadi terlanggar karena
dalam konflik Poso terdapat
korban manusia yang meninggal dunia.
2. Hak atas rasa aman sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat
(1) Kovenan Internasional Hak-
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Hak Sipil dan Politik, Pasal 28
nya seperti wartel, pesantren
G Undang-Undang Dasar 1945
dan sekolah mengidentifikasidan Pasal 30 Undang-Undang
kan terlanggaranya hak atas miNomor 39 Tahun 1999 Tenlik warga negara.
tang HAM. Hak atas rasa aman 4. Hak untuk memperoleh pendiini meliputi berbagai hal, perdikan bagi anak sebagaimana
tama, hak atas perlindungan diri
diatur di dalam Pasal 60 ayat
pribadi, keluarga, kehormatan,
(1) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 yang menegaskan
martabat dan hak miliknya, hak
atas rasa aman dan ketentraman
serta perlindungan terhadap an- Rekonsiliasi merucaman ketakutan untuk berbuat
pakan salah satu cara
atau tidak berbuat sesuatu, hak
untuk hidup dalam tatanan ma- penyelesaian konfliksyarakat dan kenegaraan yang konflik sosial yang
damai, aman dan tenteram yang
terjadi termasuk juga
menghormati, melindungi dan
melaksanakan sepenuhnya hak konflik yang bernuaasasi manusia.
sakan SARA, karena
3. Perlindungan atas hak milik pribadi (property right) sebagaima- pada hakekatnya
na diatur di dalam Pasal 28 H rekonsiliasi adalah
ayat (4) Undang-Undang Dasar
1945 dan Pasal 36 ayat (1 ) dan suatu pencapaian
(2)Undang-Undang Nomor 39 kesepakatan antara
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
pihak-pihak yang
Manusia. Property Rights tergolong ke dalam hak atas kes- terlibat konflik untuk
ejahteraan dimana hak milik ini menyelesaikan konmerupakan hak setiap orang baik
sendiri maupun bersama-sama fliknya.
dengan orang lain dan hak milik
ini tidak boleh dirampas dengan
“Setiap anak berhak untuk memsewenang-wenang dan secara
peroleh pendidikan dan pengajamelawan hukum. Banyaknya
ran dalam rangka pengembankerugian-kerugian materi yang
gan pribadinya sesuai dengan
ditimbulkan dari konflik Poso
minat, bakat dan tingkat kecerseperti pembakaran terhadap
dasannya. Kerusakan-kerusakan
rumah/ruko milik penduduk,
TK, SMP, SMU dan pesanteren
yang diakibatkan oleh konflik
kendaraan roda empat dan roda
Poso menyebabkan kegiatan be2 dan sepeda serta pembakaran
lajar dan mengajar anak-anak di
terhadap fasilitas-fasilitas lain-

Humanis

Volume 1

daerah konflik tersebut menjadi
terganggu.
5. Hak atas kebebasan menjalankan ibadah agama dan kepercayaan sebagaimana diatur didalam
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan rusaknya berbagai fasilitas ibadah
menjadi hak menjalankan ibadah menjadi terganggu.
C.Rekonsiliasi Sebagai Upaya
Penyelesaian Konflik Sosial Secara sederhana rekonsiliasi dapat
digambarkan sebagai pencapaian
suatu kesepakatan antara pihak
korban dan pihak pelaku untuk
menyelesaikan konfliknya, membuat damai, berjabat tangan dan
meminta maaf seraya memberikan ganti rugi. Proses rekonsiliasi
dimaksudkan untuk memulihkan
kembali suatu suasana kemasyarakatn dimana satu dengan yang lain,
pihak-pihak yang terlibat konflik
dapat berjumpa kembali dan maju
bersama. Karena itu maksud inti
proses rekonsiliasi adalah untuk
memperbaiki dan membantu siapa saja terutama korban-korban
untuk mengolah pengalamannya
yang pahit sehingga tidak menjadi suatu beban berat lagi dalam
menata hidunya dimasa depan.
Rekonsiliasi bukan sesuatu yang
menyangkut pribadi-pribadi orang
sampai mereka secara pribadi
merasa utuh kembali melainkan
juga langsung berkaitan dengan
suatu perubahan sejati dalam
tatanan kemasyarakatan-terutama
dalam tatanan hukum dan politik
serta penerapannya-yang penah
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menyebabkan terjadinya penderitaan yang begitu hebat. Dengan
kata lain, tidaklah cukup suatu
penyelesaian di tingkat pribadi orang, melainkan perlu ada
dampak pada tingkat struktural
seperti diingkat perundang-undangan dan di tingkat penegakan
hukum. Unsur ini sangat sentral
dalam proses rekonsiliasi karena
perubahan tatanan social menjadi
jaminan utama bahwa “sejarah
tidak akan terulang” Rekonsilasi
tanpa unsur perbaikan struktural
adalah proses yang tidak lengkap.
Rekonsiliasi terdiri dari beberapa
aspek, yaitu :
1. Setiap korban konflik diberi
kesempatan untuk mengutarakan nasibnya secara terbuka
tanpa terancam dan diberikan
kesempatan untuk memahami
latar belakang persoalan yang
menimbulkan penderitaan terhadap dirinya;
2. Korban konflik diajak bicarasupaya merasa lega sekaligus
bisa memulai suatu proses penyembuhan luka batin secara
pribadi;
3. Proses rekonsiliasi perlu menciptakan suatu suasana dimana
kedua belah pihak merasa dihargai dan sebagai kosekuensiresiko hukuman perlu ditetapkan secara jelas seperi ganti
kerugian atau hukuman lain
nya;
4. Dari proses membuka secara luas sejarah yang pahit
diharapkan juga bukan saja
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suatu dampak penyembuhan
akan terjadi pada pribadi-pribadi
orang namun juga pada tertib/
tatanan kemasyarakatan pada
umumnya (perbaikan tatanan
sosial) sehingga apa yang terjadi
di masa yang lampau tidak akan
terulang;
5. Hasil proses rekonsiliasi perlu
dijadikan milik umum sehingga
perlu diterbitan dalam suatu
laporan lengkap dan tidak menyembunyikan kenyataan manapun.
Salah satu contoh rekonsiliasi yang
pernah dilakukan dalam penyelesaikan konflik sosial adalah Perjanjian Malino I Untuk menyelesaikan
konflik di Poso.
Deklarasi itu ditandatangani pada
20 Desember 2001 oleh 24 anggota
delegasi Kelompok Kristen (merah)
dan 25 anggota dari delegasi Kelompok Islam (putih). Terdapat 10
poin dalam kesepakatan tersebut
yakni:
1. Menghentikan semua bentuk
konflik dan perselisihan;
2. Menaati semua bentuk dan upaya
penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum
bagi siapa saja yang melanggar;
3. Meminta aparat negara bertindak
tegas dan adil untuk menjaga
keamanan;
4. Untuk menjaga terciptanya
suasana damai menolak memberlakukan keadaan darurat sipil
serta campur tangan pihak asing.;
5. Menghilangkan seluruh fitnah
dan ketidakjujuran terhadap
semua pihak dan menegakkan
sikap saling menghormati dan
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memaafkan satu sama lain
demi terciptanya kerukunan
hidup bersama;
6. Tanah Poso adalah bagian
integral dari Indonesia. Karena
itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang
dan tinggal secara damai dan
menghormati adat istiadat
setempat;
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan
ke pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum
konflik dan perselisihan berlangsung;
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masingmasing;
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan
prasarana ekonomi secara
menyeluruh;
10. Menjalankan syariat agama
masing-masing dengan cara
dan prinsip saling menghormati dan
menaati segala aturan yang
telah disetujui baik dalam
bentuk UU maupun dalam peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.
Pernyataan kesepakatan Perjanjian Malino I ini dilaksanakan
dengan agenda dan rencana pembentukan komisi Keamanan dan
Penegakan Hukum dan Komisi
Sosial Ekonomi. Untuk bidang
keamanan terdapat 2 (dua) substansi kegiatan berupa penyerahan senjata api dan rakitan serta
senjata penikam dan pengem-
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balian dan pemulangan pendatang,
sedangkan bidang penegakan
hukum dilaksanakan secara efektif
sesuai tuntutan masyarakat yang
berasaskan keadilan dengan tidak
mengabaikan asas praduga tidak
bersalah serta HAM.
D. Penutup
Dari penjelasan di atas, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Keberagaman yang ada pada
Negara Republik memiliki dua
potensi, yaitu pertama, potensiyang bersifat positif. Hal ini
dapat terjadi jika semua potensi
keberagaman dipersatukan
maka akan menjadi sebuah
kekuatan yang sangat besar
untuk membangun bangsa dan
negara. Kedua, potensi yang
bersifat negatif. Hal ini terjadi
apabila keberagaman tidak
dikelola secara baik akan dapat
berakibat pada konflik bernuasakan SARA (Suku, agama dan
Ras).
2. Konflik-konflik sosial yang
bernuasakan SARA cenderung
mengakibatkan pelanggaran
HAM pihak-pihak yang terlibat
seperti misalnya yang terjadi
pada konflik Poso, pelanggaranpelanggaran HAM yang terjadi
antara lain Hak hidup, hak atas
rasa aman, hak milik pribadi
(property right) dan hak untuk
memperoleh pendidikan bagi
anak serta hak atas kebebasan
menjalankan ibadah agama dan
kepercayaan.
3. Rekonsiliasi merupakan salah

satu cara penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi
termasuk juga konflik yang bernuasakan SARA, karena pada
hakekatnya rekonsiliasi adalah
suatu pencapaian kesepakatan
antara pihak-pihak yang terlibat
konflik untuk menyelesaikan
konfliknya.
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MENGGUGAT CSR (Coorporate
Social Responsibility)
Oleh : Josefhin Mareta*

“Kewajiban korporasi dalam
bentuk Corporate Social
Responsibility terutama dalam
Community Development, tidak
seharusnya sekedar dimaknai
sebagai upaya membangun citra.
Kewajiban dan tanggung jawab
tersebut lahir karena komitmen
kemanusiaan dan kesadaran
bahwa aktivitas korporasi, secara
langsung maupun tidak, telah
ikut menciptakan ketimpangan,
kemiskinan, dan keterbelakangan
(�����������������������������
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,
S.H.)”

