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Pembaca Majalah Humanis, tidak
terasa kita telah memasuki bulan ke
enam di tahun 2013 Satu semester
pertama akan kita lewati di tahun
2013 ini, namun permasalahan hak
asasi manusia di negara kita masih
banyak yang harus diselesaikan
sehingga perlu banyak dilakukan
pengayaan pengetahuan di bidang
hak asasi manusia salah satunya
adalah yang dituangkan ke dalam
bentuk tulisan. Dalam edisi kali
ini Majalah Humanis mengangkat
permasalahan yang salah satunya
adalah masalah diskriminasi yang
masih menjadi persoalan dalam
hal perlindungan terhadap kelompok minoritas yang masih terjadi
diberbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Pada edisi ini pula redaksi memaparkan berbagai topik tentang
: paradigma kedaulatan negara sebagai sesuatu yang absolut dalam
institusionalisasi hak asasi manusia, penegakan hukum dalam
konteks hak asasi manusia, pengangkatan anak dalam konsep hak
asasi manusia, serta perlakuan diskriminasi terhadap gender dalam
kebijakan pemerintah daerah, dan
jaminan hak untuk berekspresi,
berkumpul dan hidup secara aman
terlepas dari jenis kelamin, orientasi seksual tanpa diskriminasi.
Semoga informasi yang kami sajikan akan menambah pengetahuan
dan wawasan tentang hak aasi manusia bagi pembaca.
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SURAT PEMBACA
Nasib Pengungsi

ranya, bahkan negara harus mengembalikan para
pengungsi ketempat asalnya semula.

Redaksi yang terhormat,
Saya sungguh sedih menyaksikan carut marutnya
dunia politik Indonesia. Para elit politik nampaknya
lebih suka bertengkar memperebutkan kekuasaan
ketimbang memikirkan nasib rakyat bawah. Padahal konflik demi konflik mulai dari Papua, Palu, Nusa
Tenggara Barat , Jawa Timur dan sejumlah wilayah
lain hingga kini belum tuntas penanganannya. Akibat konflik tersebut, dampak sosialnya amat besar.
Ironisnya, perhatian kepada mereka, terutama para
pengungsi masih belum optimal. Seminar, lokakarya
tentang pengungsi kerap dilakukan, bahkan pada
acara Jakarta Lawyers Club yang di siarkan melalui
media elektronik (TV ONE) tanggal 25 Juni 2013
membahas tentang pengungsi Syiah yang dipindahkan dari Sampang ke Sidoarjo. Sangat ironis orang
yang lahir dan besar di daerahnya harus diungsikan
keluar dari tanah tempat dilahirkan dan dibesarkan.
Saya tidak habis pikir Aparat Pemerintah setempat
tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang teraniaya sehingga harus diungsikan
dari tempat pengungsian ketempat pengungsian
yang jauh dari tempat kelahirannya. Terlepas apa
latar belakang konfliknya sehursnya negara hadir

Fazly S Jl. Kasawari Raya Blok C 54 Bekasi.
Sdr. Fazli S
Terima kasih atas surat anda, Redaksi menyambut
baik pandangan saudara tentang pentingya kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara seharusnya hadir
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, sehingga tidak perlu terjadi
permasalahan yang menimpa pengungsi Sampang
yang harus di ungsikan lagi ke tempat pengungsian
yang jauh dari tempat pemukiman mereka.
Redaksi dengan segala 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.

untuk memberikan rasa aman bagai warga negaInformasi HAM bagi Masyarakat Awam

perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan akan lebih banyak lagi orang

Redaksi yang terhomat,

bisa mengikuti perkembangan dan informasi men

Saya adalah orang yang beruntung bisa ikut mem-

genai HAM.

baca Majalah Humanis yang khusus mengulas Hak

Arief Suhandi. Depok.

Asasi Manusia. Harapan saya mudah- mudahan Majalah Humanis dapat terbit secara berkala. Sesungguhnya banyak manfaat dari informasi yang dimuat

Sdr. Arief Suhandi.

pada Majalah Humanis dan saya yakin hal ini ba-

Usulan sdr untuk dapat mendistribusikan Majalah

nyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Karena

Humanis telah dibicarakan pada Dewan Redaksi

dari Majalah Humanis dapat diperoleh wacana HAM

yang secara berkala mengadakan rapat, terutama

yang akhir-akhir ini makin marak. Kami mengusulkan

pada saat akan terbitnya Majalah Humanis. Menge-

agar distribusi yang akan datang disampaikan pada

nai saran Sdr, untuk itu diharapkan pada kesempa-

perpustakaan-perpustakaan Perguruang Tinggi dan

tan yang akan datang jumlahnya dapat bertambah.
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BUAH BIBIR

Tepian Kedaulatan Negara dalam HAM
Harison Citrawan*

H

ak asasi manusia, melalui

menyatakan

Deklarasi

Universal

otoritas yang lebih tinggi daripada

Hak

Manusia,

negara itu sendiri. Argumentasi

Asasi

bahwa

didukung

tidak

pula

ada

masih relevan untuk dirayakan di

demikian

pada

tengah riuhnya pergolakan dan

praktik Pengadilan Internasional

ancaman penistaan terhadap hak

untuk Yugoslavia, yang dalam

fundamental yang masih terjadi di

salah satu putusannya menetapkan

berbagai negara.

bahwa negara secara prinsipil tidak
dapat diperintah oleh negara lain

Konsep

serta

idealisme

atau badan internasional apapun.

yang dicitakan dalam Deklarasi,
yakni

untuk

mencegah

Namun

demikian

dalam

“perbuatan-perbuatan bengis yang

konteks kekinian, di saat dunia

menimbulkan rasa kemarahan hati

internasional

nurani umat manusia”, menjadi

macam persekusi dan konflik yang

justifikasi

bagi

mencederai rasa kemanusiaan,

masyarakat internasional untuk

terdapat sebuah kebutuhan untuk

tetap

mengatasi problematika tersebut

yang

menjadikan

kokoh

perlindungan

melihat

berbagai

hak asasi manusia sebagai esensi

dengan

utama dari tugas negara.

kedaulatan absolut. Setidaknya

Patut

disadari

bahwa

terdapat

menembus
dua

tirai-tirai

fenomena

normativitas hak asasi manusia

berkembang

secara

institusionalisasi hak asasi manusia

langsung

paradigma

menggeser

kedaulatan

negara

saat

ini,

yang
yaitu:

dan intervensi kemanusiaan.
Universalitas

abad ke-16, Jean Bodin pernah

Mekanisme

Humanis

Norma

Volume 1

hak asasi manusia mencakup
dua elemen utama, yakni norma
dan

mekanisme.

Proliferasi

aturan tentang hak asasi manusia
secara internasional dan nasional
seyogyanya

dibarengi

dengan

sebuah mekanisme perlindungan
individu dari persekusi atas hakhaknya.

Adapun

mekanisme

yang berkembang pada masa
kini meliputi: pemantauan, aduan
individual,

semi-yudisial,

dan

yudisial.
Institusionalisasi

hak

asasi manusia yang demikian
secara langsung memiliki dampak
pada otoritas kedaulatan sebuah
negara
maupun

baik

secara

eksternal.

internal
Secara

internal dalam hal ini ialah tugas
negara dalam mengatur hal-hal
dalam koridor wilayahnya sendiri,
sedangkan eksternal berkaitan

sebagai sesuatu yang absolut.
Menoleh jauh ke belakang pada

Pertama, institusionalisasi

dan

dengan kapasitas negara dalam
berhubungan

Tahun IX
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BUAH BIBIR
lain

secara

internasional.

Ke

dalam, norma dan mekanisme

Kemanusiaan dan Kepentingan
Nasional

Adalah

perlindungan hak asasi manusia
kehidupan

masyarakat

sebuah

fakta

bahwa kovenan hak asasi manusia

wajib diterapkan dalam setiap
aspek

manusia yang universal.

intervensi

Kedua,
kemanusiaan.

Fenomena

merupakan sebuah konsensus

ini

antar negara untuk terikat dalam

sebuah negara, dan ke luar,

bertalian erat dengan aksi konflik

sebuah perjanjian internasional.

paradigma hak asasi manusia

bersenjata yang terjadi di berbagai

Dari perspektif legal-positivis, hak

wajib melandasi setiap kebijakan

lokus,

sebagai

asasi manusia kemudian lahir dari

hubungan internasional sebuah

kegagalan

keamanan

kesepakatan tersebut. Namun

negara.

kolektif internasional dalam rangka

adalah sebuah fakta pula bahwa

mencegah

terhadap

ada suatu masa ketika komunitas

Berangkat dari berbagai

kemanusiaan. Sebagai konsekuensi,

internasional sepakat, tanpa ada

dokumen hak asasi manusia

kepentingan nasional tidak dapat

pengkotakan perspektif agama

yang ada, secara tersirat muncul

secara

sebuah paradigma bahwa negara

pembenaran

yang

dianggap
sistem

kekejaman

serta

merta

menjadi

maupun kultural, semisal ketika

terhadap

praktik

paska Perang Dunia II dalam

(berikut hubungannya dengan

persekusi negara terhadap individu

rangka menghukum para penjahat

negara lain) dibuat dengan tujuan

di dalam wilayah teritorialnya.

perang, atau praktek peradilan

untuk menciptakan keadilan bagi

internasional

setiap individu. Terhadap hal ini,

ketika

terhadap peristiwa pelanggaran

berpendapat

universalitas hak asasi manusia

HAM berat di Rwanda, Yugoslavia

bahwa, “a proper recognition of

berupaya menggerus kedaulatan

dan

human rights requires a rejection

absolut

sebagai

of the view that the state is merely

terhadapnya muncul dalam bentuk

kelompok individu, seakan-akan

an association for the benefit of

relativisme.

serentak

its own citizens and ... that state

kultural didasari oleh dua alasan:

perbuatan yang tidak manusiawi

policy may be or ought to be

justifikasi

tersebut.

devoted exclusively to the pursuit

hal

justifikasi,

of the national interest.”

perlu

disoroti

Allen

Buchanan

Namun

demikian,

kontemporer

negara,

tentangan

Adapun
dan

relativisme

motivasi.

Dalam

Sierra

Leone.

Moralitas,

kepentingan
senada

seluruh

mengecam

pertama-tama
bahwa

konsepsi

Aspek moral internasional

universalisme kultural dalam bingkai

tersebut

hak asasi manusia tidak didapati

menghantarkan kita pada sebuah

hak

dasar filosofis yang kuat. Dasar

pemahaman

asasi manusia yang eksis saat

filosofis yang kuat pada titik ini

objek dan tujuan dibuatnya aturan

ini

terwujudnya

ialah bahwa dalam lintasan sejarah,

tentang hak asasi manusia, yakni

tugas negara dalam melindungi

moralitas adalah kepentingan dari

keadilan (justice) bagi seluruh

hak serta menuntut pertanggung-

seluruh kelompok individu tidak

individu. Sehingga pada akhirnya,

jawaban negara yang gagal dalam

dibatasi oleh serangkaian susunan

kita semestinya sepakat dengan

mewujudkan

hak

semata.

kalimat Vaclav Havel, “human

Lebih lanjut, norma dan
mekanisme

perlindungan

menghendaki

tugas

tersebut.

asasi

manusia

konteks

Kemudian

motivasi,

life, human freedom and human

ini, diharapkan pula perlindungan

bahwa akan selalu ada resistensi

dignity represent higher values

hak

dari kelompok individu, terutama

than state sovereignty.”

menjadi budaya dalam sebuah

kelompok

masyarakat.

penyeragaman norma hak asasi

*) Fungsional Umum pada Puslitbang Hakhak Sipil dan Politik-balitbang HAM.
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Tahun IX

hal

tentang

demikian

Melalui proses institusionalisasi
asasi

dalam

dengan

agama,

terhadap
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OPINI

PENEGAKAN HUKUM,
DAPAT MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA? *

http://hukum.ub.ac.id/wp-content/plugins/pointelle-slider/....

Sabir, Bc. Kn., S.Sos.**

D

alam

memahami

pelaksanaan
asasi

diketahui

memenuhi

perlu

•

Tindakan-tindakan legislatif saja

LIMBURG, 1986

konsep-konsep

Pada tingkat nasional, negara

tidak

Perlu disadari keterkaitan hukum

pihak seharusnya menggunakan

kewajiban

dengan

semua

tepat,

Tetapi

tindakan-tindakan

Pasal

asasi

manusia,

secara umum sering digambarkan
sebagai dua sisi mata uang yang
tak

dapat

dipisahkan.

Namun

dalam tataran implementasi dapat
saja terjadi ketidaksesuaian antara
keduanya. Sangat dapat dipahami
kemudian
yang

muncul

fenomena

menyatakan

penegakan

hukum dapat melanggar hak asasi
manusia, atau sebaliknya dalam
upaya

penegakan

hak

asasi

manusia melanggar hukum yang
ada.
Terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia dapat dipahami dengan
merujuk

beberapa

sarana

termasuk

yang

setiap negara pihak
harus mampu
membuktikan secara
objektif berdasarkan
kondisi dan situasional
domestik ketika
terindikasi negara tidak
mampu memenuhi
kewajibannya untuk
mensejahterakan tiaptiap warga negaranya.
legislatif, administratif, yudisial,

hak asasi manusia. Salah satunya

ekonomi, sosial dan pendidikan,

diungkapkan

sesuai dengan sifat dari hak untuk

dokumen

Humanis

Volume 1

cukup

untuk

memenuhi

terhadap

Kovenan.

harus
2

(1)

dicatat,

bahwa

seringkali

mengharuskan

akan

diambilnya

tindakan legislatif dalam kasuskasus

dimana

perundangan

yang ada melanggar kewajibankewajiban

yang

diasumsikan

dalam Kovenan.
Negara

pihak

seharusnya

menyediakan upaya perbaikan
efektif yang meliputi, apabila
tepat, upaya perbaikan yudisial.
Dengan

demikian

peluang

mekanisme seperti judicial review
harus tersedia sebagai langkah
positif perbaikan yang diperlukan
dalam

dokumen

internasional tentang pelaksanaan
dalam

mereka

PRINSIP-PRINSIP

lain yang terkait secara prinsip.
hak

kewajiban

berdasarkan Kovenan ini.

hak

manusia,

pula

berikut.

perspektif

hak

asasi

manusia.
Suatu kegagalan negara-negara

Tahun IX

Juli 2013
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pihak untuk memenuhi kewajiban

Lembaga Hak Asasi Manusia Urban

yang tercantum dalam Kovenan,

Morgan (Cincinnati, Ohio, USA) dan

berdasar

internasional

Pusat Hak Asasi Manusia Fakultas

pelanggaran

Hukum

hukum

adalah

suatu

terhadap
setiap

Kovenan.
negara

Artinya,

pihak

Universitas

(Belanda)

Maastricht

menyusun

suatu

harus

panduan untuk memudahkan dalam

mampu

membuktikan

secara

memantau pelaksanaan hak asasi

objektif

berdasarkan

kondisi

manusia pada negara-negara pihak

dan situasional domestik ketika

yang menandatangani pelaksanaan

terindikasi negara tidak mampu

Kovenan.

terkaya

penduduk

menerima 85%.
(UNDP,

Laporan

Perkembangan Manusia 1996)
Dampak dari kesenjangan ini
terhadap

kehidupan

manusia

– terutama yang paling miskin
– merupakan hal yang dramatis,
dan dinikmatinya hak ekonomi,

memenuhi kewajibannya untuk
menyejahterakan tiap-tiap warga

Kondisi

negaranya. Ketidakmampuannya

telah menurun ke tingkat yang

(unability)

tersebut

membahayakan atas nasib lebih

sumber daya alam dan sumber

dari 1, milyar orang , dan kondisi-

daya keuangan.

kondisi itu juga berkembang makin

bukanlah

1/5

ekonomi

dan

sosial

sosial, dan budaya menjadi suatu
khayalan untuk sebagian besar
umat manusia. (UNDP, Laporan

didasari

ketidakmauannya
(unwill) untuk memenuhi
kewajiban negara. Hal
ini tercermin dari teori
negara kesejahteraan,
bahwa warga negara
menyerahkan sebagian
hak-hak

pribadinya

kepada negara untuk
diatur

lebih

lanjut

dalam skala nasional
dengan

janji

negara

akan berupaya sekuat
tenaga

memenuhi

kesejahteraan.
Termasuk didalamnya,
hak-hak

pengelolaan

memburuk dengan amat cepat bagi
•

M A A S T R I C H T
GUIDENCE,

miskin menjadi berlipat dua dalam

Dalam kaitan peringatan dari
maka

Limburg,

Komisi

Humanis

tiga dekade terakhir,
1/5

1968

Internasional

Ahli Hukum (Jenewa, Swiss),



Jurang antar orang kaya dan

22-26

Januari 1997
Prinsip-prinsip

¼ penduduk dunia.