CSR berdimensi legal, moral
dan etis

C

orporate Social
Responsibility (CSR)
atau yang dikenal
dengan istilah tanggung jawab
sosial perusahaan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari
keseluruhan kegiatan perusahaan
(korporasi). Keberhasilan
perusahaan dalam menjalankan
usahanya selain dipengaruhi
oleh faktor internal, juga
didukung oleh para stakeholder
(Pemangku Kepentingan),
dan kepada para pemangku
kepentingan inilah perusahaan
mengimplementasikan CSR.
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		 Menurut Patra M. Zein
(mantan Ketua YLBHI), lahirnya
CSR dilatarbelakangi oleh
beberapa indikator, diantaranya
meningkatnya kesadaran
konsumen, banyaknya pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) yang
dilakukan oleh perusahaan besar
di dunia yang mengakibatkan
turunnya nilai jual korporasi dan
Socially Responsibility investment,
dan mulai bertemunya rezim
HAM dan rezim perdagangan di
dunia (YLBHI, 2002, Potrait of
Economic, Social and Cultural
Rights Violation in Indonesia).
		 Mengenai peran perusahaan
dalam melakukan tanggung jawab
sosialnya, ditegaskan dalam Pasal
74 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang menyebutkan
perseroan yang menjalankan
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kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan.
Selanjutnya dalam pasal 15
huruf b Undang-Undang 25
Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal menyatakan setiap
penanam modal berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan.
Meskipun demikian,
konsep CSR di berbagai negara
asing, terutama di negara-negara
maju dianggap sebagai sebuah
konsep yang berdimensi etis dan
moral sehingga pelaksanaannya
bersifat sukarela, dan bukan
sebagai suatu kewajiban
hukum. Lain halnya dengan di
Indonesia, konsep CSR dijadikan
sebagai sebuah kewajiban

OPINI
hukum yang harus dipatuhi oleh
perusahaan. Sudah seharusnya
yang menjadi substansi dari CSR
adalah bagaimana dunia usaha
mempunyai moral dan etika dalam
menjalankan kegiatan usahanya
sehingga masyarakat akan percaya
bahwa perusahaan bertanggung
secara sosial bukan karena
kepentingannya dan diwajibkan
oleh peraturan perundangan yang
ada.

CSR sebagai aksi sosial
CSR merupakan bentuk konkret
dari penghargaan perusahaan
terhadap kepentingan seluruh
stakeholder-nya. Yang seharusnya
dilakukan oleh perusahaan adalah
mengidentifikasi kepentingan,
menanggapi kepentingan,
mengenali hak-hak legal dan
kepentingan yang sah, serta
mengenali kepentingan yang lebih
luas terkait dengan pembangunan
berkelanjutan. Caranya
melaksanakan program CSR
yang visibel. Misalnya bidang
pendidikan dan kesehatan.
Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya
perlindungan HAM, serta merta
dibarengi peran perusahaan
dalam melakukan aktivitas
CSR di dalamnya, salah satu
contohnya Astra Group, melalui
Yayasan Dharma Bhakti Astra
menyebutkan bahwa pihaknya
telah melakukan program
pemberdayaan UKM melalui
peningkatan kompetensi dan

kapasitas produsen, termasuk
di dalam program ini adalah
pelatihan manajemen, studi
banding, magang, dan bantuan
teknis (wordpress.com). Belum
semua badan usaha sudah
menerapkan tanggung jawab
sosialnya, masih ditemukan
perusahaan yang terkesan semakin
memiskinkan masyarakat di

“Eksistensi sebuah
perusahaan tidak
hanya dinilai dari
aspek ekonomi
tetapi juga harus
memperhatikan
aspek sosial.
Perusahaan harus
mampu memberikan
kontribusi secara
langsung ke
masyarakat dengan
meningkatkan
kualitas kehidupan
masyarakat dan
lingkungannya.”
sekitarnya. Ketika P.T Freeport
mulai “menjarah” bumi Papua,
prosentase kemiskinan Papua
menduduki peringkat pertama di
seluruh Indonesia, sebesar 38,69%
dari 2.518,4 juta jiwa dari jumlah
keseluruhan penduduk Papua.
Selain itu, Papua juga mendapat
peringkat nomor satu dalam hal
penderita busung lapar, ketika
pada tahun 2005, sebanyak 55
warga Kabupaten Yahokimo,
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yang terletak tidak jauh dari
wilayah operasi Freeport telah
meninggal akibat penyakit itu
(WALHI, 2006, Bagaimana
Pertambangan Emas dan
Tembaga Raksasa Menjajah
Indonesia). Sejauh mana CSR
dapat melakukan perannya dalam
kehidupan masyarakat, khususnya
perlindungan akan HAM, karena
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas menyatakan
bahwa tanggung jawab sosial
dan lingkungan adalah komitmen
perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat
pada umumnya
Eksistensi sebuah perusahaan
tidak hanya dinilai dari aspek
ekonomi tetapi juga harus
memperhatikan aspek sosial.
Perusahaan harus mampu
memberikan kontribusi secara
langsung ke masyarakat dengan
meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dan lingkungannya.
Sebagai contoh, konflik Mesuji
bisa dipicu karena masyarakat
sekitar tidak merasakan kontribusi
perusahaan secara langsung
terhadap kesejahteraannya.
Bahkan, keberadaan perusahaan
dirasa menimbulkan disparitas
dan kesenjangan ekonomi.
Singkatnya ada konflik
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kepentingan antara perusahaan
dengan masyarakat.

Darusman (Mantan Ketua KOMNAS
HAM) berpendapat korporasi
dapat dikategorikan sebagai pelaku
CSR berbasis HAM
pelanggar HAM. Argumen ini
Konsep CSR yang didasarkan didasarkan pada UU Perseroan
pada parameter HAM berimbas Terbatas yang mengakui korporasi
sebagai personalitas hukum (legal
pada pembuatan kebijakan
personality). Korporasi tunduk pada
perusahaan yang melibatkan
hukum yang berlaku sebagai legal
semua pihak. Implikasi CSR
personality lainnya. Korporasi bisa
terhadap upaya penegakkan
menjadi subjek pelanggaran HAM
HAM akan menjadi tidak
(hukumonline.com).
berguna ketika CSR dibuat
tetapi hanya dipandang sebagai
Keterlibatan negara di dalam
komponen biaya yang akan
CSR menjadi salah satu tolak ukur
mengurangi keuntungannya.
keberhasilan corporate mewujudkan
Aspek lingkungan dan sosial
mulai dipertimbangkan, tetapi
“Keterlibatan negara di
dengan keterpaksaan yang
dalam CSR menjadi salah
biasanya dilakukan setelah
satu tolok ukur keberhasilan
mendapat tekanan dari pihak lain,
corporate mewujudkan
seperti masyarakat atau lembaga
tanggung jawabnya. “
swadaya masyarakat.

mensejahterakan segelintir orang,
merusak lingkungan secara
masif, menjadi lahan subur
bagi korupsi serta pelanggaran
HAM. Kedua, pembentukan
forum diskusi stakeholders pada
level perusahaan yang secara
khusus membahas CSR. Ketiga,
penyempurnaan standar berkala
untuk pelaporan pelaksanaan
CSR dalam perusahaan.
Keempat, pembuatan kode
etik pelaksanaan CSR berbasis
HAM. Dan yang terakhir
adalah pemberian reward
dan punishment terhadap
korporasi yang menjalankan
dan melanggar CSR. Bukan
hanya sanksi menurut ketentuan
perundang-undangan yang
ada sebagaimana diatur dalam
Pasal 74 ayat 3 UU PT, tetapi
sanksi berupa penundaan,
tanggung jawabnya. Pembuatan
Merujuk pada UU No 39
penghentian atau pencabutan
kebijakan
yang
salah
kaprah
justru
Tahun 1999 tentang HAM,
insentif atau subsidi. Sebaliknya
definisi pelanggaran HAM adalah akan membawa persoalan HAM yang bila perusahaan memenuhi
“setiap perbuatan seseorang atau semakin pelik. Tambang Freeport
kewajiban melakukan CSR maka
kelompok orang termasuk aparat adalah bukti nyata salah urus sektor
dapat diberikan rewards berupa
pertambangan
di
Indonesia.
Pengurus
negara baik disengaja maupun
insentif, subsidi, pemotongan
negara menganggap emas hanya
tidak sengaja, atau kelalaian
pajak, atau sejenisnya. Sudah
sebatas komoditas devisa yang
yang secara melawan hukum
saatnya perusahaan berkomitmen
kebetulan berada di tanah Papua.
mengurangi, menghalangi,
menerapkan CSR yang
Bukan
sebagai
sumber
daya
alam
yang
membatasi, dan atau mencabut
berdimensi HAM. Bukan hanya
mempunyai daya rusak jika dikeruk
hak asasi manusia seseorang
dimaknai sebagai kewajiban
dan akan berdampak pada manusia
atau kelompok orang yang
hukum, tetapi pelaksanaannya
dan lingkungan sekitarnya.
dijamin oleh undang-undang
didasari kesukarelaan demi
ini, dan tidak mendapatkan,
perkembangan dunia usaha dan
Perlu reedukasi masyarakat
atau dikhawatirkan tidak akan
peningkatan upaya perlindungan,
dan pelaku bisnis tentang hak dan
memperoleh penyelesaian
penghormatan, dan pemenuhan
kewajiban stakeholders dalam
hukum yang adil dan benar,
HAM secara keseluruhan.
rangka meningkatkan kesadaran
berdasarkan mekanisme
CSR, supaya perusahaan tidak hanya
(*Staff pada Sekretariat Balitbang HAM)
hukum yang berlaku”. Marzuki
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ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
Okky Chahyo Nugroho

S

(Fungsional Peneliti di Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.)

uatu sistem peradilan
pidana mempunyai
perangkat struktur
atau sub-sistem yang seharusnya
bekerja secara koheren, koordinartif
dan integratif agar dapat mencapai
effisiensi dan effektivitas yang
maksimal. Sub-sub sistem ini
berupa polisi, jaksa pengadilan
dan lembaga koreksi baik yang
sifatnya institusional
maupun
yang non konstitusional. Dalam
hal ini mengingat peranannya yang
semakin besar, penasehat hukum
dimasukkan sebagai quasi subsystem.
Pendahuluan
Sistem peradilan pidana
(criminal justice system) di
Indonesia, proses pro justisia
dimulai
dari
penyidikan,
penuntutan
dan
persidangan

di pengadilan . Dalam sistem
kekuasaan kehakiman di Indonesia,
pengadilan anak berada dalam
lingkup peradilan umum. Karena
	���������
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2004, hal 21.
	������������������������������������
Lihat UU Nomor Tahun 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
	��������������������������������������
Lihat UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan di Indonesia terdiri atas empat lingkungan
peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer,
Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Namun dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2004
yang mencabut UU No 14/1970, kekuasaan kehaki-

itu pengadilan anak bukan peradilan
khusus, akan tetapi berada pada
lingkup kewenangan pengadilan
negeri seperti juga halnya dengan
pengadilan niaga, dan pengadilan
hak asasi manusia.
Pada tingkat penyidikan
yang dilakukan aparatur kepolisian,
sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak (“UU No.
3/1997”), dilakukan oleh penyidik
anak. Selain itu, secara eksplisit
pula UU No 3/1997 mengatur
sejumlah hak-hak anak nakal yang
diduga melakukan tindak pidana.
Karenanya, penyidik terikat pula
untuk melaksanakan hak-hak anak
dan prosedural pemenuhan hak anak
dalam UU No 3/1997. Dalam hal
terjadinya penahanan terhadap anak
yang jika terpaksa harus dilakukan
terhadap anak,
kendatipun
secara asas hukum merupakan
upaya yang terakhir (last resort
principle) pada prakteknya masih
dominan dengan penahanan yang
menggabungkan bersama dengan
tersangka/terdakwa tindak pidana
dewasa atau narapidana dewasa.
man ditambahkan dengan Mahkamah Konsitusi.
	��������������������������������������
Menurut pasal 41 UU No 3/1997, penyidikan dalam kasus anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI.
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Secara normatif ketentuan
UU No 3/1997 mengandung
norma hukum (legal substance)
yang mengakui hak-hak anak
dan prosedural hukum dalam
penyidikan perkara anak nakal
yang dimaksudkan menjamin hakhak anak. Untuk menyebutkan
beberapa diantaranya, termasuk
hak untuk memperoleh bantuan
hukum, hak untuk dipisahkan
penahanannya dengan orang
dewasa, dan hak untuk ditahan
pada tempat khusus untuk anak,
hak untuk disidik oleh penyidik
anak, hak untuk diperiksa dalam
suasana
kekeluargaan,
hak
untuk memperoleh penelitian
kemasyarakatan dari pembimbing
kemasyarakatan.
Pelanggaran HAM Anak yang
Berkonflik dengan Hukum
Keadaan faktual ini secara
normatif bukan saja melanggar
hak-hak anak yang sudah diatur
dalam ketentuan hukum nasional,
namun disisi lain anak-anak yang
berada dalam penahanan, apalagi
yang berada dalam lembaga
pemasyarakatan yang bergabung
dengan pelaku kriminal dewasa
	��������������������������������������
Lihat Pasal 66 UU No. 39/1999,
UU No. 23/2002 dan Pasal 45 ayat (3) UU No.
3/1997.
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kerapkali
menjadi
sasaran
tindakan kekerasan, pemerasan
sesama penghuni LP atau Rumah
Tahanan, melakukan pembelajaran
kejahatan yang lebih serius, dan
akibat kekerasan yang dialaminya
menimbulkan trauma psiko-sosial
anak. Sudah waktunya program
pelayanan sosial di luar lembaga
untuk memenuhi hak-hak anak
yang dikembangkan sebagai
program
penanganan
anak
berkonflik dengan hukum yang
berbasis kepada pendekatan
restorative justice, dan bukan
lagi hanya kepada pendekatan
penjeraan pelaku.

Pidana (KUHAP), kecuali Pasal 64.
Dengan demikian, hak-hak tersangka
atau terdakwa anak di dalam UU
No. 3/1997 tidak mencabut hak-hak
tersangka atau terdakwa anak di
dalam KUHAP.

diajukan ke kejaksaan setempat
dengan kondisi fisik lemah karena
penyiksaan. Setelah di putus
Pengadilan Bale Bandung di putus
hukuman maksimal untuk kasus
pemerkosaan. Dan “Y” dijebloskan
ke Rutan Kebon Waru Bandung,
Kasus-kasus Anak yang Berkonflik
Ia dijadikan satu dengan tahanan
Hukum
dewasa sebelum dipindahkan ke
Persoalan di atas memang LP Anak Pria Tangerang selama
tidak lepas dari realita yang dua tahun. Menurut cerita “Y”
ada di masyarakat seperti kasus juga banyak anak mengatakan
pemerkosaan yang terjadi di bahwa LP Anak Tangerang benarbenar menyeramkan dengan
adanya perpeloncoan secara
sadis yang dilakukan oleh
para napi anak di sana.

Contoh lain adalah
kasus Mohammad Azwar
(Raju), seorang anak laki-laki
berumur 8 tahun berkelahi
dengan seorang anak lainnya
sehingga
anak
tersebut
mengalami luka-luka dan
Secara
normatif, http://www.poskotanews.com/cms/wp-content/uploads/2012/01/penjara-anak-n.jpg
dilaporkan oleh orang tuanya
hak-hak tersangka atau terdakwa Bandung Jawa Barat. Peristiwa ke polisi. Dan menjalani proses
anak-anak diatur dalam Pasal 45 terjadi pada bulan September – penyidikan sampai diajukan
ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan Oktober 2003 dan dilakukan oleh persidangan di Pengadilan Negeri
ayat (3) UU No. 3/1997. Namun, anak dibawah umur (Inisial “Y” Langkat Sumatera Utara. Selama
hak-hak tersangka atau terdakwa 12 tahun) telah memperkosa anak belum di putus oleh hakim Raju
anak juga ditemukan dalam Pasal perempuan berumur 10 tahun. dijebloskan di Rutan Pangkalan
50 sampai dengan Pasal 68 UU Yang mendasari pelaku melakukan Brandan, Langkat Sumatera Utara
No.8 Tahun 1981 tentang Kitab pemerkosaan karena pengaruh film dan pada akhirnya mendapat
Undang-undang Hukum Acara porno yang sering ia lihat karena putusan bersalah dari hakim
	�����������������������������������
Penjelasan mengenai kekerasan dan
diajak tetangganya, sebenarnya “Y”
karena melakukan penganianyaan
keadaan buruk yang diderita anak-anak dalam lemtidak mengerti apa arti perkosaan.
baga penjara dapat diperoleh dari berbagai laporan
terhadap seorang anak lain, namun
diantaranya Titing Martini “Suara Anak dari BaDalam
masa
proses
penyidikan
lik Tembok Penjara”, dalam Heru Prasadja; Tidikembalikan keorang tuanya.
ting Martini, (Ed), “Anak Yang Berkomflik Denterjadi penyiksaan sampai pada
Dari semua proses peradilan kasus
gan Hukum”, PKPM Unika Atma Jaya Jakarta,
akhirnya “Y” mengaku dan Berkas
Jakarta, 1998, hal. 58-60. Analisis masalah hukum
ini, yang menjadikan trauma bagi
(legal issues) dalam penerapan hukum anak nakal,
Acara Pemeriksaannya (BAP)
Lihat Muhammad Joni, “Pidana dan Tindakan
	�������������������������������������
Download dari http://blogajibandung.
proses penyidikan,
dalam hal anak ditahan maka
selama dalam penahanan
anak berhak atas pemenuhan
kebutuhan jasmani, rohani,
dan sosial anak.