Volume 1

di

dunia

penduduk
menerima

termiskin
1,4%

penghasilan global; dan

Tahun IX

Juli 2013

dari

Perkembangan Manusia 1996)
Sejak berakhirnya Perang Dingin,
ada suatu kecenderungan di
seluruh

bagian

dunia

untuk

mengurangi peran negara dan
menggantungkan diri pada pasar
untuk

memecahkan

masalah

kesejahteraan manusia,

yang

OPINI
melawan

yang terjadi. Dengan demikian

mengurangi,

dalam pemahaman yang luas,

pasar dan lembaga keuangan

menghalangi, membatasi,

potensi terjadinya pelanggaran hak

internasional dan nasional dan

dan atau mencabut hak

asasi manusia dalam penegakan

dalam

menarik

asasi manusia seseorang

hukum sangat boleh terjadi. Hal

perusahaan

atau sekelompok orang

ini dimungkinkan ketika substansi

memiliki

yang dijamin oleh undang-

penegakan hukum tersebut tidak

kekayaan dan kekuatan yang

undang ini, dan tidak

lagi mengindahkan prinsip-prinsip

melebihi kekayaan dan kekuatan

mendapatkan,

atau pun nilai norma hak asasi

sejumlah negara.

dikhawatirkan tidak akan

sering kali
kondisi

untuk menanggapi

yang

diciptakan

usaha

investasi

untuk

dari

multinasional

yang

yang

secara

hukum

oleh

atau

manusia itu sendiri.

memperoleh penyelesaian
Saat ini tidak dapat dibantah lagi

hukum yang adil dan benar,

Langkah strategis yang perlu

bahwa seluruh hak asasi manusia

berdasarkan

mekanisme

dilakukan semua pihak, terutama

merupakan

hal

tidak

yang

hukum yang berlaku.”

dari sisi aparat penegak hukum,

terpisahkan, saling tergantung,

adalah menelaah tiap-tiap aspek

saling berhubungan dan sama

Beberapa

muncul

hukum dan substansi, termasuk

pentingnya terhadap martabat

dalam batasan tersebut bahwa

hukum acaranya, apakah tidak

manusia. Oleh karena itu, negara

pelaku pelanggaran hak asasi

melanggar hak asasi manusia

bertanggung jawab tidak hanya

manusia

dilakukan

dari tiap warga negara. Diperlukan

hak

oleh seseorang atau kelompok

komitmen dan alokasi waktu yang

ekonomi, sosial dan budaya,

termasuk aparat negara. Artinya,

memadai untuk melakukan hal

tetapi juga terhadap pelanggaran

harus dicermati bahwa bentuk-

tersebut, dan hal ini merupakan

hak sipil dan politik.

bentuk pelanggaran hak asasi

suatu langkah yang memadai

manusia

oleh

untuk suatu negara hukum (recht

hukum

pemerintah sebagai duty bearer

staat) yang tidak mendasari pada

konteks

maupun oleh warga negara itu

kekuasaan

pelanggaran hak asasi manusia,

sendiri sebagai right holder.

saja.

paling tidak bisa merujuk pada:

Pelanggaran tersebut bisa pula

terhadap

Dalam

pelanggaran

tatanan

nasional

•

sistem

dalam

UNDANG-UNDANG

didasari

REPUBLIK INDONESIA

maupun

NO.

39

TENTANG

TAHUN
HAK

1999
ASASI

unsur

yang

berpotensi

bisa

dilakukan

unsur

kesengajaan

*) Kunjungan Ilmiah Senat Mahasiswa

ketidaksengajaan,

Fakultas Hukum Universitas Nasional pada

dengan kata lain tidak ada alasan

Badan Penelitian dan Pengembangan

pembenaran

Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum

atas

suatu

Bab I Ketentuan Umum

manusia. Yang perlu dilakukan

“Pelanggaran

hak asasi

pelanggaran

terjadinya

MANUSIA
Pasal 1 nomor 6,

hak

asasi

**) Kepala Sub Bagian Humas dan

pelanggaran hak asasi manusia

Protokol Sekretariat Badan Litbang HAM

termasuk

perbuatan seseorang atau

pelaku,

pemerintah,

kelompok orang termasuk

peradilan, kepolisian, dan lembaga

aparat

legislatif. Komitmen yang sungguh-

adalah

negara

setiap

baik

dan HAM RI, 7 Mei 2013 – Jakarta

adalah perbaikan atas terjadinya
tersebut,

manusia

sewenang-wenang

pada

para

lembaga

disengaja maupun tidak

sungguh

disengaja atau kelalaian

pelanggaran hak asasi manusia

Humanis

untuk

mengatasi
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PENGANGKATAN ANAK DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA
Gunawan*

P

enghormatan

hukum, maka perlindungan HAM

butir pernyataan tentang hak anak

( r e s p e c t ) ,

juga merupakan tujuan penegakan

tersebut selanjutnya berkembang

perlindungan

hukum secara konsisten. Salah

hingga lahirnya Konvensi tentang

satu

perhatian

Hak-Hak Anak tahun 1989. Hak-

Manusia

bersama baik di dunia internasional

hak anak tidak saja diatur dalam

(HAM) adalah hal amat penting

maupun di Indonesia adalah hak

Konvensi Hak-Hak Anak, tetapi

yang

anak masalah pengangkatan anak,

juga tercantum dalam instrumen

dan waktu. Semenjak tonggak

pengangkatan

merupakan

internasional lainnya yakni Piagam

awal

lembaga hukum yang difokuskan

PBB, Deklarasi Universal HAM

terwujudnya Deklarasi Universal

pada

tahun 1948 tentunya, Deklarasi

HAM (Universal Declaration of

angkat itu sendiri, jaminan atas

ILO

Human Rights) oleh Perserikatan

kepastian, keamanan, keselamatan,

Organisation) 1944, Konstitusi

Bangsa-Bangsa

tahun

pemeliharaan, dan pertumbuhan

ILO, Deklarasi PBB tahun 1959

1948, berbagai bentuk peraturan

anak angkat. Perlindungan hak

tentang Hak Anak, Konvensi PBB

yang bersifat universal hingga kini

anak angkat oleh pemerintah dalam

tahun 1966 tentang Hak-Hak

telah dikeluarkan dalam rangka

lembaga pengangkatan anak dapat

Ekonomi, Sosial, dan Budaya,

mendukung upaya perlindungan

diupayakan

melalui

Konvensi ILO Nomor 182 tahun

HAM

di

pengawasan dan perizinan dalam

1999 tentang Pelanggaran dan

besar

negara

pengangkatan anak.

Tindakan Segenap Penghapusan

(protect),
(fulfill)

dan

Hak

pemenuhan

Asasi

tidak

mengenal

HAM

muncul

ruang
melalui

(PBB)

dunia.

Sebagian

mencantumkan

permasalahan

mengenai

yang

menjadi

anak

kepentingan

calon

diantaranya

anak

(International

Labour

Bentuk-Bentuk

hak-

Pekerjaan

Pengaturan Terhadap Hak Anak

Terburuk Untuk Anak. Instrumen

masing-masing. Indonesia telah

dan Anak Angkat

internasional

mengedepankan

Upaya

hak dasar ke dalam konstitusinya
HAM

1.

yang

beberapa

kalangan



hak-hak

mengangkat

anak

agar

mereka

untuk dapat menyelamatkan dan

mendapatkan

melindungi hak anak diantaranya

yang sesuai dengan cita-cita

tereksplisit pada isi dari Undang-

adalah

anak

yang tertuang dalam pembukaan

Undang

hingga

yang dikembangkan pertama kali

Konvensi tentang Hak–Hak Anak

Undang-Undang

oleh aktivis Eglantyne Jebb. Ia

tahun 1989, yakni perkembangan

Nomor 39 Tahun 1999 tentang

mengembangkan

butir

kepribadian yang penuh dan

HAM.

pernyataan

anak

serasi, harus tumbuh berkembang

yang pada tahun 1923 diadopsi

dalam lingkungan keluarganya

terimplisit

pada

Pembukaan

Undang-Undang
Dasar

dibentuknya

Dasar
1945

1945,

Masalah perlindungan
akan

selalu

penegakan

sepuluh

tentang

hak

dengan

oleh

Fund

dalam suasana kebahagiaan, cinta

hukum

karena

International Union. Dari sepuluh

dan pengertian serta anak harus

merupakan

salah satu bagian dari tujuan
hukum.

Indonesia

adalah negara yang berdasar atas



hak

terkait

perlindungan
penegakan

kepedulian

perkembangan

Humanis

Volume 1

Save

the

Children

	 Dikutip

dari salah satu bagian
kalimat pada pengantar buku Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disusun oleh Apong Herlina
dkk., (Jakarta: UNICEF, 2003).
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dipersiapkan

seutuhnya

untuk

hidup dalam suatu kehidupan
individu dan masyarakat, serta
dibesarkan
 Ibid.

semangat

cita-

OPINI
cita

yang

dinyatakan

dalam

dirinya melekat harkat dan martabat

hak-hak

anak

merupakan

Piagam

Perserikatan

Bangsa-

sebagai manusia seutuhnya dan

“minimum core obligation” atau

Bangsa

(PBB),

terutama

ia merupakan subyek hukum yang

obligasi

perdamaian,

memiliki hak dan kewajiban sesuai

minimum yang harus dipatuhi dan

hukum yang berlaku.

diimplementasikan negara.

dalam

dan

semangat

kehormatan,

tenggang

persamaan,

dan

rasa,

solidaritas.

Untuk itu pulalah, semenjak dari

P e n g h o r m a t a n ,
perlindungan,

dan

pemenuhan

kandungan, seorang anak dalam

PENGHORMATAN
tidak
ada gangguan dalam
pelaksanaan hak

mencegah pelanggaran
oleh pihak ketiga

hak

etnis, kerangka perlindungan mereka
ras, jender atau bahasa. Negara terhadap keluarga masyarakat dan
tidak melakukan tindakan yang negara tanpa diskriminasi macam
diskriminasi

sebagian apapun, tanpa menghiraukan ras,
atau seluruhnya hak-hak anak. warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
Pembatasan
hanya
dapat agama, pendapat politik atau
justru

membatasi

dilakukan dengan maksud agar pendapat lain, kewarganegaraan,
terpenuhinya hak-hak itu sendiri. etnis, atau asal usul sosial, harta,
Adapun penghormatan Indonesia kekayaan, cacat, kelahiran atau
terhadap keikutsertaan Indonesia status yang lain dari anak atau
diratifikasinya orang tua anak atau wali hukum
Konvensi tentang Hak-Hak Anak anak. Pasal 52 Undang-Undang
melalui
Keputusan
Presiden Nomor 39 tahun 1999 tentang
Nomor 36 Tahun 1990 dan HAM menyebutkan bahwa:
adalah

Yang

Harus

Negara

dalam

penyediaan
sumberdaya dan hasilhasil
kebijakan

melindungi dan menjamin hak hak anak Indonesia. Adapun
setiap anak Indonesia agar tidak perlindungan dilakukan dalam
mengalami

paling

PEMENUHAN

HAK

terhadap

Dipenuhi

PERLINDUNGAN

anak untuk menghormati hak anak
dapat dilihat dengan dibentuknya juga berkewajiban melindungi,
peraturan atau undang-undang menjamin dan memenuhi hakIndonesia

Kewajiban

yang

penegakan HAM

ASASI dan Budaya. Dengan demikian,
M A N U S I A P e n g h o r m a t a n Indonesia selain berkewajiban
DIMENINSI

pokok

telah

diberlakukan mulai 5 Oktober 1990 1) Setiap anak berhak atas
perlindungan oleh orang tua,
dan juga Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik

keluarga,

dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial

negara.

Humanis

masyarakat,

dan

2) Hak anak adalah HAM dan
pentingannya hak anak itu
diakui dan dilindungi oleh
hukum bahkan sejak dalam
kandungan.
Dari

pasal

tersebut

diatas

dapat dijelaskan bahwa secara
hukum setiap anak sejak dalam
kandungan telah menjadi subyek
hukum yang memiliki hak dan
kewajiban menurut hukum. Hak
anak

sesuai

dengan

konsep

HAM diantaranya hak hidup, hak
berkembang, hak tidak dapat
dipisahkan dari orang tuanya
secara

bertentangan

dengan

kemauan mereka kecuali ketika
penguasa
dengan

yang

tunduk

berwenang
pada

yudicial

review menetapkan sesuai dengan
prosedur dan hukum yang berlaku
bahwa
diperlukan

pemisahan
demi

tersebut

kepentingan

terbaik anak (Pasal 9 Konvensi
Hak-Hak Anak), hak mendapatkan
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identitas, kewarganegaraan, hak

atau penetapan pengadilan (Pasal

anak disahkan hanya oleh para

atas pendidikan, dan sebagainya

1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23

penguasa berwenang yang

(dapat dilihat juga dalam Pasal 53

Tahun 2002 tentang Perlindungan

menetapkan, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 39 tahun

Anak).

undang-undang dan prosedur-

1999 tentang HAM). Sebelumnya

hak,

prosedur yang berlaku dan

diangkat

berdasarkan semua informasi

Nomor 4 Tahun 1979 tentang

sebagai anak angkat diatur dalam

yang berhubungan dan dapat

Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat

adopsi atau
pengangkatan
anak dilakukan
secara sah
menurut hukum
yang berlaku,
hal tersebut
dilakukan
salah satunya
sebagai upaya
memberikan hak
identitas bagi
anak sebagai
bagian dari HAM.

dalam

Undang-Undang

(3) dan (4) menyatakan bahwa
anak berhak atas pemeliharaan
dan perlindungan, baik semasa
dalam

kandungan

maupun

sesudah dilahirkan. Anak berhak
atas perlindungan-perlindungan
terhadap lingkungan hidup yang
dapat

membahayakan

atau

menghambat pertumbuhan dan
perkembangan dengan wajar.
Hak-hak anak yang diatur
dalam berbagai instrumen hukum
baik

internasional

maupun

nasional berlaku bagi semua
anak tanpa terkecuali, termasuk
didalamnya anak angkat.
2.

Pengaturan

Terhadap

Pengangkatan Anak
Anak angkat memiliki hak
dan

kewajiban

yang

sama

Demi
seorang

mendapatkan
anak

yang

seperti halnya anak kandung,

dipercaya,

adopsi

diperkenankan

menurut

status anak mengenai orang
tua,

saudara-saudara

dan

wali hukum dan bahwa kalau
dipersyaratkan, orang-orang
yang

bersangkutan

memberikan

telah

persetujuan

adopsi berdasarkan konseling
yang mungkin diperlukan;
(b) Mengakui

bahwa

adopsi

antar negara dapat dianggap
sebagai

cara

pengasuhan

alternatif

anak,

kalau

anak tidak dapat ditempatkan
dalam

asuhan

orang

tua

angkat atau keluarga adoptif
atau dalam setiap cara yang
cocok tidak dapat diasuh di
negara asal si anak;
(c) Menjamin bahwa anak yang
bersangkutan dengan adopsi
antar

negara

sistem/lembaga

pihak yang bertanggung jawab

anak atau adopsi. Adapun dalam

yang

atas

perawatan,

pendidikan

Pasal 21 Konvensi Hak-Hak Anak

perlindungan

dan

pembesaran

mereka.

dijelasakan mengenai adopsi anak,

yang ada dalam kasus adopsi

Tanggung jawab atas perawatan,

bahwa:

nasional;

pendidikan

“Negara-negara Pihak mengakui

(d) Mengambil semua langkah

dan/atau memperkenankan sistem

yang tepat untuk menjamin

lingkungan kekuasaan keluarga

adopsi

bahwa

bahwa, dalam adopsi antar

orang tua, wali yang sah, atau

kepentingan-kepentingan

terbaik

negara.

orang lain yang bertanggung

si anak merupakan pertimbangan

tidak

jawab ke lingkungan orang tua

terpenting dan mereka harus:

penghasilan keuangan yang

angkatnya berdasarkan putusan

(a) Menjamin bahwa adopsi seorang

tidak cocok bagi yang terlibat

anak

10

angkat

pembesaran

dialihkan

Humanis

dari
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harus
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perlindungan

memperoleh

perbedaan hanya terletak dari

dan

pengangkatan

bahwa

dan

sepadan
dan

standar
dengan
standar

Penempatannya
berakibat

dalam

http://portalinvestasi.com/wp-content/uploads/2012/05/UU-Adopsi-Anak.jpg
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yakni

adoption,

di dalamnya;

pengangkatan

anak

dalam

mendapatkan

apabila

anak berbeda warga negara antara

kelaurga yang lebih memadai

tepat, tujuan-tujuan pasal ini

anak yang diangkat dengan orang

bagi kesejahteraan yang tidak

dengan membuat pengaturan-

tua angkat. Berkaitan dengan inter-

diperoleh di negara asalnya.

pengaturan atau persetujuan-

country adoption, telah ada aturan

Konvensi

persetujuan

internasional yang mengaturnya,

prosedur jelas dan melarang

yakni;

perolehan

a) The Hague Convention on the

finansial

(e) Meningkatkan,

multilateral

bilateral
dan

atau

berusaha,

di dalam kerangka kerja ini,

dari

menetapkan
keuntungan

secaratidak

proses

patut

pengangkatan

menjamin bahwa penempatan

Jurisdiction

and

si anak di negara lainnya

Law

Recognition

of

anak. Konvensi ini mengatur

dilaksanakan

para

Decrees Relating to Adoption

pengamanan, prediktabilitas,

penguasa atau organ-organ

1965 (Konvensi Den Haag

dan transparansi yang lebih

yang berwenang.”

1965), yakni konvensi yang

besar, mengatur mekanisme

Dari penjelasan tersebut diatas

diadakan

kerjasama antara pemerintah

jelas dikemukakan bahwa adopsi

anak

atau pengangkatan anak dilakukan

pengangkatan

secara

diadopsi dan negara dari orang

secara sah menurut hukum yang

ilegal, menyimpang atau tidak

tua angkat, sehingga ada

berlaku, hal tersebut dilakukan

layak;

jaminan bahwa pengangkatan

oleh

and

untuk

dan

Applicable

ini

melindungi

keluarga
anak

dari

negara

asal

anak

yang

upaya

b) The Hague Convention on

dilaksanakan dengan sebaik

memberikan hak identitas bagi

the Protection of Children and

mungkin dan menghapuskan

anak sebagai bagian dari HAM.

Co-Operation in Respect of

penyalahgunaan

lembaga

Instrumen internasional seperti

Inter-Country Adoption 1993

pengangkatan anak.



pada Pasal 21 tersebut diatas

(Konvensi Den Haag 1993),

Dalam

lebih

pentingnya

yakni konvensi yang diadakan

nasional, masalah pengangkatan

pengangkatan

untuk memenuhi kebutuhan

anak dengan jenis inter-country

memberi perlindungan kepada

 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 104.

salah

satunya

sebagai

menjelaskan

pengaturan
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Volume 1

Tahun IX

Juli 2013

instrumen

11

OPINI
anak

dapat

dijumpai

dalam

39 ayat (3) Undang-Undang

hukum keperdataan khususnya

Perlindungan Anak, Pasal 3

hukum

Peraturan Pemerintah tentang

keluarga

dan

sistem

hukum adat, sedangkan dalam

Pelaksanaan

sistem

Anak);

hukum

Islam,

anak

angkat lebih diartikan sebagai
pemeliharaan
hukum

anak.

nasional,

Pengangkatan

d) Pengangkatan

anak

tidak

Secara

memutuskan hubungan darah

pengertian

antara anak dengan orangtua

pengangkatan anak berlaku bagi

kandungnya

seluruh pengangkatan anak di

Pasal 12 ayat (1), Pasal 39

Indonesia tanpa membedakan

ayat

golongan

dan

Perlindungan Anak, Pasal 4

Berikut prinsip

Peraturan Pemerintah tentang

penduduk

jenis adopsi.

(Penjelasan

(2)

Undang-Undang

pengangkatan anak yang dapat

Pelaksanaan

diuraikan berdasarkan peraturan

Anak);

perundang-undangan yang ada:

e) Kewajiban

a) Pengangkatan anak adalah
suatu

perbuatan

anak

hukum

Pengangkatan
terbuka

angkat

kepada

tentang

asal-

usulnya dan orang tua asalnya

(Pasal 1 butir 2 Peraturan

(Pasal

Pemerintah

tentang

Perlindungan Anak, Pasal 6

Pelaksanaan Pengangkatan

Peraturan Pemerintah tentang

Anak);

Pelaksanaan

b) Pengangkatan anak adalah
suatu lembaga hukum untuk
melindungi

kepentingan

40

Undang-Undang

Pengangkatan

Anak);
f)

Pelaksanaan

pengangkatan

anak

mendapatkan

dengan

anak (Pasal 12 ayat (1)

Penetapan

dan

Undang-Undang

Pengadilan,kecuali

Nomor 4 Tahun 1979 tentang

pengangkatan anak berdasarkan

Kesejahteraan Anak). Jadi

adat kebiasaan setempat (Pasal

pengangkatan

1

(3)

semata

anak

hanya

pancingan

tidak

sebagai

9

Putusan

Undang-Undang

Perlindungan

Anak,

Pasal

tidak

6, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10

kandung,

ayat (2), Pasal 11 ayat (2)

namun perlu mengedepankan

Peraturan Pemerintah tentang

sisi kepentingan calon anak

Pelaksanaan

angkat itu sendiri;

Anak);

memiliki

karena

butir

atau

anak

c) Pengangkatan anak harus

g) Bimbingan

Pengangkatan

dan

Pengawasan

menjaga kesamaan agama

oleh pemerintah dan masyarakat

yang

dianut

oleh

calon

(Bab

anak

angkat

dan

calon

Perlindungan Anak, Bab V dan

orang

tua

angkat

(Pasal

Bab VI Peraturan Pemerintah
tentang
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Pengangkatan Anak).
Pemerintah

berupaya

juga

untuk memberikan status hukum
pasti

terhadap

anak

angkat

Komitmen Pemerintah di era
reformasi

untuk

perlindungan
telah

memberikan

terhadap

ditindaklanjuti

disahkannya

anak
dengan

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 yang
antara lain mengatur tentang
pengangkatan anak, kemudian
ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan
Anak.

Pengangkatan

Kehadiran

peraturan

perundang-undangan
telah

tersebut

memberikan

kepastian

hukum (rechtzekerheid) dan arah
baru sebagai pedoman dalam
pelaksanaan

pengangkatan

anak, sehingga diharapkan dapat
melindungi

dan

kesejahteraan

meningkatkan
anak

demi

masa depan dan kepentingan
terbaik bagi anak. Pengaturan
pengangkatan
juga

anak

memberikan

tersebut

arah

baru

pengangkatan anak di Indonesia
ke

arah

unifikasi

hukum

pengangkatan anak.
*) Fungsional Peneliti Pertama
Bidang Hukum dan Pengadilan

OPINI

Pengakuan atas Masyarakat Adat
sebagai bagian dari Hak atas Rasa Aman dalam Penguasaan serta
Pengelolaan Tanah dan Hutan Adat
Istiqomah, S.H., M.H.

http://1.bp.blogspot.com/-KM2iZ3sW-gQ/UBYGIcwSF4I/......

Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tantular
Jakarta

K

ondisi

terjadi

secara

boleh

suatu wilayah tertentu, mempunyai

asal usul keturunan di antara

merupakan

hubungan historis dan mistis dengan

penduduk lain yang mendiami

sejarah

mereka,

suatu

wilayah

malah

merasa dirinya dan dipandang oleh

mana

suatu

menghancurkan kebhinekaan itu

pihak luar sebagai berasal dari satu

saat terjadinya penaklukan atau

sendiri, dengan mengambil alih

nenek moyang

penjajahan

tanah dan kekayaan alam yang

mempunyai identitas dan budaya

batas-batas negara yang baru

menjadi landasan kelangsungan

yang khas yang ingin mereka

tanpa

hidup masyarakat adat. (Kartika,

pelihara dan lestarikan untuk kurun

hukum mereka dan masih tetap

1999)

sejarah selanjutnya, serta tidak

memiliki sebagian atau seluruh

mempunyai posisi yang dominan

bentuk

dalam struktur dan sistem politik

ekonomi, budaya dan politik

yang ada (Bahar, 2005).

mereka. Sedangkan rumusan

di

yang

Indonesia

dikatakan

ironi, dengan memiliki semboyan
Bhinekka

Yang

Tunggal

Ika

dimaksud

’masyarakat

dengan

hukum

adat’

-

atau istilah lain yang sejenis

berkelanjutan

masa

mendiami

lampau

yang sama, dan

seperti ’masyarakat adat’ atau

Dalam

’masyarakat

atau

169, PBB menggunakan istilah

the indigenous people – adalah

indigenous people yang dirumuskan

suatu

komunitas

sebagai

yang

bersifat

tradisional’

antropologis

homogen

dan

Konvensi

kelompok

ILO

Nomor

masyarakat

pribumi di negara-negara merdeka

Humanis

Volume 1

dengan

penetapan

geografis
negara

atau

menilik

berdasar

di

terletak

berdasarkan
pada

kelembagaan

status

sosial,

tribal peoples adalah kelompok
masyarakat yang berdiam

di

negara-negara merdeka di mana
kondisi-kondisi sosial, kultural,
dan ekonominya membedakan
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mereka dari masyarakat lainnya

yang sama dengan warganegara

yang

di negara tersebut dan statusnya

lainnya dalam Negara Kesatuan

agresif maupun destruktif dari

diatur seluruh maupun sebagian

Republik Indonesia. Masyarakat

para pihak yang terlibat. Idealnya

oleh adat dan tradisi masyarakat

Adat juga sebagai pemegang hak

negara

tersebut

hukum

(rights holders) dari beberapa

posisi

dan peraturan khusus. (ELSAM,

bagian hak asasi manusia. Dari

warganegara dengan berpegang

1995).

sekian banyak hak yang melekat

pada

right-base

pada

yang

mengedepankan

atau

dengan

Dalam kegiatan lokakarya yang
diselenggarakan oleh organisasi
Wahana Lingkungan Hidup di
Tana Toraja tahun 1993, aktivis
organisasi non pemerintah yang
bekerja

untuk

isu

lingkungan

menghasilkan rumusan definisi
kerja mengenai masyarakat adat,
yaitu kelompok masyarakat yang
memiliki asal usul leluhur (secara
temurun) di wilayah geografis
tertentu
nilai

serta

memiliki

sistem

ideologi, ekonomi, politik,

budaya,

sosial,

dan

wilayah

sendiri.

Rumusan

tersebut

kemudian

dirumuskan

kembali

oleh masyarakat adat dari seluruh
Indonesia saat berkumpul dalam
kegiatan

Kongres Masyarakat

Adat Nusantara. Hasil rumusannya
yaitu komunitas-komunitas yang
hidup

berdasarkan

asal-usul

leluhur secara turun temurun di
atas wilayah adat yang memiliki
kedaulatan

atas

tanah

dan

kekayaan alam, kehidupan sosial
budaya yang diatur oleh hukum
adat dan lembaga adat yang
mengelola

keberlangsungan

kehidupan masyarakatnya.
Sebagai bagian dari warganegara
Indonesia maka masyarakat adat
juga memiliki hak dan kewajiban
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masyarakat

adat

salah

kadang

diikuti

dapat

tindakan

menentukan

keberpihakannya

pada

approach
hak

satunya adalah hak atas rasa aman.

asasi manusia sebagai rambu

Dalam terminologi internasional

dalam pelaksanaan kehidupan

lazim digunakan istilah human

bernegara maupun atas nama

security, hak atas rasa aman

proses pembangunan nasional.

mencakup terlaksananya aktivitas
individu maupun komunal dalam

Selama ini telah berlangsung

upaya

kegiatan

memenuhi

kebutuhan

pembangunan

yang

dasarnya seperti keamanan dalam

mencerminkan

bekerja mencari nafkah, pemilikan

hak-hak masyarakat adat atas

atas tempat tinggal, harta pribadi,

penguasaan

maupun modal kerja (property

sumber daya alam. Hal ini telah

rights),

kebebasan

secara

sosial

berekpresi

dan

budaya.

pelanggaran
dan

pengelolaan

menimbulkan rasa tidak aman
di

kalangan

masyarakat

adat

Negara dituntut untuk mampu

di pelosok tanah air. Terjadinya

memberikan

pelanggaran

penghormatan,

tersebut

diduga

pemenuhan

beralas perangkat hukum negara

atas hak asasi tersebut. Negara

(state law) yang isinya tidak

diharuskan mampu memberikan

berpihak

jaminan dengan berbagai upaya

terhadap

legal maupun administratif agar

adat. ditambah lagi penegakan

warganegara

hukum yang cenderung memihak

perlindungan,

dan

tersebut

dapat

pada

perlindungan

hak-hak

masyarakat

menikmati hak atas rasa aman

pada

kepentingan

pemerintah

yang dimaksud.

dan para pengusaha pemegang
konsesi sumber daya alam.

Saat ini yang terjadi beberapa
komunitas masyarakat adat tidak

Pertentangan

mendapatkan hak atas rasa aman

kepentingan

atas pengelolaan tanah dan hutan

manakala aparat agrarian dan

adat. Adanya berbagai intervensi

kehutanan mau menata lahan

dari berbagai pihak, antara lain

dan berbagai hak ulayat yang

dari pemerintah setempat atau

terkait dengan tata guna lahan

pun investor yang berkepentingan

bersangkutan.

secara

empat masalah

berbagai

ekonomi,

menimbulkan

konflik

kepentingan
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nilai
kerap

dan
muncul

Sedikitnya

ada

pokok yang

dihadapi, yaitu pertama, kriteria
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mengenai hak dan lahan ulayat

sewenang-wenang. Dalam wacana

bersama

masyarakat adat setempat tidak

etis-filosofis, khususnya dewasa

manusia, tidak bergantung pada

sesuai dengan kriteria hukum

ini, hak diartikan sebagai tuntutan

persetujuan orang lain termasuk

positif, yang dimaksud adalah

(claim) yang sah yang dibenarkan

negara, dan tidak dapat dicabut

Undang-Undang Pokok Agraria

(justified) yang dibuat seseorang,

oleh orang atau badan manapun.

dan Undang-Undang Kehutanan;

sekelompok orang terhadap orang

(Ceufin, 2004).

kedua, kepastian hukum sulit

atau kelompok lain atas objek

ditegakkan lantaran pranata hak

tertentu sebagai miliknya. Orang

ulayat tidak berdasarkan hukum

yang

tertulis,;

persebaran

dibesarkan dan bertindak sah dan

geografis tata guna lahan dan

wajar bila menuntut agar orang lain

berbagai macam hak ulayat yang

menghormati kepemilikannya atas

terkait dengan lahan tersebut

suatu objek.

belum

ketiga,

divisualisasikan

atau

dipetakan secara akurat sehingga
sulit

menentukan

wilayah

jelajahnya; keempat, penerapan
hukum agraria dan kehutanan
masih menggunakan pendekatan
legalistic dan komunikasi satu
arah (ELSAM, 2000).
Berkenaan dengan hak yang
dimiliki oleh masyarakat adat
nusantara maka perlu dilihat
aspek filosofis tentang hak itu
sendiri. Pada tataran teoritis,
membiarkan sesuatu menjadi diri
sendiri akan mengambil bentuk
kebenaran, melalui pengakuan
dan penegasan barang-barang
sebagaimana

adanya.