Bagi Anak: RUU KUHP Vs UU No. ������
3/1997”,
Newsletter Kalingga, November 2003.
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Supramono, Gatot, “Hukum Acara Pengadilan Anak”, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 24.
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wordpress.com/2007/06/03/pengakuan-anak-yang
berkonflik-dengan hukum, tanggal 17 April 2010.
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dan Tindakan Bagi Anak:
RUU KUHP Vs UU
No. 3/1997”, Newsletter
Kalingga,
November
2003.

Raju adalah dijebloskan ke Rutan khususnya KUHP, namun juga
Pangkalan Brandan selama 2 melakukan perbuatan yang dilarang
minggu dengan lingkungan yang lainnya.
asing dan meyeramkan bagi anak
seusia Raju di gabung dengan napi
DAFTAR REFERENSI
orang dewasa.
Penutup
Dari uraian kasus diatas
memang benar tindak pidana
yang dilakukan oleh anak bukan
merupakan suatu kejahatan seperti
dilakukan oleh orang dewasa. Hal
ini merupakan kenakalan anak
atau delikuensi anak. Delikuensi
anak adalah suatu kategori khusus
tingkah laku kejahatan dalam
kriminologi bila pelakunya masih
dikategorikan anak. Dalam hal ini,
pengertian kenakalan anak adalah
pola tingkah laku pelanggaran
hukum pidana yang bila dilakukan
oleh orang dewasa disebut sebagai
kejahatan, dan pola tingkah
laku yang boleh dilakukan oleh
orang dewasa tetapi tidak pantas
dilakukan oleh anak.10
Undang-undang No. 3
Tahun 1997 tidak memberikan
pembedaan
perbuatan sekadar
melakukan perbuatan yang dilarang
yang
mungkin
dimaksudkan
sebagai perbuatan kenakalan anak
(juvenile delinquency). Keadaan
ini bisa membuka peluang
penafsiran bagi aparatur penegak
hukum memperluas pemidanaan
anak yang bukan saja melakukan
pelanggaran atas hukum pidana
	�
Idem.
10	��������������������
Mustofa, Muhammad, Metodologi Penelitian Kriminologi, Edisi Kedua, FISIP UI Press,
2007.
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Supramono,
Gatot,
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mencabut UU No 14/1970,
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ditambahkan
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Mahkamah Konsitusi.
Penjelasan mengenai kekerasan
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diderita anak-anak dalam
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lembaga penjara dapat
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TAWURAN PELAJAR YANG BELUM
TERSELESAIKAN
Oleh Yuliana Primawardani*

S

ekolah merupakan
salah satu sarana untuk
memperoleh pendidikan
dan pengajaran bagi siswa, baik
tingkat dasar maupun tingkat
menengah. Pada dasarnya
Siswa tidak hanya diajarkan
mengenai ilmu pengetahuan,
tetapi diajarkan pula mengenai
sikap tauladan dan budi peketi,
sehingga diharapkan siswa dapat
dengan mudah beradaptasi dan
bersosialisasi dengan lingkungan
sekitar.
Harapan tidak selamanya
sesuai dengan kenyataan. Hal
ini dapat terlihat dari maraknya
kasus-kasus kriminalitas

24
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Pada remaja yang
sering berkelahi
ditemukan bahwa
mereka mengalami
konflik batin,mudah
frustasi, memiliki
emosi yang labil,
tidak peka terhadap
perasaan orang lain,
dan memiliki perasaan
rendah diri yang kuat.
Mereka biasanya
sangat membutuhkan
pengakuan.
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yang dilakukan oleh pelajar,
diantaranya kasus tawuran
pelajar Kasus tersebut sudah
sejak lama terjadi pada sekolahsekolah tingkat menengah,
baik SLTP maupun SLTA.
Tawuran antar pelajar merupakan
fenomena yang telah mencoreng
dunia pendidikan mengingat
sekolah merupakan tempat
pembelajaran diri bagi para siswa
untuk menjadi manusia yang
lebih baik.
Komisi Nasional
Perlindungan Anak (Komnas PA)
merilis jumlah tawuran pelajar
tahun 2011 sebanyak 339 kasus
dan memakan korban jiwa 82

FOKUS
orang. Tahun sebelumnya, jumlah
tawuran antarpelajar sebanyak 128
kasus. Tak berbeda jauh, data dari
KPAI menyebutkan, pengaduan
kekerasan kepada anak sebanyak
107 kasus, dengan bentuk
kekerasan seperti kekerasan fisik,
kekerasan psikis, pembunuhan,
dan penganiayaan. (Rihad Wiranto
pada http://www.jurnas.com/
halaman/9/2011-12-31/194033).
Data di atas menunjukkan
bahwa pada kasus tawuran pelajar
terdapat indikasi pelanggaran
HAM yang dilakukan oleh anak
usia sekolah. Adapun jenis hakhak yang telah dilanggar menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
mencakup :
• Hak Untuk Hidup,
yaitu terdapat pada Pasal
9 ayat (1), yang berbunyi :
Setiap orang berhak untuk
hidup, mempertahankan
hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya.
• Hak Atas rasa Aman,
Yaitu terdapat dalam Pasal 33,
yang berbunyi :
(1) Setiap orang berhak untuk
bebas dari penyiksaan,
penghukuman atau
perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi, merendahkan
derajat dan martabat
kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk
bebas dari penghilangan
paksa dan penghilangan
nyawa.

• Hak Anak,
Hak anak merupakan salah satu
hak yang dilanggar dalam kasus
Tawuran Pelajar. Hak tersebut
tercantum dalam Pasal-pasal
sebagai berikut :
a. Pasal 53 ayat (1) yang
berbunyi : Setiap anak
sejak dalam kandungan
berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup,
dan meningkatkan taraf
kehidupannya.
b. Pasal 58 ayat (1) yang
berbunyi : Setiap anak
berhak untuk mendapatkan
perlindungan hukum
dari segala bentuk
kekerasan fisik atau
mental. penelantaran.
perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual selama
dalam pengasuhan orang
tua atau waljnya, atau
pihak lain manapun yang
bertanggungjawab atas
pengasuhan
Banyaknya hak yang
dilanggar pada kasus tawuran
pelajar tersebut perlu menjadi
perhatian dari berbagai pihak
mengingat kasus tersebut sampai
saat ini belum terselesaikan.
Dalam upaya penyelesaian kasus
tawuran pelajar, terlebih dahulu
perlu diketahui berbagai faktor
psikologis penyebab terjadinya
tawuran pelajar, yaitu :
1.

Faktor internal. Remaja
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yang terlibat perkelahian
biasanya kurang mampu
melakukan adaptasi pada
situasi lingkungan yang
kompleks. setiap masalahnya
memilih menggunakan cara
singkat untuk memecahkan
masalah. Pada remaja yang
sering berkelahi ditemukan
bahwa mereka mengalami
konflik batin,mudah frustasi,
memiliki emosi yang labil,
tidak peka terhadap perasaan
orang lain, dan memiliki
perasaan rendah diri yang
kuat. Mereka biasanya sangat
membutuhkan pengakuan.
2.

Faktor keluarga. Rumah
tangga yang dipenuhi
kekerasan (entah antar orang
tua atau pada anaknya) jelas
berdampak pada anak. Anak,
ketika meningkat remaja,
belajar melakukan kekerasan
pula. Sebaliknya, orang tua
yang terlalu melindungi
anaknya ketika remaja akan
tumbuh sebagai individu
yang tidak mandiri dan tidak
berani mengembangkan
identitasnya yang unik.
Begitu bergabung dengan
teman-temannya, akan
menyerahkan dirinya secara
total terhadap kelompoknya
sebagai bagian dari indentitas
yang dibangunnya.

3.

Faktor sekolah. Sekolah
pertama-tama bukan
dipandang sebagai lembaga
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yang harus mendidik
siswanya menjadi sesuatu.
Tetapi sekolah terlebih
dahulu harus dinilai dari
kualitas pengajarannya.
Karena itu, lingkungan
sekolah yang tidak
merangsang siswanya untuk
belajar (misalnya suasana
kelas yang monoton,
peraturan yang tidak relevan
dengan pengajaran, tidak
adanya fasilitas praktikum,
dsb.) akan menyebabkan
siswa lebih senang
melakukan kegiatan di luar
sekolah bersama temantemannya. Baru setelah
itu masalah pendidikan,
di mana guru jelas
memainkan peranan paling
penting. Sayangnya guru
lebih berperan sebagai
penghukum dan pelaksana
aturan, serta sebagai tokoh
otoriter yangsebenarnya juga
menggunakan cara kekerasan
(walau dalam bentuk
berbeda) dalam“mendidik”
siswanya.
4.