Pada

tataran praktis, bentuk yang
diambil adalah keadilan sebagai
kesediaan

untuk memberikan

kepada seseorang apa yang
menjadi haknya. Dengan ini
mengakui dan menghormati hak
seseorang berarti membiarkan
dia

menjadi

membiarkan
tanpa

diri
dia

sendiri,

berkembang

dihalangi

secara

mempunyai

hak

tertentu

pemiliknya

untuk

kepemilikan

itu

menyadari

dan

menuntut

agar orang lain menghormatinya.
dikatakan

kelompok-

kelompok minoritas dalam suatu
negara memiliki hak yang sama
dengan
untuk

kelompok

mayoritas

diperlakukan secara adil

berdasarkan hukum yang berlaku
dalam negara itu, maka yang
dimaksudkan

adalah

bahwa

perlakuan hukum yang adil terhadap
kelompok-kelompok minoritas itu
tidak berasal dari
dan bukan
kelompok

kebaikan hati

hasil pengorbanan
mayoritas,

dan

bukan akibat kebaikan

juga

negara.

Perlakuan hukum yang adil itu baik
oleh kelompok mayoritas maupun
negara adalah perlakuan yang
sudah sepantasnya. Mukadimah
Deklarasi Universal
Manusia

Hak Asasi

menegaskan dengan

lantang pengakuan akan martabat
manusia sebagai dasar bagi hakhak lain. Hak-hak manusia itu tidak
dapat direnggut, selalu sudah ada

Humanis

keberadaan

dengan

keberadaan

masyarakat

adat

hak

ulayat,

tanah

didalamnya

dan

termasuk

kepemilikan

penguasaan atas

hakatau

hutan adat,

maka menurut Prof Dr. Maria S.W.
Sumardjono, SH., MCPL., MPA.

Hak berakar pada kemampuan

Bila

Terkait

dengan

Volume 1

Kriteria penentu masih ada atau
tidaknya hak atas tanah ulayat
tersebut dapat dilihat pada tiga
hal, yaitu: (1) adanya masyarakat
hukum adat yang memenuhi ciriciri tertentu sebagai subyek hak
ulayat; (2) adanya tanah/wilayah
dengan

batas-batas

sebagai

tertentu
yang

lebensraum

merupakan obyek hak ulayat;
dan (3) adanya kewenangan
masyarakat hukum adat untuk
melakukan

tindakan-tindakan

tertentu. (Bahar, 2005).
Penentuan tentang keberadaan
hak

ulayat

Pemerintah

dilakukan
Daerah

mengikutsertakan

oleh
dengan

masyarakat

hukum adat yang ada di daerah
tersebut,

pakar

hukum

adat,

LSM, dan instansi terkait dengan
sumber daya alam. Keberadaan
tanah ulayat dinyatakan dalam
peta dasar pendaftaran tanah,
dan bila batas-batasnya dapat
ditentukan menurut tata cara
pendaftaran tanah, batas tersebut
digambarkan pada peta dasar
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pendaftaran

tanah

seluruh Indonesia. Padahal sistem

guna usaha, hak pengusahaan

dicatat dalam daftar tanah. Namun

produksi dan corak kepemilikan

hutan, hak pengusahaan hutan

demikian, terhadap tanah ulayat

tanah di komunitas adat berbeda-

industri. Hanya saja pemberian

tidak diterbitkan sertifikat, yang

beda;

konsensi

dimaksudkan

yang tinggi sebagai penolakan

dari

atas

kolonial

tanpa ganti rugi yang jelas dan

ataupun jual beli atas tanah yang

namun aturan hukum adat tidak

memadai, penggusuran dengan

dimaksud. Pada pengaturan di

terakomodir

peraturan

kekerasan, pemindahan secara

lapangan lebih mengedepankan

nasional tersebut, dan(5) adanya

paksa, pelenyapan hak-hak sosial

lagi

rasa

pemerintah

budaya rakyat, pengabaian hak-

Daerah setempat untuk menyusun

untuk membawa perubahan bagi

hak perlindungan yang dimiliki

produk hukum berkaitan dengan

masyarakat menjadikan Negara

oleh keluarga dan anak-anak,

pengaturan lebih lanjut tentang

mempunyai hak untuk memilih

penghilangan kesempatan kerja,

hak ulayat yang dimaksud dengan

dan menentukan

cara terbaik

penangkapan-penangkapan dan

mengeluarkan Peraturan Daerah.

dalam membantu perkembangan

penahanan tanpa prosedur yang

Peraturan Daerah tersebut haruslah

komunitas

semestinya, penyiksaan sampai

secara

proyek-proyek transmigrasi dan

terjadinya

tanah

dan

untuk

mencegah

peralihan

pemilikan

peranan

dari

spesifik

Pemerintah

menyebutkan

(4)

rasa

produk

nasionalisme

hukum
dalam

kewajiban

adat,

menghadirkan

batas-batas wilayah, serta hak-

usaha-usaha

hak yang dimiliki masyarakat adat

dijamin dalam hak guna usaha di

untuk mengelola, melestarikan dan

atas tanah-tanah adat. (Julaeha,

memanfaatkan

2002).

segala

sesuatu

yang ada di wilayah adat mereka.

investor

yang

tersebut

pengambil

berasal

alihan

lahan

pembunuhan. (Julaeha, 2002).
Dampak dari berbagai konsensi
tersebut bagi masyarakat adat
adalah

pemiskinan.

contoh

Sebagai

penebangan

pohon

Konsep hak menguasai oleh negara

yang dilakukan oleh pengusaha

Setidaknya ada 5 hal dari Undang-

digunakan secara maksimal oleh

HPH (Hak Pengusahaan Hutan)

undang Nomor 5 Tahun 1960

pemerintah Orde Baru. Pengguna

menghilangkan mata pencaharian

tentang Pokok-pokok Agraria yang

hak tersebut dinyatakan dalam

masyarakat Dayak di Kalimantan

penafsirannya

produk perundang-undangan yang

sebagai

terpinggirnya hak-hak masyarakat

memberi

membabat

adat,

pemerintah untuk mengambil alih

dijadikan sarang lebah. Tidak

penguasaan negara atas tanah

pengaturan

hanya itu saja, HPH pun membabat

di mana Negara menjadi satu-

kawasan

satunya

yang

tanah

kekuasaan

untuk

yaitu

mengakibatkan
(1)

konsep

hak

kepada

pembukaan
primer,

mengklaim

pohon-pohon

yang

pohon-pohon

damar.

Bahkan

memutuskan

negara dan mengambil alih lahan

sudah menguning menjadi rusak

tanah

yang dianggap tidak digunakan/

tertimpa oleh penebangan pohon.

berada di wilayahnya; (2) konsep

kosong.

Tanah-tanah

Kehadiran

beschikkingrecht diadopsi secara

dianggap

mempunyai

seragam dan diterapkan secara

ekonomi

atas

yang

sebagai

HPH

padi milik masyarakat adat yang

hak

ulayat

hutan

madu.

tanah

segala

mempunyai

kewenangan

pencari

yang

HPH

juga

lambat

potensi

laun membuat berbagai jenis

digunakan

binatang buruan terusir. Selain

merata; (3) penggunaan paradigma

bagi kepentingan investasi untuk

itu tanah menjadi tererosi yang

Jawasentris di mana kepemilikan

sektor

tambang

menciptakan kualitas air yang

atas tanah berdasarkan hukum

maupun

kehutanan.

buruk sehingga ikan-ikan yang

perdata

yang

Sebagai pelaksana, pemerintah

ada jumlahnya tidak sebanding

untuk

memberikan hak pengelola, hak

sebelum

kemudian
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lapisan

hutan ulayat sebagai suatu kategori

Berbagai

menghancurkan

tersendiri. Menurut undang-undang

mengenai berbagai pelanggaran

ekosistem yang ada di permukaan.

ini, hutan adat adalah hutan negara

yang dilakukan berbagai pihak

Penebangan

hutan

yang ada di wilayah masyarakat

terhadap

untuk lokasi pertambangan dan

hukum adat. Dengan perumusan

masyarakat hukum adat, ternyata

pembangunan berbagai fasilitas

seperti itu, secara konseptual hutan

tidaklah

pendukung juga menghancurkan

adat itu sama sekali tidak ada. Oleh

secara kasuistis semata-mata,

kesuburan

itu,

karena itu Prof. Dr. Maria S.W.

yaitu

penanganan

bahan-bahan galian perusahaan

Sumardjono, SH., MCPL., MPA

per

pengaduan, tetapi harus

tambang

menyarankan

tersebut.
tanah

Pengerukan
akan

tutupan

tanah.

Selain

umumnya

dibuang

penyelesaian

hak-hak

tradisional

dapat lagi dilakukan

agar

rumusannya

lebih

bersifat

dengan

menyatakan

konseptual,

pengaduan

komprehensif,

dan

mendasar.

dekat lokasi akan menimbulkan

diperbaiki,

erosi dan perlahan masuk ke

bahwa hutan negara adalah hutan

Dari

sungai-sungai di sekitarnya. Batu-

yang berada di atas tanah negara

pengaduan selama ini, terdapat

batu sulfur dan bahan-bahan lain

atau tanah yang tidak dilekati

indikasi kuat bahwa pelanggaran

di tempat pembuangan akan

dengan suatu hak; hutan milik

terhadap hak masyarakat hukum

mengakibatkan kebocoran batu

adalah kawasan hutan yang berada

adat cenderung bersifat struktural

asam.Akibatnya tingkat keasaman

di atas tanah yang dilekati dengan

dan sistemik, mulai dari tataran

sungai akan meningkat sehingga

hak milik atau hak guna usaha; dan

wawasan konseptual, kebijakan

ikan dan kehidupan air lainnya

hutan adat adalah kawasan yang

pemerintah,

akan mati. Memang perusahaan-

berada di atas tanah masyarakat

undangan,

perusahaan

tambang

hukum adat (Bahar, 2005).

pelaksanaan di lapangan.

membangun

waduk

Pelanggaran hak asasi manusia

Selama ini pelanggaran terhadap

pada umumnya dan hak masyarakat

hak masyarakat hukum adat terjadi

hukum

secara berangsur-angsur, bersifat

telah
tempat

pembuangan limbah di tempattempat pemprosesan ore (bijih
tambang).

Kendati

demikian

adat

pada

khususnya,

penanganan

dan

berbagai

perundang-

sampai

dalam bentuk apapun dan oleh

pragmatis

siapapun juga, sama sekali tidak

ekonomis yang terbatas, dan

boleh

jika

tidak banyak mempertimbangkan

dilakukan, oleh negara, khususnya

implikasi konstitusional. Padahal

oleh pemerintah. Sebabnya adalah

sejak penyusunan dari awal UUD

undang-undang

sederhana, yaitu oleh karena Pasal

Negara Republik Indonesia Tahun

yang selain dapat dipandang

28I ayat (4) Undang-Undang Dasar

1945

menyimpang juga memanfaatkan

1945 memerintahkan secara tegas

serta hak tradisional masyarakat

kelemahan

Undang-undang

bahwa: ”Perlindungan, pemajuan

hukum adat, yang disebut desa,

Nomor 5 Tahun 1960 tentang

penegakan, dan pemenuhan hak

nagari, huta, atau marga dan

Pokok-pokok

yaitu

asasi manusia adalah tanggung

secara lugas menyatakan segala

Undang-undang Nomor 5 Tahun

jawab negara terutama pemerintah.”

kebijakan negara mengenai volks

1967 tentang Kehutanan, yang

Pengabaian, apalagi pelanggaran,

rechtsgemeenschappen tersebut

hanya mengenal dua jenis hutan,

terhadap

ini

harus mengingatkan hak asal usul

yaitu hutan negara dan hutan

jelas

pelanggaran

masyarakat yang bersangkutan.

hak. Undang-undang ini tidak

konstitusional. (Bahar, 2005).

umumnya

kebocoran

sulit

dicegah sehingga sungai-sungai
di sekitarnya menjadi tercemar.
(Julaeha, 2002).
Ada

suatu

Agraria,

dibiarkan,

tanggung

merupakan

apalagi

jawab

mengenal adanya hutan adat atau

untuk

pada

tujuan-tujuan

menghormati eksistensi

Dengan kata lain, seyogyanya
pelanggaran tersebut tidak perlu
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terjadi seandainya selama ini para

tanggung jawab negara untuk

jawaban bagi kebutuhan hukum

penyelenggara negara berpegang

menjamin hak atas rasa aman

bangsa dan negara Indonesia

teguh

bagi masyarakat adat, terutama

yang

terkait dengan penguasaan dan

identitas dirinya.

kepada semangat pasal

konstitusi beserta penjelasannya.
Sebenarnya dari sisi legalitas
pada saat ini telah tersedia cukup
jaminan

yuridis-konstitusional

terhadap

eksistensi

dan

hak-

pengelolaan

Mengakui
hak

keberadaan

masyarakat

hukum

tidak

2006).

terlepas

strategis

kegiatan

hak-

kajian dan analisis hukum secara

dengan

kritis terkait dengan peraturan

hendaknya

perundangan yang terkait dengan

adat

hukum

membangun

hutan
Langkah

pendekatan

(Suseno,

dan

adat.

hak tradisional dari masyarakat
adat.

tanah

sedang

dengan

kaitan

keberadaan

masyarakat

adat

Yang terjadi kemudian adalah

kebudayaan. Hal ini mengingat

beserta hak-hak yang melekat

berlakunya

kenyataan di Indonesia yang terbagi

pada mereka. Secara bersama-

negara

atas berbagai kebudayaan maka

sama pemerintah, DPR dan DPRD,

dalam

setelah Indonesia merdeka langkah

LSM yang peduli serta komunitas

konteks penghormatan terhadap

yang diambil adalah mengadakan

masyarakat

keberadaan

unifikasi hukum, dengan tujuan

dan mempromosikan rancangan

menciptakan

aturan

peraturan

rakyat

yang

para

ketidakkonsistenan

penyelenggara

dan

penegak

masyarakat

nusantara,
hal

hukum

lebih

tersebut

jauh

adat
lagi

kesatuan

perundang-undangan

pada

yang

sektoral

yang

Indonesia. Meski unfikasi hukum

perlindungan

bersinggungan dengan masyarakat

menjadi satu kebijakan nasional

hak-hak

adat.

namun

semua

terutama dalam penguasaan serta

dijadikan

pengelolaan tanah dan hutan

tunggal

adat di lingkungan dan wilayah

Sudah

barang

tentu,

yuridis

konstitusional

jaminan
tersebut

tidak akan serta merta terlaksana
di

lapangan.

Sebab,

masih

berlakunya sebagai hukum positif
demikian

banyak

peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi alas baik dari berbagai
pelanggaran terhadap eksistensi
dan hak tradisional masyarakat
hukum adat tersebut. Sungguh
amatlah

urgen

upaya harmonisasi
demikian

banyak

dilakukannya
hukum dari
peraturan

perundang-undangan yang secara
langsung atau tidak langsung telah
menegasikan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisionalnya.
Upaya tersebut sebagai bentuk
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hal

tidak

kemudian

dalam
yang

seluruh

merumuskan

tercermin

undang-undang

mengikat

adat

satu

berarti
harus
batasan

menindas

keberagaman

budaya dan masyarakat dengan
mengatasnamakan pembangunan
dan

kepentingan

Kerumitan

nasional.

persoalan

dalam

bidang hukum yang berkaitan
dengan

masyarakat,

yang kita rasakan

seperti
sekarang,

dapat dijelaskan melalui adanya
gejala pluralisme hukum dalam
masyarakat

(Masinambow,

2000). Karenanya peluang dan
alternatif pengembangan sistem
hukum nasional, termasuk sistem
administrasi pertanahan,

yang

membawakan pluralisme hukum
hendaknya jangan ditutup mati.
Bisa jadi hal itu yang menjadi
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memuat

penghormatan,

dan

pemenuhan

masyarakat

adat,

masyarakat adat.
Yang dibutuhkan segera saat
ini

adalah penyusunan sistem

administrasi pertanahan dengan
partisipasi masyarakat, terutama
pada

masyarakat

adat

yang

terkait dengan penguasaan dan
pengelolaan tanah dan hutan adat.
Hal ini menjadi penting dalam
kaitannya memperoleh hak atas
rasa aman bagi masyarakat adat
yang merupakan entitas bangsa
Indonesia.
---oOo---

OPINI

Kondisi Riil Penerapan HAM di Dunia Pendidikan Saat Ini

http://www.portalkbr.com/berita/nasional/__.....

Oleh : Poerwati *

D

alam dunia pendidikan,

guru-guru menempatkan diri pada

yang

masih banyak yang belum

semua siswa, tanpa membedakan

penyimpangan, atau penghapusan

sesuai dengan nilai-nilai

kaya atau miskin. Diskriminasi

pengakuan, pelaksanaan, atau

Hak Asasi Manusia (HAM). Sampai

seperti ini tidak saja terjadi di dunia

penggunaan hak asasi manusia

saat ini kita masih melihat tawuran

pendidikan tetapi juga di sektor

dan

dan pelecehan seksual di kalangan

lain dalam kehidupan sehari-hari,

kehidupan baik individual maupun

pelajar. Kita juga masih melihat

seperti yang tercantum dalam

kolektif

perilaku siswa yang semena-mena

Undang-Undang Nomor 39 Tahun

ekonomi, hukum, sosial budaya

terhadap siswa lainnya.

Dalam

1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan aspek kehidupan lainnya.

proses

sering

dalam Pasal 1 ayat (3) yang

pembelajaran

melihat masih ada guru bersikap

dimaksud

semena-mena terhadap siswanya,

adalah

bersikap diskriminatif, lebih suka

pelecehan, atau pengucilan yang

memperhatikan siswanya yang

langsung ataupun tidak langsung

mempunyai strata terpandang.

didasarkan

Padahal apa yang dilakukan guru
tersebut telah melanggar hakhak siswa yang lain. Meskipun

dengan
setiap

pada

diskriminasi
pembatasan,

pembedaan

manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan,
status social, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik,
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berakibat

kebebasan
dalam

pengurangan,

dasar
bidang

Dalam prakteknya ketika

dalam
politik,

guru

terlambat, apakah ada sanksi
buat guru yang terlambat. Yang
ada selama ini adalah

sanksi

hanya diberikan kepada siswa
saja. Bahkan siswa harus di
hukum di depan kelas yang
mengakibatkan harus ketinggalan
pelajaran. Apakah cara-cara ini
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tidak melanggar HAM namanya

antara lain nilai kejujuran dan

bersama (learn to live together).

? Inilah yang disebut kecelakaan

keadilan. Tetapi selama ini nilai

Unsur pertama dan kedua lebih

pendidikan. Selama ini guru atau

kejujuran dan keadilan itu belum di

terarah membentuk having, agar

kepala

implementasikan dengan baik.

sumberdaya manusia mempunyai

sekolah

menerapkan

peraturan yang tegas tetapi tidak
mendidik. Harusnya tegas itu
mendidik dengan memberikan
hukuman lain dengan standar
yang jelas, misalnya diberikan
hukuman

berupa

pekerjaan

rumah (PR).

Kuncinya, pendidikan HAM harus di
ajarkan secara baik dan konsisten.
Guru juga harus diminta siap dengan
konsepsinya dan siap mengamalkan
nilai-nilai yang terkandung dalam
HAM tesebut. Dengan demikian,
pembelajaran HAM adalah menjadi

Selain itu, pembelajaran yang

sesuatu

terjadi selama ini guru-guru lebih

untuk

cenderung hanya sebatas transfer

membentuk

ilmu saja. Tidak pernah guru

berkarakter, sesuai 18 nilai-nilai

mendiskusikan apa yang terbaik,

dalam pengembangan pendidikan

sehingga saling mengisi dengan

budaya

para

Seharusnya

yang disusun oleh Kementerian

siswa itu diajak dan diarahkan

Pendidikan Nasional yaitu religius,

kepada students centre learning

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,

bukan teacher centre

learning

kreatif, mandiri, demokratis, rasa

artinya siswa bisa mengerti akan

ingin tahu, semangat kebangsaan,

masalahnya sendiri dan berusaha

cinta tanah air, menghargai prestasi,

tahu bagaimana menyelesaikan

bersahabat, cinta damai, gemar

masalahnya sendiri. Itulah siswa

membaca, peduli lingkungan , peduli

yang kita harapkan pada saat ini.

social dan tanggung jawab.

Agar

pelanggaran

Secara teknis seorang guru harus

tadi tidak terjadi, maka sudah

dibekali oleh kemampuan bukan saja

seharusnya pelajaran disekolah

mengajar dalam artian konvensional,

mengadopsi

HAM.

tetapi juga harus mampu mendidik

HAM,

yang

mentranformasikan

nilai-

nilai

kepada

didik

siswanya.

berbagai

Melalui
yang

nilai-nilai

pendidikan
dimulai

sedini

mungkin

yang

sangat

dilakukan

dalam

generasi

dan

penting
rangka

kita

karakter

yang

bangsa

peserta

secara

sistem

perkembangan psikologi peserta

persekolahan

lembaga-lembaga
prasekolah

dan

pendidikan

maupun

secara

didik.
Unesco

Dalam

sesuai

dengan

konteks

tersebut

menyarankan

bahwa

informal di lingkungan keluarga

pendidikan harus mengandung tiga

dan masyarakat. Jadi

siswa

unsur yaitu belajar untuk tahu (learn

nilai-nilai

to know), belajar untuk berbuat

didalamnya,

(learn to do) dan belajar untuk hidup

dapat
yang

20

memahami
terkandung
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ketrampilan

atau

skill.

Unsur

ketiga lebih terarah being menuju
pembentukan karakter bangsa,
karena pendidikan merupakan
hak yang paling fundamental
yang dimiliki oleh setiap manusia
sehingga

perlu

diberikan

sejak dini agar manusia dapat
mengenal
dan

ilmu

pengetahuan

lingkungan.

Pemerintah

Indonesia memberikan jaminan
hak atas pendidikan bagi setiap
warga negaranya seperti yang
tercantum dalam Pasal 28 C ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa setiap
orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya,

berhak

pendidikan

dan

mendapat
memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan

baik secara formal di dalam

integral

kualitas dalam pengetahuan dan

Juli 2013

dan teknologi, seni dan budaya,
demi

meningkatkan

hidupnya

demi

kualitas

kesejahteraan

umat manusia.
*) Kepala Bidang Pengembangan
Hak-hak
Budaya.

Ekonomi,

Sosial

dan

FOKUS

Menggugat Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Oleh: Ignas Triyono*

K

ebebasan
dan
masih

serius

beragama
berkeyakinan

menjadi

dalam

momok

kehidupan

pluralistik di Indonesia. Hingga
kini hak kebebasan beragama
dan

berkeyakinannya

belum

sepenuhnya bisa dinikmati secara
merdeka. Masih banyak warga
negara yang hak kebebasan dan
berkeyakinannya teraniaya, entah
lantaran perlakuan diskriminatif
oleh

negara

maupun

akibat

perbedaan pandangan serta konflik
horisontal di tengah masyarakat.
Mengurai benang kusut persoalan
kehidupan kebebasan beragama
di
hal

Indonesia

memang

mudah. Akar

bukan

masalahnya

sangatlah komplek, misalnya faktor
ketimpangan ekonomi, arogansi
politik, ketidakberpihakan aparatur
negara, ataupun pendidikan agama
eksklusif dogmatis. Kondisi ini
juga semakin diperparah dengan
praktik pembiaran (by omission)
oleh negara yang kurang tegas
dalam memberikan perlindungan
hak asasi kebebasan beragama

warga negaranya.

Akibatnya, banyak pasangan

Rasanya sungguh miris bila kita
membuka

lembaran

sejarah

catatan

perjalanan

kebebasan

kehidupan

beragama

dan

berkeyakinan di Indonesia. Tengok
saja berbagai tragedi memilukan
yang telah memeras air mata
masyarakat

Indonesia,

mulai

kasus penyerangan, pengusiran,
serta perusakan rumah dan tempat
ibadah hingga pelabelan sesat
dan kafir terhadap mereka yang
berbeda keyakinan yang seringkali
menjurus pada kekerasan fisik dan
psikologis. Belum lagi diskriminasi
yang dialami kelompok-kelompok
minoritas agama atas pembatasanpembatasan

yang

tidak

adil.

Lainnya, soal pencatatan sipil,
misalnya kebanyakan penganut
Konghucu

masih

kesulitan

memilih nikah di luar negeri
atau

terpaksa

berpindah

agama hanya saat akad nikah.
Ada lagi masalah klasik soal
ijin pendirian bangunan ibadah,
dimana

penganut

agama

minoritas mengalami kesulitan
membangun
ketimbang

tempat

ibadah

penganut

agama

mayoritas. Di ranah pendidikan,
banyak

yang

mengalami

kesulitan mendaftarkan sekolah
anak ke lembaga pendidikan
hanya karena beda agama,
etnis atau aliran. Singkat kata,
kebebasan

beragama

dan

berkeyakinan di Indonesia belum
sepenuhnya

mencerminkan

kaidah dan prinsip-prinsip hak
asasi manusia.

mengalami

Bukan hal mengherankan jika

mencantumkan

kemudian dunia internasional

agamanya di kartu tanda penduduk

masih

(KTP).

terhadap komitmen Indonesia

Di samping itu perkawinan beda
agama

juga

masih

menjadi

’belenggu’ kebebasan beragama.
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atas

bersikap
jaminan

beragama.

skeptis
kebebasan

Sorotan

terkait

praktik intoleransi kehidupan
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berkeyakinan.

dan pelarangan rumah ibadah

dan berbagai insiden kekerasan

Selebihnya jaminan konstitusional

(9 kasus), dan kriminalisasi atau

oleh

kebebasan

masih

viktimisasi keyakinan (4 kasus).

belum

Sementara itu, pelaku pelanggaran

beragama

dan

berkeyakinan

kelompok-kelompok

beragama

dan

beragama

radikal yang mengatasnamakan

sebatas

agama

dipraktikkan secara konkrit dalam

kebebasan

tataran substansial.

berkeyakinan

tertentu

terhadap

sejumlah pemeluk agama atau
aliran agama, seperti jemaah
Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen
di berbagai tempat di Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir.

prosedural,

Kecaman dunia internasional di
atas tampaknya paralel dengan
rapor merah kebebasan beragama
dan berkeyakinan. Fakta empirisnya

Komisi Kebebasan Beragama

kasus hak kebebasan beragama

Internasional

Amerika

Serikat

memiliki kecenderungan atau trend

(USCIRF)

pernah

merilis

kenaikan secara signifikan setiap

yang

tahun. Data The Wahid Institute

Laporan

Tahunan

menyebutkan bahwa Indonesia

menyebutkan,

dan sembilan negara lainnya

tercatat

(Afganistan,

Belarus,

kebebasan

India,

Rusia,

Kuba,

92

sepanjang
kasus

2011

pelanggaran

beragama

dan

beragama

dan

terbanyak

dilakukan oleh institusi negara.
Aparat polisi menempati posisi
tertinggi melakukan pelanggaran
kebebasan beragama (32 kali),
disusul

bupati,

walikota

atau

pejabat di lingkup pemerintah
daerah (28 kali), tentara (16
kali), satuan polisi pamong praja
(10 kali), pemerintah propinsi (8
kali), dan Kantor Kementerian
Agama

dan

Kantor

Urusan

Agama (8 kali). Untuk sebaran

Somalia,

berkeyakinan. Jumlah itu mengalami

Sudan, dan Venezuela) telah

kenaikan 18 persen dari tahun

melakukan pelanggaran terkait

sebelumnya yakni 62 kasus. The

kebebasan beragama sehingga

Wahid Institute mencatat dimensi

perlu dimonitor secara serius.

kasus

Kecaman dunia internasional ini

beragama dan berkeyakinan yakni

mengindikasikan bahwa praktik

meliputi praktik pelarangan dan

kebebasan

dan

pembatasan aktivitas keagamaan

berkeyakinan di Indonesia tidak

atau kegiatan ibadah (49 kasus),

The Wahid Institute juga mencatat,

pernah

dengan

intimidasi dan ancaman kekerasan

selama 2011 terjadi kenaikan

tuntas. Praktik intoleransi begitu

oleh aparat negara (20 kasus),

signifikan berdasarkan kategori

mendominasi

pembiaran kekerasan (11 kasus),

tindakan

intoleransi

kekerasan

beragama

dan

Laos,

sehingga

beragama

terselesaikan
ruang

publik

menenggelamkan

esensi hak asasi manusia dalam
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pelanggaran

dan

kebebasan

pemaksaan

keyakinan (9 kasus), penyegelan
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wilayah pelanggaran kebebasan
beragama, Jawa Barat menempati
posisi tertinggi (55 kasus), Banten
(9 kasus), Aceh (5 kasus), disusul
Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Sulawesi Selatan masing-masing
(4 kasus).

dalam

berkeyakinan

yakni naik menjadi 184 kasus

FOKUS
atau naik 16 persen dibandingkan

dan dipenuhi oleh negara dalam

Hak Asasi Manusia. Sementara

tahun

situasi maupun kondisi apapun.

dalam Resolusi Sidang Umum

2010

yang

mencapai

PBB

134 kasus. Kategori intoleransi
tertinggi

yakni

intimidasi

tentang

Jaminan konstitusi dan Undang-

Declaration of the Elimination of

ancaman kekerasan atas nama

undang

atas

All Forms of Intolerance and of

agama (48 kasus), penyebaran

kebebasan

dan

Discrimination Based on Religion or

kebencian terhadap kelompok lain

berkeyakinan

sangat

Belief, Indonesia sebagai anggota

(27 kasus), kasus pembakaran

meyakinkan. Bahkan dalam UUD

semestinya

dan

(26

1945 jaminan itu ditegaskan sampai

deklarasi tersebut. Deklarasi ini

kasus), serta diskriminasi atas

dua kali pada Pasal 28 E ayat (1)

memperkuat dukungan terhadap

nama agama (26 kasus).

dan Pasal 29 ayat (2). Intinya,

kebebasan

negara menjamin kemerdekaan

luas, baik dalam bentuk keyakinan

Jaminan
konstitusional hak
atas kebebasan
beragama dan
berkeyakinan
masih sebatas
etis normatif
dan prosedural
semata.

maupun

perusakan

property

dan

No.36/55/1981

Kecaman di fora internasional dan
fakta empiris di tataran nasional
sudah

menjadi

bukti

bahwa

negara ini memang mengalami
distorsi

toleransi

yang

dalam

kehidupan

serius

beragama

dan berkeyakinan. Kondisi ini
tentu tidak boleh didiamkan, jika
negara ini tidak mau dituding telah
melakukan praktik pembiaran dan
melanggengkan pelanggaran hak
asasi manusia. Dalam perspektif
hak asasi manusia,

memeluk

suatu agama adalah kebebasan
yang tak boleh direnggut, bukan
saja

dalam

keadaan

sekalipun. Kebebasan beragama
berkeyakinan

hak

beragama
sudah

damai,

bahkan dalam keadaan perang
dan

terhadap

tergolong

sebagai kebebasan dasar bagi
setiap manusia. Itulah sebabnya,
hak atas kebebasan beragama
merupakan hak kodrati yang tidak
dapat dikurangi dan ditangguhkan
(non-derogable)

oleh

negara

dalam

keadaan

apapun.

yang

termasuk

Hak

non-derogable

ini merupakan hak paling utama
dalam khazanah hak asasi manusia
yang harus dihormati, dilindungi

juga

mematuhi

beragama
ekspresi

secara

keyakinan

berupa ibadah, pendirian rumah
ibadah,

pendirian

komunitas,

dakwah dan penyebaran gagasan
melalui media.
Boleh jadi, Indonesia adalah satusatunya negara paling spektakuler
dalam

memberikan

jaminan

konstitusional warga negaranya
atas hak kebebasan beragama
dan berkeyakinan. Toh jaminan itu
ternyata paradoksal, berbanding
terbalik

dengan

Jaminan

kenyataan.

konstitusional

hak

atas kebebasan beragama dan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk

berkeyakinan masih sebatas etis

agamanya

normatif dan prosedural semata.

masing-masing

dan

untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.