26

Faktor lingkungan.
Lingkungan di antara rumah
dan sekolah yang seharihari remaja alami, juga
membawa dampak terhadap
munculnya perkelahian.
Misalnya lingkungan rumah
yang sempit dan kumuh, dan
anggota lingkungan yang
berperilaku buruk (misalnya
narkoba, tayangan kekerasan
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di TV yang hampir tiap hari
disaksikan). Begitu pula
sarana tranportasi umum yang
sering menomor sekiankan
pelajar. Juga lingkungan kota
(bisa negara) yang penuh
kekerasan seperti yang kita
saksikan di tayangan buser,
sergap, patroli,dll. Semuanya
itu dapat merangsang remaja
untuk belajar sesuatu dari
lingkungannya, dan kemudian
reaksi emosional yang
berkembang mendukung untuk
munculnya perilaku berkelahi.
(Ahmad Nawawi dalam http://
ml.scribd.com/doc/91828342/
Intervensi-Sosial-Tawuran-Pelajar)
Beberapa faktor di atas
merupakan faktor yang secara
psikologis melatarbelakangi pelajar
untuk berperilaku negatif dengan
kelompoknya yang akhirnya
memicu terjadinya tawuran pelajar.
Walaupun demikian, beberapa
faktor di atas juga dapat menjadi
faktor yang memiliki peranan
penting dalam penyelesaian kasus
tawuran pelajar. Adanya upaya
perbaikan kearah yang lebih baik
pada beberapa faktor tersebut,
secara perlahan dapat mendukung
dalam meminimalisir tawuran
pelajar.
Selain itu perlu adanya
perubahan sistem dari Guru
Bimbingan Konseling pada
tiap sekolah. Guru Bimbingan
Konseling dapat lebih mendekatkan
diri pada siswa kurang mampu yang
berpotensi terlibat pada tawuran
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pelajar, sehingga mereka lebih
leluasa untuk menceritakan
berbagai permasalahan yang
dihadapi dan dapat segera
ditemukan solusinya secara
bersama-sama.
Upaya penyelesaian
kasus tawuran pelajar juga dapat
dilakukan dengan memberikan
pendidikan Hak Asasi Manusia
pada siswa. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman siswa akan hakhak yang dimiliki oleh manusia
dan dilindungi oleh negara.
Dengan mempelajari tentang
Hak Asasi Manusia, diharapkan
siswa dapat mengetahui berbagai
perilaku baik dan perilaku buruk,
sehingga dapat menghindari diri
dari upaya pelanggaran HAM
yang selama ini terjadi pada
kasus tawuran pelajar.
Masih banyak upaya
lain yang dapat dilakukan dalam
penyelesaian kasus tawuran
pelajar. Akan tetapi upaya-upaya
tersebut perlu dilakukan secara
terus menerus dan membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak
baik, sekolah, keluarga,
masyarakat maupun instansi
terkait, sehingga masalah tawuran
pelajar dapat teratasi.

*(Peneliti Pertama Bidang Studi Hukum
dan Pengadilan pada Puslitbang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya Balitbang
HAM)
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Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Anak
http://jogja-pos.com/wp-content/uploads/2011/11/LAHAN-KOSONG-42.jpg

Penny Naluria Utami, S.Sos*

I

ndonesia telah mengalami
Dalam pendekatan
proses reformasi dan transisi pembangunan berbasis hak
tata kelola pemerintahan yang
anak, anak ditempatkan
lebih demokratis, transparan, pardalam konteks yang lebih
tisipatif, dan akuntabel. Pemerinluas, dimana semua tujuan
tah yang dulu dipandang sebagai
dari program pembangunan
penguasa masyarakat, sekarang
diupayakan untuk
dipandang sebagai pemangku kememenuhi hak anak secara
wajiban yang melayani masyarakomprehensif.
kat. Indonesia telah mengadopsi
pendekatan pembangunan dan
menghasilkan dokumen perencaperencanaan berbasis hak sebagai
naan yang sangat panjang dengan
refleksi dari komitmen terhadap
memberikan rujukan hukum dan
berbagai konvensi internasional.
peraturan pemerintah, sementara
Namun demikian, pendekatan
agak mengabaikan peran nyata
tersebut belum banyak dipahami
pemerintah dan pemangku kewajioleh aparatur pemerintah, khususban lainnya dalam prosesnya.
nya para perencana pembangunan
Salah satu ciri penting
di daerah. Aparat sering berpikir
pendekatan perencanaan
bahwa perencanaan berbasis hak
pembangunan berbasis hak adalah
hanyalah mencantumkan peramembuat konsep tentang peran
turan hukum dan perundangan
pemerintah beserta aparatnya dan
di dalam dokumen perencanaan.
warga negara serta merumuskan
Aparat belum terdorong untuk
tugas yang yang harus dikerjakan
mengadopsi pendekatan ini sebaik oleh aparat pemerintah dan
cara menyeluruh, atau upaya
warga negara sesuai dengan
untuk mengadopsinya dengan
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peran masing masing. Aparat
pemerintah didefinisikan
sebagai pemangku kewajiban
(duty-bearers) atau mereka
yang bertanggungjawab untuk
memenuhi pelayanan kepada
warga negara, dan warga negara
dipandang sebagai pemegang hak
untuk menuntut. Warga negara
diartikan sebagai pemegang
hak untuk menuntut karena
undang-undang (kerangka hukum
lainnya) menjamin hak-hak
mereka yang harus dipenuhi oleh
pemangku kewajiban melalui
pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Menggunakan
pendekatan perencanaan
pembangunan berbasis hak oleh
karenanya menuntut sebuah
transisi psikologis dari aparat
pemerintah. Mereka harus tidak
lagi memandang diri mereka
sebagai pemegang kekuasaan,
melainkan harus memandang diri
mereka sebagai penyedia layanan.
Beberapa istilah kunci
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dan pengertiannya dalam konteks
perencanaan berbasis hak antara
lain adalah sebagai berikut:
• Pemangku kewajiban (dutybearers): termasuk setiap
orang dalam jabatan apapun
baik formal maupun informal
yang bisa mempengaruhi
atau memiliki kekuasaan
terhadap anak dan pihak
yang memiliki peran untuk
memenuhi hak anak untuk
memperoleh pendidikan.
• Pemegang hak untuk
menuntut (claim-holders):
setiap anak yang memiliki
hak untuk menerima layanan
pendidikan berdasarkan
hukum nasional dan
internasional. Dalam hal
ini anak-anak dengan
haknya untuk mendapatkan
pendidikan yang bebas
terhadap segala bentuk
diskriminasi.
Ciri dari pendekatan
pembangunan berbasis hak
ini adalah partisipasi aktif
masyarakat dalam proses
pembangunan, para pemangku
kewajiban baik pemerintah
maupun lembaga non pemerintah
mempunyai kewajiban yang jelas
dalam proses pembangunan.
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Dalam pembangunan
berbasis hak, lembaga non
pemerintah yang berperan sebagai
pemangku kewajiban kedua tidak
boleh mengambil alih peran
pemerintah sebagai pemangku
kewajiban utama. Lembaga non
pemerintah hanyalah memperkuat
kapasitas pemerintah untuk dapat
memenuhi hak dari masyarakat
sebagai pemegang hak. Dengan
bantuan lembaga non pemerintah
inilah diharapkan pemenuhan hakhak masyarakat oleh pemerintah
bisa lebih dipercepat.
Prinsip dasar perencanaan
berbasis hak adalah sebagai berikut:
• Kesetaraan, bahwa seluruh
manusia dilahirkan bebas dan
sama dalam martabat dan hak;
• Universalitas, bahwa Hak Asasi
Manusia adalah standar bagi
semua orang di seluruh bagian
di dunia ini;
• Non-diskriminasi, bahwa
seluruh manusia tidak boleh
dibedakan berdasarkan ras,
warna kulit, gender, bahasa,
agama, pandangan politik
dan lainnya, asal nasional dan
sosial, kekayaan, kelahiran, dan
status lainnya;
• Indivisibilitas, bahwa tidak ada
hak yang boleh dirampas dari
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manusia;
• Saling ketergantungan, bahwa
seluruh HAM merupakan
bagian yang sangat penting
dari sebuah kerangka
komplementer;
• Akuntabilitas dan
menghormati hukum,
akuntabilitas pemerintah
perlu ditingkatkan secara jelas
dengan cara mengidentifikasi
pemegang hak dan pemangku
kewajiban (kepentingan)
serta keterkaitan kewajiban
antar keduanya dan untuk
meningkatkan kapasitas
pemangku kewajiban agar
mampu menyelesaikan
tugasnya. Hal ini termasuk
mengidentifikasi pemangku
kewajiban non pemerintah
yang berperan untuk
memastikan pemenuhan hak
anak atas pendidikan.
Pendekatan pembangunan
berbasis hak anak atau dikenal
dengan child right programing
adalah sebuah pendekatan
pembangunan berbasis hak
(right based approach) dengan
menempatkan anak sebagai pusat
dari seluruh aktivitas dalam
pembangunan (child centered)
dengan menggunakan instrumen
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hukum yang memayungi hak
anak seperti Konvensi Hak Anak
(Convention on the Right of the
Child) serta Undang-Undang
No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
Dalam pendekatan
pembangunan berbasis hak anak,
anak ditempatkan dalam konteks
yang lebih luas, dimana semua
tujuan dari program pembangunan
diupayakan untuk memenuhi hak
anak secara komprehensif. Prinsip
dari pendekatan pembangunan
berbasis hak anak ini adalah
mempertimbangkan semua
kebutuhan anak berdasarkan
perkembangan anak.
Dalam konvensi hak
anak, dikategorikan dalam empat
kelompok besar yakni hak hidup,
hak tumbuh dan berkembang,
hak perlindungan dan hak
berpartisipasi sementara dalam
undang-undang perlindungan
anak juga mencantumkan hal
yang sama dengan menambahkan
penghargaan terhadap pendapat
anak. Dalam pendekatan
pembangunan berbasis hak anak
setiap isu yang berkaitan dengan
tidak terpenuhinya hak anak
dikategorikan sebagai pelanggaran
hak anak. Sehingga kasus kurang
gizi pada balita tidak hanya
dilihat sebagai sebuah masalah
kesehatan, namun dilihat sebagai
sebuah pelanggaran hak anak,
yakni tumbuh kembang.
Hak-hak anak dalam
pendidikan secara umum
dikelompokkan menjadi sebagai