Meskipun

konstitusi

telah

menjamin kebebasan beragama
Demikian pula di tingkat UU,

dan berkeyakinan namun dalam

jaminan kebebasan beragama dan

prakteknya banyak bermunculan

berkeyakinan ditegaskan melalui

peraturan dan kebijakan yang

2 (dua) Undang-Undang yakni

tidak mencerminkan hak atas

Pasal 18 UU No.12 Tahun 2005

kebebasan

tentang

Kovenan

berkeyakinan.

Hak-hak

peraturan itu ada yang dalam

Pengesahan

Internasional

tentang

beragama

Peraturan-

Sipil dan Politik, dan Pasal 22

bentuk

UU No.39 Tahun 1999 tentang

Menteri, Gubernur dan Bupati,
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dan

Surat
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maupun

surat-surat

edaran

masing-masing instansi.
Ironisnya, kemunculan peraturan
yang

jelas-jelas

bertentangan

dengan konstitusi tersebut justru
nampak dominan dan menjadi
acuan

dalam

penyusunan

kebijakan atau program di pusat
maupun daerah. Lihat saja UU
No.1/PNPS/1965

jo.UU

No.5

Tahun 1969 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan

dan

atau

Penodaan Agama yang menjadi
sumber

diskriminasi

agama/

keyakinan karena di dalamnya
hanya mengakui enam agama.
Kondisi ini memicu munculnya
pelanggaran hak asasi manusia
di berbagai aspek kehidupan
seperti pendidikan, kesehatan,
pekerjaan

dan

administrasi

kependudukan.
Dalam ketentuan hukum hak
asasi manusia, hak kebebasan
beragama

dan

berkeyakinan

bersifat mutlak. Ia ada di ruang
forum

internum.

Kebebasan

beragama berarti bahwa semua
orang

harus

kebal

terhadap

paksaan dari pihak perorangan
maupun kelompok sosial atau
kuasa manusia mana pun juga.
Artinya,

dalam

beragama

tak

kebebasan
seorang

pun

dipaksa untuk bertindak melawan
suara hatinya, atau dihalanghalangi menurut suara hatinya,
baik sebagai individu maupun di
muka umum, baik sendiri maupun
bersama
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dengan

Humanis

orang

lain.
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Inilah esensi kebebasan beragama

HAM perlu ditinjau ulang. Langkah

dan berkeyakinan yang bersifat

ini tidak cukup didesakan melalui

mutlak.

Karena sifatnya yang

ruang-ruang hampa, namun harus

mutlak, kebebasan beragama dan

menyasar dalam setiap kebijakan

berkeyakinan

regulasi

memiliki

beberapa

pemerintah

secara

prinsip-prinsip esensial yang perlu

komprehensif,

diperhatikan.

ini

ditingkat nasional hingga daerah.

sesungguhnya untuk meneguhkan

Harapannya, jangan lagi ada

esensi hak kebebasan beragama dan

korban-korban terus berjatuhan

berkeyakinan yang perlu dihormati

dalam

dan dilindungi oleh siapapun dan

beragama di negeri ini. Bangsa

dalam kondisi apapun.

ini

Prinsip-prinsip

baik

kehidupan

sudah

berbagai

lelah

regulasi

kebebasan
menyaksikan

peristiwa

memilukan

kehidupan

beragama.

Hak kebebasan beragama dan

dalam

berkeyakinan

mutlak

Diakui atau tidak, kita memang

memang ada batasnya. Namun

belum selesai merumuskan hak

sekali

diingatkan

kebebasan

itu

tidak

ideal. Ini menjadi tanggungjawab

boleh otoriter, meniadakan, dan

kita semua, utamanya negara

memberangus hak asasi beragama

sebagai

dan berkeyakinan pihak lain tanpa

(duty bearer). Jangan sampai

alasan yang jelas. Pembatasan-

negara ini dikatakan gagal hanya

pembatasan kebebasan beragama

karena agama berubah menjadi

di atas merupakan cermin bahwa

candu

jaminan hak kebebasan beragama

bangsa.

lagi,

bahwa

dan

sekalipun
perlu

batas-batas

berkeyakinan

di

Indonesia

sungguh masih memprihatinkan.
Stigmatisasi, dan diskriminasi tidak
saja terjadi dalam tingkat regulasi,
namun dalam realitas kehidupan,
pelanggaran hak atas kebebasan
beragama nyaris menyentuh semua
sisi kehidupan dalam masyarakat.
Langkah progresif dan strategis
yang bisa ditempuh yakni melakukan
upaya

maksimal

terhadap

pengarusutamaan isu kebebasan
beragama berperspektif hak asasi
manusia. Semua kebijakan regulasi
yang terkait hak atas kebebasan
beragama yang tidak berperspektif
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beragama

pemangku

pengoyak

secara

kewajiban

disintegrasi

*) JFU Analis Permasalahan HAM
Kemenkumham DIY,
Mantan
HAM

Staf

Anggota

Komnas
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KEBIJAKAN DISKRIMINATIF:
KRIMINALISASI TERHADAP PEREMPUAN
DALAM KEBIJAKAN DAERAH
Arief R. Kurniawan*

P

eraturan

Daerah

HAM dalam konteks diskriminasi

No. 14 tahun 2003 pasal 1

11

terhadap perempuan, yang secara

didefinisikan sebagai “perbuatan

Tentang

sengaja dilakukan oleh Negara

bersunyi-sunyi antara dua orang

“Pelaksanaan Syariat Islam dalam

atau pemerintah, yang seharusnya

mukallaf atau lebih yang berlainan

Bidang Aqidah, Ibadah

melindungi

jenis yang bukan muhrim atau

Aceh

(Qanun)

Tahun

2002

No.

dan

HAM.

Peraturan

Syiar Islam”; Perda (Qanun) No.

Daerah Aceh (Qanun) No. 11

tanpa

14 Tahun 2003 tentang Khalwat

Tahun 2002 Tentang “Pelaksanaan

Singkatnya, larangan bagi laki-

Peraturan

Syariat

laki dan perempuan dewasa yang

Bupati

Banjar

No.

Islam

dalam

Bidang

ikatan

19/2008 tentang Pakaian Dinas

Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam”

tidak

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

dan Perda (Qanun) No. 14 Tahun

hubungan darah untuk berduaan.

Pemerintah Kabupaten Banjar dan

2003 tentang Khalwat.

Ironisnya rumusan hukum tentang

Surat Edaran Bupati Kabupaten
Banjar

No.

065.2/00023/ORG

tentang Pemakaian Jilbab bagi
PNS Perempuan di Lingkungan
Pemerintah
Peraturan

Kabupaten
Daerah

Bulukumba

Nomor

Banjar;

Kabupaten
05

Tahun

2003 Tentang Berpakaian Muslim
Dan

Muslimah

Di

Kabupaten

Bulukumba Dan Peraturan Desa
Muslim

Padang

Kecamatan

Gantarang Kabupaten Bulukumba
Nomor 05,Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan

Hukum

Cambuk,

merupakan kebijakan yang dalam
kacamata

hak

asasi

manusia

HAM) adalah bentuk pelanggaran

Peraturan Daerah Aceh (Qanun)
No. 11 Tahun 2002 ini menyebutkan
bahwa

pelanggaran

kewajiban

terhadap

“berbusana

sesuai

dengan tuntunan ajaran Islam”
oleh setiap pemeluk Islam di Aceh
dapat dikenakan sanksi pidana
kurungan selama tiga bulan atau
denda dua juta rupiah. Meskipun
aturan ini berlaku bagi perempuan
dan laki-laki, pada pelaksanaannya
perhatian lebih tertuju kepada
perempuan,

yang

dijadikan

simbol identitas ke-Islaman Aceh.

terikat

perkawinan.”

perkawinan

atau

khalwat meletakkan perempuan
dalam situasi tanpa kepastian
hukum akibat pengabaian asas
praduga tidak bersalah. Kepastian
hukum adalah salah satu hak
warga negara yang dijamin di
dalam konstitusi (Pasal 28D (1)).
Penjelasan yang tersedia di dalam
peraturan daerah tentang khalwat
juga tidak membantu, malah turut
menimbulkan pemahaman yang
berbeda-beda

tentang

kapan

tindakan berdua-duaan menjadi
tindak pelanggaran hukum.

Kemudian Perda (Qanun) No.

Salah satu permasalahan dalam hal

14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

kaitannya dengan penghormatan

Khalwat, menurut Perda (qanun)

dan

Humanis
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perlindungan
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hak

asasi
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manusia adalah, para pembuat

keagamaan,

kebijakan cenderung menyikapi

keharusan pemakaian jilbab melalui

Indonesia

kekhawatiran

Peraturan Daerah (Perda), sebagai

Dengan otonomi daerah, jarak

akibat

yang

antara rakyat dan pemimpinnya

sosial di lingkungannya dengan

menggunakan tubuh dan seksualitas

menjadi dekat sehingga lebih

mengeluarkan

perempuan sebagai alat pencitraan.

kondusif bagi aksesibilitas dan

pandangan/

Perempuan yang menolak mentaati

akuntabilitas

paham keagamaan, yang pada

kebijakan penyeragaman ini akan

kepemerintahan.

akhirnya

mendapat sanksi berupa pelecehan,

sebagai

tertuju pada satu kelompok jenis

pengucilan,

bagi

kelamin tertentu sebagai simbol

akses layanan publik, dan bahkan

yang dikembangkan, Undang-

“moralitas

sosial”

dijatuhi hukuman denda maupun

Undang No. 32 tahun 2004

yaitu perempuan. Kemudian pada

kurungan (sebagai contoh: yang

tentang Pemerintahan Daerah

aspek budaya “patriaki”, yang

dialami perempuan Aceh).

telah menjabarkan batas-batas

banyak

masyarakat

tentang

didasarkan

persoalan

kebijakan yang

pada

pandangan

tersebut

lingkungan

memiliki

sebagai

politik

contoh;

pencitraan

pembatasan

dalam

tawar

untuk
yang

demokratis.

seluruh

aspek

Untuk

landasan

sistem

kecenderungan

menciptakan

ini,

hukum

otonomi

daerah

kewenangan pemerintah

m e n y a l a h k a n

daerah

“perempuan” bila terjadi

asas-asas pembentukan

kekerasan seksual (blaming

peraturan

the victim) serta adanya

(perda).

pembenaran dalam konteks
dalam

mengaktualisasikan dirinya

mengontrol
seksualitas
muncul

bahwa

sosok

dirinya

pelindung

para

sebagai
lingkungan

sosial masyarakat di wilayahnya
dari kerusakan, yang dianggap
berasal

dari

kesalahan

yang

dilakukan oleh kelompok jenis
kelamin tertentu (perempuan).
Kemudian masalah lain muncul
ketika perempuan dipaksa untuk
tunduk terhadap penyeragaman
identitas,

26

khususnya

Humanis

menyebutkan
untuk

Provinsi/

Kabupaten/Kota dengan

pembuat kebijakan seolah-olah
mencitrakan

Daerah

Daerah

dan

perempuan,

kesan

Pemerintahan

otonomi daerah, Kepala

serta

tubuh

tentang

penyelenggaraan

munculnya kebijakan yang
menghukum

daerah

bahwa

sebagai manusia. Dengan
justru

dan

UU No. 32 tahun 2004

agama justru menghambat
perempuan

(pemda)

identitas

Volume 1

persetujuan
Demokrasi

Dalam

Otonomi

Daerah
Sejatinya

Perwakilan
(DPRD)

otonomi

daerah

itu

sendiri adalah bagian integral dari
upaya demokratisasi di Indonesia.
Sentralisasi

di

hampir

seluruh

aspek pembuatan kebijakan pada
zaman Orde Baru telah mematikan
kehidupan

demokrasi

selama

lebih dari tiga dekade, sehingga
desentralisasi

merupakan

suatu

prasyarat yang tidak dapat ditawar-
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Dewan

Rakyat
dapat

Daerah

menerbitkan

peraturan daerah. Pada pasal
136 dinyatakan bahwa perda
tersebut merupakan penjabaran
dari

peraturan

undangan
dengan
khas

yang

perundanglebih

tinggi

memperhatikan
masing-masing

ciri

daerah.

Namun, pasal yang sama juga
menyatakan

bahwa

perda

dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau

FOKUS
peraturan

perundang-undangan

ketertiban dunia yang berdasarkan

dan hati nurani (pasal 28I ayat

yang lebih tinggi. Karena konstitusi

kemerdekaan, perdamaian abadi

1); hak atas penghidupan yang

adalah landasan hukum tertinggi,

dan keadilan sosial…”

layak (pasal 27 ayat 2); hak atas

maka peraturan daerah jelas tidak
boleh bertentangan dengan UUD
Negara RI 1945.

Inilah

janji

bangsa

yang

dikodifikasikan ke dalam hukum
tertinggi

di

Indonesia.

Segala

Hak Asasi Manusia sebagai Hak

peraturan

Konstitusional

yang dibuat oleh para pemimpin

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya
pada pasal 138, memantapkan
komitmen negara untuk merawat
prinsip nondiskriminasi dalam tata
kelola negara-bangsa Indonesia.
Dalam

pasal

ini

dinyatakan

bahwa asas material yang berlaku
dalam sistem otonomi daerah di
Indonesia yaitu: 1) pengayoman, 2)
kemanusiaan, 3) kebangsaan, 4)
kekeluargaan, 5) kenusantaraan,
6)

Bhinneka Tunggal

Ika,

7)

keadilan, 8) kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan,
9) ketertiban dan kepastian hukum;
dan/atau

10)

keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan.
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD Negara RI 1945) menyatakan
apa yang menjadi cita-cita bangsa

perundang-undangan

politik dan wakil rakyat, baik di
tingkat nasional maupun daerah,
adalah untuk merealisasikan citacita bangsa ini. Melalui penjabaran

Maraknya
pemberlakuan Perda
syariat Islam tidak
lain dilandasi oleh
semangat legalisme,
yang dalam konsep
Islam disebut
mulzimun bi ghairihi
(berlaku karena
adanya yang lain),
daripada konsep
mulzimun bi nafsihi
(berlaku dengan
sendirinya).

atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi (pasal 28G
ayat 1); serta hak untuk bebas
dari perlakuan diskriminatif atas
dasar apa pun dan hak atas
perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif (pasal
28I ayat 2).
Prinsip

non-diskriminasi

merupakan salah satu karakter
utama dalam konstitusi Indonesia.
Setiap

hak

yang

disebutkan

dalam UUD Negara RI 1945
ditujukan kepada ‘setiap orang’
bukan kepada kelompok istimewa
tertentu,

bukan

pula

kepada

penduduk mayoritas, dan tanpa
kecuali. Jaminan tanpa kecuali
dijabarkan secara eksplisit dalam
pasal tersendiri yang menyatakan
hak setiap orang untuk bebas dari
diskriminasi.

Dalam

hak-haknya,

di

membela

muka

hukum

ataupun secara kolektif, konstitusi
pun menegaskan kedudukan dan
hak yang sama bagi setiap orang.
Lebih jauh lagi, UUD Negara RI

RI 1945 menegaskan apa yang

1945 menyatakan bahwa setiap

tersebut menyatakan bahwa:

menjadi hak setiap warga negara

orang

“... membentuk suatu Pemerintah

yang dijamin oleh konstitusi, yaitu

perlindungan

atas

sebanyak 40 hak yang dinyatakan

diskriminatif

yang

dalam UUD Negara RI 1945,

(pasal 28I ayat 2) dan bahkan

antara lain; hak atas kepastian

berhak

hukum dan perlakuan yang sama

dan

di hadapan hukum (pasal 28D ayat

memperoleh

1); hak atas kemerdekaan pikiran

manfaat

Pembukaan UUD Negara RI 1945

Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia… dan
untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan

Humanis

UUD

ancaman ketakutan untuk berbuat

Negara

serta tujuan dan landasan negara.

pasal-pasalnya,

rasa aman dan perlindungan dari
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berhak

mendapatkan

mendapat

perlakuan

perlakuan
dialami
kemudahan

khusus

kesempatan

yang

sama
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untuk
dan
untuk
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mencapai

persamaan

dan

keadilan (pasal 28H ayat 2).

terpenuhi.

Kewajiban Negara Terhadap
Penghormatan HAM
Di dalam Pembukaan UUD 1945
disebutkan bahwa, pembangunan
berdasarkan keadilan dan nondiskriminasi.
HAM

Oleh

tidaklah

karena

berdiri

itu

sendiri,

ada kandungan tanggung jawab
negara

(state

obligation)

di

dalamnya, sehingga implikasinya
adalah bahwa setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh negara
harus berdampak positif pada
penghormatan,

perlindungan,

dan pemenuhan HAM.
Dalam

konteks

pengormatan,

adalah kewajiban negara untuk
tidak

turut

warga

campur

mengatur

negaranya

ketika

melaksanakan
Negara

hak-haknya.

memiliki

kewajiban

untuk tidak melakukan tindakantindakan yang akan menghambat
pemenuhan dari seluruh hak
asasi. Selanjutnya, dalam konteks
perlindungan, adalah kewajiban
negara agar bertindak secara
aktif

bagi

dalam

hal

warga
ini

negaranya,

negara

wajib

memberi jaminan perlindungan
terhadap hak asasi warganya
dan negara berkewajiban untuk
mengambil

HAM

pihak ketiga. Kemudian dalam
pemenuhan,

adalah

kewajiban dan tanggung jawab
negara

28

untuk

Negara

berkewajiban

untuk mengambil langkah-langkah

Perda Syariat di
daerah-daerah
itu menunjukkan
betapa syariat hanya
dipahami secara
simbolik, seperti
kewajiban memakai
jilbab, penggantian
nama-nama Islam,
dan shalat berjamaah.
Inikah yang dimaksud
syariat Islam?
Sehingga perdebatan
tentang syariat Islam
tidak lagi berkutat
pada legislasinya
dalam hukum
nasional, tetapi
pada bagaimana
menemukan makna
substantif syariat
Islam.

bertindak

Humanis

aktif

Volume 1

Era Demokarasi Yang Salah
Di

satu

legislatif,

administratif,

hukum,

anggaran, dan tindakan-tindakan
lain untuk merealisasikan secara
penuh pelaksanaan HAM.
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sisi,

demokrasi

sebagai sebuah sistem yang
mengakomodir

kepentingan

orang banyak, tampaknya tidak
ada yang salah. Justru yang
seringkali “kurang beres” adalah
para elite yang memainkan pakem
demokrasi itu sendiri ketika mereka
berperilaku sebagai orang-orang
yang diasumsikan paham dan
memahami
dalam

kaidah

demokrasi

merumuskan

suatu

kebijakan publik. Mereka acapkali
memanipulir kaidah demokrasi
sekedar sebagai sebuah prosedur
berpola

dukungan

mayoritas

kelompok kepentingan dengan
dasar

partisipasi

formalitas.

Padahal sejatinya, partisipasi itu
sendiri mensyaratkan adanya hal
yang lebih fundamental, yakni
kebebasan! Tetapi yang dimaksud
“kebebasan” di sini bukanlah
kebebasan kelompok elite untuk
berbuat apa saja atas nama
demokrasi, melainkan kebebasan
bagi warga masyarakat untuk ikut
berpartisipasi

dalam

prosedur

demokrasi itu, termasuk untuk
terlibat secara aktif dalam proses
lahirnya

sebuah

kebijakan

publik macam Undang-undang
dan Peraturan Daerah. Di sisi
lain, demokrasi sesungguhnya
adalah

tindakan-tindakan

mencegah pelanggaran
konteks

agar hak-hak warga negaranya

sistem

sekuler

yang

mengarusutamakan kebebasan,
pluralisme dan toleransi. Karena
itu adalah “salah kaprah” ketika
sistem demokrasi disubordinatkan
di bawah satu paham tertentu

FOKUS
yang

menjadikannya

baik

yang

eksklusif;

Artinya,

beberapa daerah (Aceh, Cianjur,

sekuler

pemberlakuan syariat Islam harus

Tasikmalaya, Pamekasan, dan

macam komunis ataupun yang

melalui upaya legislasi, baik di

daerah-daerah

tidak sekuler paham keagamaan

tingkat DPRD maupun DPR, bukan

Syariat

tertentu. Dan karena itu pula,

lagi seperti pada zaman Rasulullah

menunjukkan

memang

salah

Saw, syariat Islam berlaku dengan

hanya dipahami secara simbolik,

dengan

prosedur

sendirinya

memerlukan

seperti kewajiban memakai jilbab,

ternyata sebuah kebijakan publik

kebijakan negara. Tanpa adanya

penggantian nama-nama Islam,

semacam Peraturan Daerah justru

legislasi, maka syariat Islam tidak

dan shalat berjamaah. Inikah

disubordinasi paham keagamaan

akan berlaku. Semangat legalisme

yang dimaksud syariat Islam?

oleh

elitenya

ini sesungguhnya dalam sejarah

Sehingga

sifatnya

kerena

kaprah

ketika

demokratis

para

dengan

sendirinya).

tanpa

di

lain).

Perda

daerah-daerah
betapa

itu

syariat

perdebatan

tentang

terperangkap

dalam

upaya

Islam dimulai ketika pemerintah

syariat Islam tidak lagi berkutat

membangun

pencitraan

politik

Turki Utsmani pada penghujung

pada legislasinya dalam hukum

atas dasar identifikasi keagamaan

abad ke-19, yakni lewat Majallah

nasional, tetapi pada bagaimana

tertentu.

al-Ahkam

menemukan

dokompilasi

Jalur Proyek Syariatisasi

Semenjak

Fenomena pembuatan peraturan
yang berkaitan dengan nuansa
Islamisasi
adalah

sesungguhnya
bagian

dari

proyek

syariatisasi negara (dalam skala
pemerintahan

daerah).

Proyek

syariatisasi sekarang ini sedang
mendapatkan
kuat

dukungan

yang

dari

masyarakat

untuk

melakukan

perubahan

kultur

Islami di masyarakat melalui jalur
birokrasi

negara.

Maka

yang

dibidik dari proyek syariatisasi
adalah pemerintah daerah sebagai
pembuat

kebijakan

sebagai

pelaksana

sekaligus
proyek

syariatisasi.

syariat Islam tidak lain dilandasi
oleh semangat legalisme, yang
konsep

pada

yang

1869-1876.

pemerintah

Turki

mengadopsi hukum-hukum Barat,
terutama

Perancis,

membuat

hukum Islam tidak mampu lagi
bersaing di level nasional karena
tidak dilegislasi. Karena itulah, para
ulama kemudian mengkodifikasi
hukum keluarga madzhab Hanafi
yang termaktub dalam Majallah alAhkam al-‘Adliyah agar ada hukum
Islam yang diberlakukan. Sejak
saat itulah, legislasi hukum Islam
meluas hingga ke Mesir dengan
diberlakukannya hukum keluarga.
Pelurusan

Terhadap

Syariat

Islam

Islam

mulzimun bi ghairihi

disebut
(berlaku

karena adanya yang lain), daripada
konsep mulzimun bi nafsihi (berlaku

yang memadai untuk menjelaskan
makna substantif syariat Islam,
yang

makna

substantif

syariat Islam. Dengan begitu,
syariat akan menjadi hukum yang
diterima semua kalangan.
Dengan cara pandang seperti ini,
syariat Islam akan menemukan
sosoknya
fleksibel

yang

elegan

dalam

dan

menghadapi

perubahan sosial dan tuntutan
zaman. Praktis, wajah syariat Islam
akan berubah total; yakni menjadi
modern,

inklusif

dan

toleran.

Allah berfirman, “Sesungguhnya
orang-orang mu’min, orang-orang
Yahudi,

orang-orang

Nasrani,

dan orang-orang Shabiin, siapa
saja diantara mereka yang benarbenar beriman kepada Allah, hari

Sesungguhnya kita perlu tafsir

Maraknya pemberlakuan Perda

dalam

al-Adliyyah

termaktub

dalam

al-

Qur’an dan Sunnah. Sehingga
syariat

Islam

dipahami

secara

simbolik,

seperti

bukan
yang

telah menjadi kecenderungan di
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kemudian, dan beramal saleh,
mereka akan menerima pahala
dari Tuhan mereka, tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka,
dan tidak pula mereka bersedih
hati” (QS. Al-Baqarah/ 2:62).
DAFTAR PUSTAKA
Harkrisnowo,Harkristuti,
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2000,

Hukum

Pidana

dan Kekerasan terhadap
PT.Alumni,

Perempuan,
Jakarta.

Koentjoroningrat (ed), 1986,
Metode

Penelitian
PT.

Masyarakat,
Gramedia, Jakarta.
Tim

evaluasi,

di

?”

Ciputat Press, 2005)

(Jakarta,

Makalah

dipresentasikan

pada

Seminar

Kajian

Nasional,

Hotel

Hukum
Millenium

22-23 November 2006)

Di

Pengungsian

Syarif Hidayat, Dr. “Merayakan
LIPI, 2006)
Mufardi

Indonesia,

(Jakarta,

Warkum

Sumitro,

Perkembangan

Hukum

Islam di Tengah Kehidupan
Sosial Politik di Indonesia,

Otonomi Daerah” (Jakarta,

2007,

Rumah

Apa Yang Mesti Dilakukan

(Malang,

Bayumedia,

2005)
Azyumardi Azra dan M. Arskal

Sonhaji,

Dr.

“Otonomi

Salim, “Negara dan Syariat

dan Peradilan: KTP dari

Baru Sebatas Desentralisasi”

dalam

Wilayah

(Jakarta, Tempo, Edisi 23-29

Hukum Indonesia” dalam

Oktober 2006)

Burhanudin (ed.), Syariat

ke

Wilayah.

Catatan Tahunan tentang
Kekerasan

Terhadap

Perempuan.

Hari Susanto, Dr. “Otonomi Daerah
dan

Pemilihan

Kepala

Perspektif

Politik

Islam Pandangan Muslim
Liberal,

(Jakarta:

JIL,

2003)

Lembaga Administrasi Negara,

Daerah dalam Mencermati

2009, Modul 2; Kajian

Hasil Pemilu 2004” (Jakarta,

Kebijakan Publik, Pusdiklat

Jurnal Analisis CSIS Vol 33

Menuju

SPIMNAS

No. 2 Juni 2004)

Burhanudin (ed.), Syariat

Bidang

Kepemimpinan, Jakarta.
Mulyana,

Deddy,

Metodologi
Kualitatif;
Baru

Lembaga

2008,
Penelitian

Paradigma

Ilmu

Komunikasi

dan Ilmu Sosial Lainnya,
PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Nazir,

Moh,

Administrasi

“Akuntabilitas

Negara,

dan

Good

Governance” (Jakarta, LAN,
2004)

Metode

Taufik Adnan Amal, Politik Syariat
Islam dari Indonesia hingga
Nigeria, (Jakarta, Alvabet,

Ghalia

Penelitian,
Indonesia, Jakarta.

Sa’id

Al-Asymawi,

Problematika dan Penerapan
Syariat Islam dalam Undang-

Ubaidillah, Phd dkk, “Pendidikan
Kerwargaan;

Muhammad

Demokrasi,

Hak Asasi Manusia, dan
Masyarakat Mandiri”;

undang, (Jakarta: GP Press,
2005)
Daud Rasyid, “Formalisasi Syariat
Islam di Serambi Mekah”

(Jakarta, Indonesian Center for

dalam Kurniawan Zein dan

Civil Education UIN Syarif

Sarifuddin HA (ed), Syariat

HIdayatullah, 2006)

Islam Yes Syariat Islam No,

Laode Ida, Dr. “Otonomi Daerah
Dan
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(Jakarta: Paramadina, 2001)
Abdul Hali, Politik Hukum Islam
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dalam

Islam Pandangan Muslim
Liberal,

(Jakarta:

JIL,

2003)
Bassam

2004)
2003,

M. Sa’id al-Asymawi, “Jalan

Tibi,

Ancaman

Fundamentalisme
Rajutan
dan

Islam

Politik

Kekacaauan

Baru,

Dunia

(Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2000)
Abdullahi

Ahmed

“Syariat

an-Na’im,

dan

Hukum

Positif di Negara Modern’,
Tashwirul Afkar, Edisi 12
Tahun 2002
*) Fungsional Peneliti Pertama
Puslitbang
Konflik

Transformasi

FOKUS

Gender, Seksualitas, dan HAM
Josefhin Mareta*
josefhin@gmail.com

“When I raise the issue of violence

sebagai pelanggaran pokok yang

and

against

dialami oleh kelompok dengan

individuals based on their sexual

orientasi seksual dan identitas

orientation

gender yang berbeda. Orientasi

discrimination
or

gender

identity,

some complain that I’m pushing

seksual

for ‘new rights’ or ‘special rights’.

sesuatu yang mengarah kepada

But there is nothing new or special

kapasitas

about the right to life and security

ketertarikan emosi, rasa sayang

of person, the right to freedom from

dan seksual (dan hubungan intim

discrimination. These and other

serta hubungan seks) terhadap

rights are universal: enshrined

individu yang berbeda gender atau

in international law but denied to

sejenis atau lebih dari satu gender.

many of our fellow human beings

Sedangkan

simply because of their sexual

dipahami sebagai sesuatu yang

orientation

identity

mengarah kepada pengalaman

(Navi Pillay-United Nations High

pribadi dan internal yang sangat

Commissioner for Human Rights,

mendalam dirasakan oleh setiap

May 2012).”

orang tentang gendernya yang

I

or

gender

su gender dan seksualitas kerap
dikaitkan dengan stigmatisasi,
kekerasan, dan diskriminasi.