berikut:
1. Hak untuk mendapatkan
akses pendidikan – hak setiap
anak untuk mendapatkan
pendidikan berdasarkan
kesamaan kesempatan tanpa
adanya diskriminasi terhadap
etnik, agama, pengelompokan
politik, dan pengelompokan
lainnya.
2. Hak untuk menerima
pendidikan yang bermutu
– hak setiap anak untuk
menerima pendidikan
yang bermutu agar mereka
mampu mengembangkan
seluruh potensi, mewujudkan
kesempatan untuk
mendapatkan pekerjaan,
dan mengembangkan
keterampilannya.
3. Hak untuk dihormati dalam
lingkungan belajar – hak
setiap anak untuk dihargai
atas kehormatan yang melekat
dalam dirinya serta dihormati
hak-hak asasinya dalam sistem
pendidikan.
4. Hak untuk mendapatkan
perlindungan dari eksploitasi
dan pekerjaan yang
membahayakan diri mereka
atau yang mempengaruhi
pendidikan mereka.
Kewajiban menghormati
anak dalam lingkungan belajar
adalah sebagai berikut:
1. Menghormati setiap anak
tanpa diskriminasi
2. Mengajarkan penghormatan
terhadap hak asasi manusia,
kebebasan, perdamaian,
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toleransi, kesetaraan dan
persahabatan
3. Menghormati hak anak untuk
menyampaikan pandangan
berkaitan dengan kepedulian
mereka
4. Mengenali hak kebebasan
menyampaikan pendapat,
beragama, kepercayaan,
pemikiran dan berserikat
5. Menghormati privasi, dan
6. Melindungi anak dari
segala bentuk kekerasan
fisik, melukai perasaan atau
pelecehan, pengabaian atau
pembiaran, perlakukan salah
atau eksploitasi, termasuk
pelecehan seksual.
Secara legal formal
pemerintah Indonesia telah
memiliki komitmen yang
tinggi dalam melaksanakan
kewajibannya memenuhi hak
warga. Komitmen yang tinggi
ini termaktub dalam beberapa
peraturan perundangan sebagai
berikut:
Undang-Undang
Dasar 1945, telah mengatur
dan menjamin hak anak
mengenai kelangsungan
hidup, tumbuh-kembang anak
serta perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, secara implisit juga
diatur hak setiap orang atas
status kewarganegaraannya,
pembentukan keluarga,
pemenuhan kebutuhan dasar,
kesempatan kerja, kesejahteraan
tempat tinggal, lingkungan
hidup, pelayanan pendidikan
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dan jaminan sosial serta
perlindungan, penegakan dan
pemenuhan HAM (Amandemen
UUD 1945, pasal 28B (2)). Pasal
31 juga menyebutkan bahwa (1)
Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran, (2)
Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional, yang diatur
dengan undang-undang.
Pembukaan UUD
1945 juga menekankan tujuan
pembangunan nasional, yang
antara lain, mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pembukaan
UUD 1945 juga menyatakan
bahwa tujuan nasional adalah
untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum. Pendidikan
merupakan faktor yang sangat
menentukan. Maka dari itu
pendidikan merupakan hak asasi
setiap anak.
Undang-Undang
Republik Indonesia No. 4/1974
tentang kesejahteraan Anak yang
mengatur hak dan perlindungan
anak, yang mencakup hak anak
atas kesejahteraan, perawatan,
asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang
dalam keluarga untuk mencapai
tumbuh-kembang anak secara
optimal; pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan
dan kehidupan sosial;
pemeliharaan dan perlindungan
perlindungan terhadap factorfaktor yang membahayakan di
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sekitar lingkungan hidup anak.
Undang-Undang Republik
Indonesia No. 23/1992 tentang
Kesehatan mengatur antara lain
pertumbuhan dan perkembangan
anak sejak dalam kandungan,
masa bayi, pra-sekolah dan usia
sekolah. Lingkungan yang terdekat
dengan anak diatur dalam kesehatan
keluarga. Pengaturan ini juga
merupakan bentuk perlindungan
terhadap keberlangsungan hidup
anak. Disamping itu, UndangUndang ini mengatur lingkungan
terdekat lainnya dengan anak yang
mencakup sekolah, lingkungan
sekitar tempat tinggal, dan
masyarakat.
Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Pasal
4 ayat 1 menyebutkan bahwa
Pendidikan diselenggarakan
secara demokratis dan berkeadilan
serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural dan kemajemukan bangsa.
Pasal 5 ayat 1 dan ayat 5 semakin
menegaskan persamaan dan
penghormatan hak atas pendidikan.
Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap
warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu. Sedangkan ayat
5 menyebutkan bahwa setiap
warga negara berhak mendapat
kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat. Selain
itu juga mengatur Pendidikan Anak
Usia Dini sebagai pendidikan yang
ditujukan kepada anak usia 0-6
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tahun. Pendidikan Anak Usia
Dini diselenggarakan sebelum
jenjang pendidikan dasar dan
dapat diselenggarakan melalui
jalur formal dalam bentuk Taman
Kanak-Kanak (TK), Raudatul
Athfal (RA), atau bentuk
lain yang sederajat; dan jalur
pendidikan nonformal yaitu yang
berbentuk Kelompok Bermain
(KB) dan Taman/Tempat
Penitipan Anak (TPA) atau
bentuk lain yang sederajat; jalur
pendidikan informal, yaitu yang
dilakukan oleh keluarga dan atau
lingkungan.
Dalam pendekatan
pembangunan berbasis hak
anak intervensi yang dilakukan
untuk mengatasi masalah tidak
dilakukan secara parsial atau
saling terpisah, tetapi dilakukan
secara menyeluruh. Demikian
juga dengan para pihak atau
stakeholder yang terlibat juga
harus menyeluruh dengan tidak
mengedepankan ego sektoral
atau dengan kata lain, semua
pihak saling bahu membahu
dengan menggunakan semua
sumber daya yang dimiliki secara
efektif dan efisien. Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
berbasis hak sangat penting
mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga monitoring
dan evaluasi.
Selain itu sebagai
pemangku kewajiban pemerintah
didorong untuk menunjukkan
tanggung jawabnya dalam
memenuhi hak masyarakat

FOKUS
sebagai pemegang hak. Mengapa
pemerintah dituntut untuk
memenuhi hak masyarakat
adalah karena masyarakat telah
memenuhi kewajiban mereka
sebagai warga negara dengan
membayar pajak serta memilih
pemerintah lewat proses
demokrasi.
Banyak permasalahan
anak yang diakibatkan oleh
berbagai faktor, kesehatan dan
gizi. Indonesia telah berhasil
mengurangi angka kematian
anak dan bayi beberapa tahun
belakangan, namun kasus
kekurangan gizi pada anak dan
masalah kesehatan ibu masih
cukup besar, karena itu, tetap
menjadi fokus penting hingga
saat ini. Program Perlindungan
Anak UNICEF bekerjasama
dengan pemerintah dan badanbadan penegak hukum menangani
isu-isu yang berkaitan dengan
pelecehan, kekerasan, eksploitasi
anak, dan pencatatan kelahiran.
Dengan banyaknya lembaga
non pemerintah lokal dan asing
yang peduli terhadap hak anak
diharapkan dapat menjadi
pemangku kewajiban kedua
yang kuat untuk mendorong
dan menggugah pemerintah
agar dapat memenuhi hak-hak
anak yang belum sepenuhnya
dipenuhi oleh pemerintah. Untuk
mensinergikan semua program
yang dilakukan oleh berbagai
lembaga non pemerintah yang
ada dalam memenuhi hak anakanak Indonesia, maka pemerintah

harus berperan dalam mengatur
sumber daya yang dimiliki
oleh semua lembaga yang ada
sehingga program yang dilakukan
bisa memberikan manfaat yang
lebih besar terhadap pemenuhan
hak anak. Untuk para lembaga
non pemerintah juga perlu ada
kemauan baik untuk duduk
bersama berbagi pengalaman
serta saling mendukung dalam
menjalankan program agar sumber
daya yang dimiliki dapat efektif
dan efisien.
Pendekatan pembangunan
berbasis hak anak juga perlu
dilakukan oleh pemerintah
terutama dalam mengatasi isu-isu
yang menyangkut pemenuhan hak
anak karena pendekatan ini sangat
efektif dan efisien dalam mencapai
tujuan pembangunan.
Alasan mendasar mengapa
pendekatan pembangunan
berbasis hak anak ini digunakan
adalah karena anak merupakan
generasi penerus yang akan
menggantikan generasi saat ini,
di tangan anak-anak masa depan
bangsa dipertaruhkan dan dengan
memenuhi hak anak sebenarnya
juga memenuhi hak asasi
manusia karena hak anak juga
merupakan hak asasi manusia.
Hak kelangsungan hidup anak
dapat diwujudkan dalam bentuk
memberikan kasih sayang pada
anak, memenuhi kebutuhan hak
dasar anak. Menjadi apa anakanak nanti sangat bergantung
pada peran orang dewasa dan
lingkungan sekitar mereka. Sebisa

Humanis

Volume 1

mungkin mendorong anak-anak
untuk tumbuh dengan sehat,
cerdas, bermoral, tinggal di
tempat yang aman, dilindungi
dan partisipatif, hingga saatnya
mampu mengantarkan anak
sebagai generasi penerus menuju
ke gerbang masa depan yang
lebih cerah.
Selain itu, paradigma
pengembangan kesejahteraan
dan perlindungan anak harus
dapat dilakukan secara holistik.
Dalam arti, setiap perencanaan
pembangunan pada semua sektor
baik pemerintah maupun non
pemerintah tidak lagi terkesan
segmentatif, tapi perlu terintegrasi
dalam rana pemenuhan hak demi
mewujudkan kepentingan terbaik
bagi anak.
Sumber
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia No
23/2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia No.
23/1992 tentang Kesehatan
Panduan Bagi Tim Penyusun Renstra,
Kementerian Pendidikan Nasional UNICEF
Berdasarkan pada UNICEF/UNESCO,
2007, hal 35.
Berdasarkan pada UNICEF/UNESCO,
2007, hal. 14-15
(*Peneliti pada Puslitbang Ekonomi,
Sosial dan Budaya)
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Seminar HAM Terhadap Hak Ekonomi
Bagi Nelayan Tradisional di Bali
Bali merupakan provinsi yang
mampu mengekspor ikan dalam
jumlah besar ke pasaran internasional, sehingga mampu menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Oleh karena itu perlu adanya kemudahan akses ke sumber daya
produktif agar nelayan tradisional
mampu bersaing dengan nelayan
lainnya dalam usaha mencari
ikan. Adanya kemampuan bersaing nelayan tradisional merupakan cerminan perlindungan dan
pemenuhan hak ekonomi nelayan
tradisional oleh Pemerintah, sehingga akan mempercepat pencapaian kesejahteraan dan dapat
berkontribusi pada pendapatan
daerah, demikian salah satu
uraian yang disampaikan oleh
Prof. Dr. Ramly Hutabarat,
S.H.m M.Hum, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I pada
acara Pembukaan Seminar HAM
Terhadap Hak Ekonomi Bagi Nelayan Tradisional di Hotel Sanur
Agung, Denpasar, Bali.
Seminar yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 dihadiri oleh
peserta sebanyak 50 (lima puluh)
orang yang berasal dari berbagai
instansi atau lembaga yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Bali, Dinas Kelautan
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dan Perikanan, Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Penyuluh Perikanan, Himpunan Nelayan Provinsi,
Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang berkaitan dengan Perikanan Koperasi Nelayan, Tokoh
Masyarakat, dan Akademisi.
Pengantar diskusi pada seminar
tersebut dipaparkan oleh Darus
Amin, S.H. selaku Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Dalam pemaparannya tersebut
Darus Amin, S.H., menguraikan
mengenai hak-hak yang termasuk
dalam hak ekonomi nelayan tradisional, yaitu :
1.Hak atas standar hidup yang layak
2. Hak terbebas dari kelaparan
3. Hak Atas Pekerjaan
4. Hak untuk bergabung dan mem
bentuk serikat Pekerja
5. Hak untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan sesuai den
gan peraturan perundangan
yang berlaku.
6. Hak untuk Memperoleh peng
hasilan dari sumber daya ikan.
7. Hak untuk Pengembangan diri
bagi nelayan tradisional.
8.Hak atas pengembangan usaha
penangkapan ikan.
Walaupun kedelapan hak-hak di
atas termasuk dalam hak ekonomi
nelayan tradisional. Akan tetapi hak
ekonomi merupakan bagian yang
tak terpisahkan juga dengan hak
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atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu pemenuhan akan hak ekonomi merupakan pencapaian kesejahteraan bagi
nelayan tradisional.
Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu narasumber, I
Made Dwi Wirya Astawa, Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali yang menyatakan
“belum tercapainya kesejahteraan
nelayan tradisional disebabkan
oleh pendapatan nelayan tradisional masih rendah sebagai
akibat potensi perikanan belum
dimanfaatkan secara optimal”.
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh narasumber lainnya
Gde Made Swardhana, Dosen
dan Pusat Kajian HAM Fakultas
Hukum Universitas Udayana,
yang menyatakan bahwa masih
rendahnya kesejahteraan disebabkan nelayan tradisional selalu
dihadapkan pada permasalahan
yang berkaitan dengan sarana dan
prasarana, modal usaha, Bahan
Bakar Minyak Iklim/cuaca, Hasil
Tangkapan Ikan, Tuntutan Keluarga, Keberpihakan Penguasa dan
Viktimisasi Struktural.
Untuk mengatasi hal tersebut
lebih jauh I Made Dwi Wirya
Astawa menjabarkan mengenai
upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan
dalam mencapai kesejahteraan ,
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yaitu Pertama, dengan Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan
nelayan melalui pelatihan dan
magang. Kedua, Peningkatan
Permodalan. Ketiga, Peningkatan
sarana dan prasarana. Dan yang
keempat, meningkatkan jiwa
wirausaha. Keempat hal tersebut dapat dilakukan melalui
berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah
seperti :
1. Program Pengembangan
Usaha
Mina Pedesaan Perikanan 		
Tangkap (PUMP-PT) adalah
program percepatan penanggu
langan kemiskinan nelayan
bagian dari Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) khususnya pemberdayaan nelayan kecil berbasis desa;
2. INKA MINA
Adalah pengadaan kapal pen-

angkapan ikan berkapasitas
30 Gross Ton (30 GT). Secara
umum kegiatan pembangunan
kapal perikanan dilakukan
untuk pengembangan usaha

Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H. M.Hum sedang
memberikan sambutan pada acara Seminar
HAM Terhadap Hak Ekonomi Bagi Nelayan
Tradisional

perikanan tangkap skala kecil
dan menengah;
3. Kemitraan
Kemitraan adalah salah satu
metode kerja sama yang
dibangun oleh nelayan dengan

stakeholder atas dasar saling
menguntungkan sebagai salah
satu solusi untuk menjawab
fakta fakta ketimpangan sosial
ekonomi yang terjadi pada
masyarakat nelayan.
Program-program pemerintah
tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan
dan sekaligus untuk menjaga
kelestarian sumberdaya ikan
serta lingkungannya.
Dalam acara seminar Seminar
HAM Terhadap Hak Ekonomi
Bagi Nelayan Tradisional
tersebut, banyak masukan dari
berbagai pihak akan penyelesaian permasalahan yang
dihadapi nelayan tradisional,
sehingga dikemudian hari
diharapkan nelayan tradisional
dapat memperoleh hak ekonomi untuk mencapai kesejahteraan.

MoU antara Balitbang HAM dan Pemerintah Provinsi Jambi

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Provinsi
Jambi dilaksanakan pada tanggal
28 Mei 2012 di kantor Gubernur
Jambi. MoU ini memuat tentang

kerjasama bidang Penelitian dan
Pengembangan HAM dengan
Balitbang HAM dan tentang Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual dengan Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Melalui kegiatan penelitian
dan pengembangan hak asasi
mausia serta berbagai kegiatan
yang terkait seperti pemanfaatan
dan penyebarluasan informasi
hasil penelitian, bimbingan teknis
, konsultasi kegiatan aktual lain di
bidang HAM.
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Setelah melakukan penandatangan MoU kemudian dilakukan kegiatan workshop tentang “Peran
Partai Politik dalam Memberikan
Pendidikan Politik bagi Masyarakat” yang dilaksanakan oleh Pusat
Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Sipil dan Politik. Melalui seminar ini dalam sambutannya Gubernur Jambi berharap
agar masyarakat Jambi lebih
“Melek Politik” sehingga kehidupan politik di Provinsi Jambi
semakin berkualitas.
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SEMINAR PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK
TERLANTAR DI INDONESIA
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus

http://golputpemilu09.files.wordpress.com/2008/07/photo2.jpg

Anak sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa haruslah kita
jaga, ini merupakan amanah
sekaligus karunia dari Tuhan
yang Maha Esa, karena sejak
dilahirkan dirinya melekat
harkat, martabat dan hak-hak
sebagai manusia yang dijunjung
tinggi.
Sebagai konsekuensi dari relasi
negara dan rakyat, yang terikat
dengan landasan konstitusi
yakni Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, sangat jelas bahwa
secara konstitusional, negara
berkewajiban memelihara anak
terlantar. Jaminan terhadap
anak terlantar dalam Pasal 34
ayat (1) UUD Negara RI Tahun
1945 adalah jaminan atas hak
ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam
konteks
Indonesia,

34
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melindungi dan memenuhi hakhak anak, termasuk anak terlantar,
setidaknya beranjak dari 3 (tiga)
rasional:
1. kondisi situasional anakanak di Indonesia yang
sedemikian rupa rentan dan
mengalami penelantaran,
eksploitasi, kekerasan, yang
penyalahgunaan, diskriminasi,
bahkan impunity. Anak
membutuhkan perlindungan
khusus, Badan Pusat Statistik
(BPS) mendata sejumlah 1,8
anak pada tahun 1998 menjadi
buruh anak. Namun, data lain
bahkan menyebutkan sekitar 8
juta buruh anak. Hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) bulan Agustus
tahun 1999, 10% anak usia 1014 tahun bekerja. Sekitar 30%
	 Peter Stalker “Beyon Krismon”, UNICEF,
Innocenti Research Center Florence, Italy, hal 20
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2. Sejumlah aturan hukum dan
UUD Negara RI tahun 1945
menjadi dasar mengapa perlu
dilakukan perlindungan anak.
Dalam Pasal 28B ayat (2)
ditegaskan, bahwa setiap anak
berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan
berkembang, dan perlindungan
dari berbagai bentuk kekerasan
dan diskriminasi. Sedangkan
Undang-Undang 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 52 ayat (1)
menyatakan bahwa “setiap
anak berhak atas perlindungan
oleh orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara”.
Pasal 58 ayat (1) menyatakan
bahwa” setiap anak berhak
untuk mendapatkan
perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasan
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dari sekitar 40.000 sampai
dengan 70.000 pekerja seksual
komersial adalah anak yang
mengalami eksploitasi seksual
komersial. Dalam pertemuan
Menteri Sosial di Pondok
Pesantren Nurul Hakim, Kediri
hari minggu, Salim Segaf Al
Jufri, menyatakan bahwa anak
terlantar di Indonesia yang
usianya dibawah 18 tahun terus
bertambah dan kini jumlahnya
telah mencapai 5,4 juta
orang. Tingkat pertumbuhan
anak-anak terlantar itu jelas
tidak sehat karena tidak di
rumah, dan kurang mendapat
perlindungan seperti akses
belajar, kesehatan dan
lain-lainya, Ia mengatakan
dari 5,4 juta anak terlantar
sebanyak 232 ribu diantaranya
merupakan anak jalanan yang
terbagi atas tiga kelompok
yakni kelompok anak-anak
yang seluruh hidupnya di jalan,
khusus di Jakarta, jumlah anak
jalan telah mencapai 12 ribu
orang
	 The Government of The Republic of Indonesia, “Working paper on the efforts commercial
sexual explitation of children in Indonesia”,2001
butir 7, hal 3, kertas kerja ini disampikan pada konprensi ESKA II di Yokohama Jepang
	 www. Antara news, tgl 15 Juli 2011

fisik, mental,
penelantaran, perlakuan
buruk dan pelecehan seksual
selama dalam pengasuhan
orang tua, walinya, atau
pihak lain manapun yang
bertanggungjawab atas
pengasuhan anak tersebut”.
Undang-Undang 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Pasal 20 “negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan
orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan
anak” Pasal 21 “negara dan
pemerintah berkewajiban
dan bertanggung jawab
menghormati dan menjamin
hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya, dan bahasa, status
hukum anak, urutan kelahiran
anak, dan kondisi fisik dan/atau
mental.
3. Adanya keterikatan hukum
dan politik Indonesia sebagai
masyarakat
internasional
untuk memenuhi, mematuhi
dan
mengharmonisasikan
instrumen HAM Internasional
yang
terkait
dengan
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perlindungan anak.
Tujuan dari Seminar Perlindungan
Hukum dan HAM Terhadap Anak
Terlantar di Indonesia adalah
untuk:
1. Melakukan identifikasi masalah
yang menyakut penghormatan,
perlindungan, pemenuhan dan
pemajuan HAM di Indonesia
khususnya Perlindungan Anak
Terlantar di Indonesia;
2. Melakukanupaya
pengarusutamaan
(mainstreaming) HAM dalam
setiap kebijakan Pemerintah
di Pusat dan Daerah dalam
rangka Perlindungan Hukum
dan HAM Terhadap anak
Terlantar di Indonesia;
3. Membangun kapasitas
(capacity building) lembagalembaga pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat
yang bergerak di Bidang HAM
dalam rangka mempersiapkan
rekomendasi kebijakan untuk
melindungi anak khususnya
terhadap anak terlantar di
Indonesia;
Dari hasil pelaksanaan seminar
di tiga Provinsi yaitu; Sumatera
Utara (Medan), Jawa Timur
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(Semarang), dan Bali dapat
disimpulkan:
a. Implementasi perlindungan
Hukum dan HAM terhadap
anak terlantar di Indonesia
harus menyentuh akar
permasalahan yaitu
penuntasan kemiskinan
b. Sebaik dan sebagus apapun
perlindungan hukum dan
hak azasi manusia dalam
penanggulangan anak
terlantar sangat tergantung
pada komitmen dan
kemauan pemerintah untuk
mewujudkannya. Pemerintah

sebagai fasilitator dan regulator
dituntut untuk menjadi garda
terdepan dalam mengawal
perlindungan hukum dan HAM
diikuti dengan keterlibatan
semua pihak, mulai dari diri
sendiri, keluarga dan menyebar
ke masyarakat. Adapun bentuk
kebijakan tersebut adalah
upaya pencegahan seperti:
pecegahan supaya anak tidak
kembali bermasalah dengan
hukum, penyembuhan dan
pemulihan anak korban
kekerasan, pembentukan,
pengembangan dan

c.

menciptakan lapangan kerja
bagi anak terlantar yang
sudah layak untuk bekerja.
Dalam penanganan anak
terlantar selain aturan
perundang-undangan di
tingkat pusat harus juga
ditindaklanjutin dengan
aturan daerah yang lebih
implementatif lagi sebagai
bentuk nyata dalam
Perlindungan Hukum
dan HAM terhadap Anak
Terlantar di Indonesia.

Pameran/Visualisasi dan Publikasi

Kegiatan Pameran merupakan
kegiatan rutin yang dilakukan
setiap tahunya dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada
masyarakat mengenai berbagai
kegiatan yang dilakukan Badan
Penelitian dan Pengembangan

36
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HAM. Kegiatan
pameran kali ini
diselenggarakan
dalam rangka
penandatangan
MoU Balitbang
HAM dengan
Pemerintah
Provinsi Jambi
serta workshop
Peran Partai
Politik bagi
Masyarakat
yang diselenggarakan pada tanggal
28 Mei 2012. Melalui Pameran ini
diharapkan pengenalan HAM di
lingkungan masyarakat melalui Pameran yang diselenggarakan Balitbang HAM meningkat. Tersedianya
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informasi bagi masyarakat mengenai hasil-hasil penelitian dan
pengembangan dari Balitbang
HAM karena bahan yang dipamerkan berupa buku-buku hasil
penelitian dan evaluasi serta buku
pedoman yang dibagikan oleh
setiap peserta workshop yang
mengunjungi stand pameran. Masyarakat dapat mengetahui sejauh
mana kegiatan Balitbang HAM
telah dilaksanakan. Selain itu,
pameran ini dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan image
publik terhadap BalitbaNG HAM
, sehingga hasil-hasil penelitian,
pegembangan dan evaluasi yang
telah dilakukan dapat dipertanggung jawabkan.

APA DAN SIAPA
Prof. DR. H. Ramly Hutabarat SH. M.Hum.
( In Memoriam)

Sebagai seorang Guru Besar Hukum Tata Negara, Beliau menjadi Anggota Tim Ahli Bidang Hukum, Pusat Penelitian dan Pelayanan Informasi DPR-RI pada tahun 1994, Tim Pengkajian Masalah Hukum Tentang
Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung Pemegang Kekuasaan
Tertinggi, BPHN ( Badan Pembinaan Hukum Nasional) Tahun 1999,
Kepala Biro Riset DDK Pusat ( Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
Tahun 1996 s.d 2000 serta Ketua Jurusan HTN (Hukum Tata Negara)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari Tahun 1999 s.d sekarang.
sebagai DirekturTata Negara Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) R.I
Tahun 2000 s.d Tahun 2005. Menjadi Staf Ahli Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Tahun 2005
s.d Tahun 2010. Dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010 s.d
sekarang.
Ramly, begitu Beliau biasa di panggil sehari-hari, lahir di Sibolga, 15 Maret 1953. Beliau menamatkan program sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada tahun 1983 kemudian melanjutkan
di Fakultas Pascasarjana Program llmu Hukum S2 Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 1996, dan
pada bulan Februari tahun 2004 telah menyelesaikan program S3 di.Fakultas Pascasarjana Program llmu
Hukum.
Karya-karya ilmiah Beliau tersebar di berbagai jurnal ilmiah, seminar, dan pertemuan-pertemuan ilmiah
lainnya, terutama mengenai masalah hukum dan demokrasi di Indonesia. Yaitu Persamaan Dihadapan
Hukum di Indonesia (Equality Before The Law), Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga
Dalam Sistem Politik Indonesia Dalam Buku Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin,S.H. Dimensi
Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Masa Depan Islam Indonesia, Pandangan M. Natsir Tentang
Hukum dan Demokrasi, Pandangan Ismail Suny, tentang Demokrasi Dalam 70 tahun Prof. DR. Ismail Suny,
SH. MCL, Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997).
Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perahannya dalam Pembinaan Hukum Nasional (2005) dan Berbagai Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan tulisan-tulisan yang
dimuat dalam Mass Media (Surat Kabar dan Majalah Sejak tahun 1980 s.d sekarang)

Bersama Menteri Hukum dan HAM Patrialis
Akbar saat Kunjungan ke Kantor Balitbang
HAM

Bersama PlT. Gubernur Sumatera Utara dalam
rangka penandatanganan MoU

Humanis

Volume 1

Suasana Pemakaman Prof. DR. Ramly
Hutabarat, S.H. ,M.Hum. di Tangerang Selatan
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