Ketiga tindakan tersebut dinilai

dipahami
setiap

sebagai

orang

identitas

akan

gender

dapat saja atau tidak berhubungan
dengan

jenis

kelamin

yang

ditetapkan saat kelahiran, termasuk
perasaan pribadi terhadap tubuh
(yang mungkin melibatkan jika
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dipilih dengan bebas perubahan
penampakan fisik atau fungsi
secara medis atau cara lain).
(Arus Pelangi, 2007, Draft Prinsipprinsip

Pemberlakuan

Hukum

Internasional atas Hak-hak Asasi
Manusia yang Berkaitan dengan
Orientasi Seksual dan Identitas
Gender, Jakarta.)
Stigmatisasi,
diskriminasi,

dan

represi,
pelanggaran

HAM terjadi pada mereka karena
orientasi seksual dan identitas
gendernya

(baca:

komunitas

LGBT). Seperti yang dikatakan
Louise Arbour (mantan Komisioner
PBB untuk HAM), “Karena adanya
stigma yang melekat pada isu
orientasi seksual dan identitas
gender, kekerasan terhadap para
LGBT jarang sekali dilaporkan,
tidak didokumentasikan, dengan
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sendirinya tidak diadili. Sangat

tentang Pemberantasan Pelacuran

gay dan waria yang sedang

jarang isu itu menimbulkan debat

pasal 8 yang menyebutkan termasuk

seminar di Wisma Hastorenggo,

dan kemarahan publik. Kebisuan

dalam perbuatan pelacuran adalah :

Kaliurang,

yang memalukan ini disebabkan

a. homoseks; b. lesbian; c. sodomi;

acara ini untuk penanggulangan

karena

adanya

d. pelecehan seksual; dan;

dan

terhadap

prinsip-prinsip

Pada dasarnya
semua diskriminasi
terhadap kelompok
LGBT disebabkan
oleh stigma sosial
yang dihasilkan

HIV/AIDS di kalangan LGBT.

penolakan
dasar

dari keuniversalan hak asasi.”
(Arus Pelangi, 2010, Panduan
untuk Pembela LGBT, Jakarta:
Protection

dan

International

Perkumpulan Arus Pelangi).
Di

Indonesia,

cenderung

negara

melakukan

pembiaran dengan melegalkan
sejumlah aturan yang menolak
diakuinya

komunitas

LGBT

(baca: lesbian, gay, biseksual,
dan

transgender).

Undang

Undang-

tentang

Pornografi

nomor 44 tahun 2008 secara
eksplisit melarang adanya LGBT
dengan ketentuan pasal 4 yang

dari doktrin dan
pemahaman
agama yang
konservatif.

melarang persenggamaan yang
menyimpang.

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang

Nomor

23

Tahun 2006 hanya mengakui
identitas

transseksual

(waria

yang telah berhasil melakukan
upaya
yang

perubahan
jumlahnya

sedikit

kelamin)
jauh

dibandingkan

lebih
dengan

transgender (waria yang belum,
sedang atau tidak melakukan
upaya

perubahan

kelamin).

Perda-perda diskriminatif antara
lain

Peraturan

Daerah

Kota

Pelembang Nomor 2 Tahun 2004
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bagi mereka yang memiliki orientasi
identitas

seksual

yang secara statistik minoritas.
Negara

memaksakan

norma-

norma orientasi seksual dan gender
terhadap

para

individu

melalui

hukum serta kekerasan. Negara
dan masyarakat juga mencari-cari
cara untuk mengontrol bagaimana
para individu menjalani hubungan
pribadi dan bagaimana mereka
mengidentifikasi diri mereka.
Dimulai dari bulan November
2000 di Yogyakarta. Sekelompok
remaja masjid menganiaya para

Tahun IX

penyebaran

Pada tanggal 5 November 2005,
Arus Pelangi Banyumas (APB),
Jawa Tengah, resmi dikukuhkan
sebagai organisasi yang membela
komunitas

LGBT.

Organisasi

yang aksinya membela komunitas
LGBT

ini

menuai

berbagai

kecaman dan teror dari beberapa
organisasi masyarakat Islam di
Purwokerto.

Diantaranya

oleh

pengurus daerah Muhammadiyah
Purwokerto, pengurus cabang
Nahdlatul
dan

Ulama

Badan

Banyumas,

Koordinasi

Umat

Islam. Bahkan aksi demonstrasi
menolak keberadaan Arus Pelangi
Banyumas juga dilakukan Gerakan
tanggal 15 November 2006. Aksi

Negara tidak memberi ruang
dan

sosialisasi

Awalnya,

Pemuda Kakbah Banyumas pada

e. perbuatan porno lainnya.

seksual

Sleman.

Juli 2013

mereka dipicu oleh pemberitaan
surat kabar lokal yang meliput
acara pengukuhan Arus Pelangi
Banyumas
organisasi
(Ariyanto

(APB)

sebagai

LGBT
dan

setempat.

Rido

Triawan,

2008, Studi Kasus Diskriminasi
dan

Kekerasan

Terhadap

LGBT, Jakarta: Arus Pelangi
dan Yayasan Tifa). Konferensi
Regional International Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender dan
Intersex Association (ILGA) di
Surabaya pada tanggal 26-28
Maret 2010 dikutuk oleh Majelis
Ulama Indonesia dan diganggu
oleh

demonstran

konservatif.

FOKUS
(http://regional.kompas.com/

Free and Equal Sexual Orientation

dasar Born Free and Equal Sexual

read/2010/03/23/21480562/MUI.

and Gender Identity in International

Orientation and Gender Identity in

dan.Polisi.Totak.Konferensi.Gay.

Human Rights Law. Di dalamnya

International Human Rights Law.

diakses

terdapat kewajiban negara untuk

Lesbian.di.Surabaya,

pada tanggal 5 Maret 2013).
Pada

dasarnya

diskriminasi

melindungi hak-hak LGBT (Five

semua

Core Legal Obligations of States

Proses

identifikasi

diri

dan pencarian jati diri seorang
manusia

terhadap

merupakan

sebuah

ranah privat yang tidak

kelompok LGBT disebabkan

dapat

oleh

yang

siapa pun, bahkan orang-

dihasilkan dari doktrin dan

orang terdekatnya. Dalam

pemahaman agama yang

proses pengidentifikasian

konservatif.

diri inilah harga diri dan

stigma

sosial,

sosial

Diskriminasi

contohnya

diintervensi

oleh

adalah

martabat (dignity) seorang

cemoohan,

manusia melekat. Martabat

pelecehan, dan pengucilan,

manusia adalah hal yang

tidak adanya kesempatan

paling

stigmatisasi,

yang

sama

untuk

mengenyam pendidikan formal,
dan kekerasan fisik maupun psikis.
Diskriminasi

hukum,

dengan

membuat kebijakan negara yang
melanggar hak-hak LGBT dan
perlakuan hukum yang berbeda.
Diskriminasi
adanya

politik,

dengan

kesempatan

berbeda

dalam wilayah politik praktis dan
pencekalan atau tidak adanya
keterwakilan politik dari kelompok
LGBT.

Diskriminasi

ekonomi,

contohnya adalah pelanggaran

With Respect to Protecting The
Human Rights of LGBT Persons)
terdiri dari, a. protect individuals
from homophobic and transphobic
violence; b. prevent torture and
cruel, inhuman and degrading
treatment of LGBT persons; c.
decriminalize homosexuality; d.
prohibit discrimination based on
sexual orientation and g ender
identity; e. respect freedom of
expression,

association

Serta diskriminasi kebudayaan,

untuk berekspresi, berkumpul dan

seperti upaya penghapusan dan

hidup secara aman, terlepas dari

penghilangan nilai-nilai budaya

jenis kelamin, orientasi seksual,

yang ramah terhadap kelompok

dan harus memastikan bahwa

LGBT.

pembatasan
September

2012, The United Nations High
Commissioner for Human Rights
(UNHCHR)

menerbitkan

Born

manusia. Dalam konvensi
internasional dan Undang-Undang
Dasar 1945 amandemen beserta
Undang-Undang 39 Tahun 1999
tentang HAM telah menyatakan
bahwa martabat manusia adalah
kebebasan pribadi dan haruslah
dilindungi tanpa diskriminasi.
*) Fungsional umum pada Sekretariat
Badan Litbang HAM

peaceful assembly.
Jelas negara harus menjamin hak

bulan

sebagai

and

hak atas pekerjaan di sektor formal.

Pada

hakiki

hak-hak

ini

tidak

diskriminatif. Seperti dinyatakan
dalam Universal Declaration of
Human Rights Article 3: “Everyone
has the right to life, liberty and the
security of person” yang menjadi
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BIMBINGAN TEKNIS KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah adalah suatu
hasil dari proses penelitian, observasi, pengamatan, peninjauan dan pemikiran seseorang/tim
yang mendalam terhadap suatu
topik atau pokok permasalahan tertentu. Menyusun sebuah
karya ilmiah merupakan salah
satu langkah yang membutuhkan pengetahuan tertentu, menghasilkan karya ilmiah yang baik
dan benar memerlukan motivasi,
minat yang tinggi karena tidak
semua orang bisa menjalaninya

secara konsisten.
Guna menambahkan pengetahuan
sebagai pegawai yang bekerja di
bidang institusi kelitbangan , Badan
Penelitian dan Pengembangan
HAM menyelenggarakan kegiatan
Bimbingan Teknis Penulisan Karya
Tulis Ilmiah bagi para calon peneliti
dan peneliti yang ada di Balitbang
HAM.
Pelaksanaan Bimtek Penulisan
karya tulis ilmiah berlangsung pada
tanggal 15-16 mei 2013 di Hotel Puri
Denpasar Jakarta Selatan. Dalam
kegiatan yang berlangsung selama
2 hari ini peserta di bimbing dengan
materi tentang metodologi penelitian kebijakan bidang HAM oleh Dr.
Fredian Tony Nasdian dari Institut
Pertanian Bogor (IPB) dan peningkatan kemampuan penulisan karya

tulis ilmiah oleh Prof. DR. Enny
Sudarmonowati dari Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) dan DR. Puspita Sari, M.Si.
dari Universitas Indonesia.
Melalui Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini juga
diharapkan pengetahuan dan
kemampuan pegawai, fungsional peneliti dan calon peneliti
di lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM akan meningkat dalam membuat telaahan-telaahan ilmiah di bidang Hak
Asasi Manusia karena selaku
institusi kelitbangan, Badan Litbang HAM seringkali mendapat
penugasan dari pimpinan untuk
memberikan laporan tentang isu
HAM aktual yang sedang terjadi
dimasyarakat maupun laporan
tinjauan umum tentang permasalahan HAM secara ilmiah.

TALK SHOW DENGAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA

melaksanakan kegiatan penelitian
Jakarta - Badan Penelitian dan
Pengembangan

HAM

menga-

dakan acara talkshow dengan
mengundang

mahasiswa

dari

Senat Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS). Kegiatan
yang berlangsung pada tanggal
7 Mei 2013 di gedung Balitbang
HAM ini dilaksanakan guna memperkenalkan kepada mahasiswa
akan tugas dan dan fungsi Badan
Penelitian dan Pengembangan
HAM. Sebagai

34

unit kerja yang
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dan pengembangan di bidang HAM,
balitbang ham merasa perlu mensosialisasikan kegiatannya melalui
media talkshow. Beberapa materi
yang di sampaikan dalam kegiatan
ini yaitu penyampaian materi hasil
penelitian tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Organisasi Perjuangan Masyarakat Adat yang disampaikan oleh Rahjanto Fungsional
Peneliti Balitbang HAM; Pembangunan Model Penanganan ODHA
yang berperspektif HAM dengan

Tahun IX
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pembawa materi Hidayat peneliti
Balitbang HAM; dan Pelaksnaan
Peradilan Anak yang Berhadapan
dengan Hukum pada Proses Ajudikasi yang Berbasis Hak Anak di
Semarang Provinsi Jawa Tengah.
Acara dilanjutkan dengan diskusi
dan Tanya jawab. Dari materi
yang disampaikan, antusiasme
peserta terhadap seluruh materi
begitu tinggi terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan dari peserta. Acara ditutup
dengan penyerahan cinderamata
kepada peserta.
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RAPAT KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMERINTAH DALAM NEGERI TAHUN 2013
Badan Penelitian dan Pengem-

ngan dapat lebih terarah, terpadu

perbaikan

bangan HAM selaku Koordinator

dan inovatif guna mendukung pe-

peningkatan alokasi

Forum Komunikasi Kelitbangan

nyelenggaraan pemeritahan dalam

Mewajibkan setiap penelitian dan

bekerjasama

negeri.

pengembangan sebagai

dasar

terian Dalam Negeri mengadakan

Kegiatan yang berlangsung sela-

dalam perumusan setiap

kebi-

kegiatan Rapat Koordinasi Pene-

ma 2 hari ini diikuti oleh peserta dari

jakan nasional maupun daerah

litian dan Pengembangan Peme-

Kementerian/Lembaga Pemerintah

oleh setiap kementerian/lembaga

rintah Dalam Negeri tahun 2013.

non Kementerian, setda, DPRD,

dan daerah. Guna meningkatkan

Kegiatan yang dilaksanakan pada

BPP Daerah atau lembaga yang

kualitas kebijakan dalam peny-

tanggal 25-26 Maret di Jakarta

melaksanakan fungsi kelitbangan.

elenggaraan pemerintah di pusat

ini mempunyai tujuan membuat

Materi yang disampaikan terkait

dan daerah melalui

dan merumuskan langkah-lang-

dalam kegiatan ini disampaikan

bangan, ma-sing-masing kement-

kah strategis pemantapan kebi-

oleh beberapa pakar dari Kemen-

erian/lembaga dan pemda bersi-

jakan guna memperkuat program

ristek, LIPI , BPPT serta LAN. Ha-

nergi dan bekerjasama melaku-

kelitbangan. Dengan mengusung

sil yang dicapai dalam kegiatan

kan langkah-langkah diantaranya

tema “Memantapkan Kapasitas

ini adalah rekomendasi kebijakan

melakukan perbaikan dan atau re-

Kelitbangan

secara umum yaitu komitmen ber-

visi berbagai peraturan atau pedo-

Kebijakan, regulasi dan Inovasi

sama

man yang dapat memperkuat ke-

Daerah” diharapkan program pro-

kementerian/lembaga dan dae-

gram penelitian dan pengemba-

rah, melakukan penataan

dengan

dalam

Kemen-

Perumusan

dari pimpiinan nasional,

manajemen,

serta

anggaran.

hasil kelit-

beradaan lembaga kelitbangan.

SDM,

RAPAT KOORDINASI TEKNIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
Penyelenggaraan Rakornis Badan
Penelitian

dan

berbagai pihak.

Pengembangan

Adapun sasaran pelaksanaan

HAM Kementerian Hukum dan

Rakornis adalah untuk mendo-

HAM tahun 2013 bertempat di Ja-

rong peran Balitbang HAM dalam

karta dengan mengangkat tema

mengoptimalkan hasil penelitian

HAM dalam mengoptimalkan ha-

“Optimalisasi Hasil Penelitian dan

dan pengembangan (Hukum dan

sil penelitian dan pengembangan

Pengembangan HAM melalui Ke-

HAM); mendorong peran yang

(Hukum dan HAM); serta mem-

mitraan”. Tema ini dilandasi pe-

dapat dilakukan oleh stakehol-

bahas program kemitraan yang

mikiran bahwa kondisi ideal yang

ders terkait yang dalam hal ini

dapat dibangun oleh Balitbang

diinginkan untuk meningkatkan

Balitbangda/Bappeda/Biro

Hu-

HAM dengan stakeholders terkait

kualitas dan manfaat hasil pene-

kum, Pusat Studi HAM baik neg-

agar hasil penelitian dan pengem-

litian dan pengembangan HAM

eri maupun swasta dan Kantor

bangan dapat bermanfaat bagi

membutuhkan kemitraan dengan

Wilayah Kementerian Hukum dan

masyarakat.
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DESAIN RISET PUSLITBANG TRANSFORMASI KONFLIK
penjelasan

lokal termasuk aspek adat, situ-

mengenai posisi peran dan fungsi

asi politik pasca Orde Baru yang

dari pranata adat dalam konteks In-

transisional itu sekaligus melatari

donesia pasca Orde Baru, (2) Untuk

munculnya konflik-konflik berska-

mengetahui peran dan posisi pra-

la rendah hingga tinggi di bebera-

nata adat dalam pencegahan dan

pa wilayah. Konflik-konflik dengan

penghentian konflik di masyarakat,

berbagai dimensi muncul dalam

(3) Untuk mengetahui relevansi UU

kondisi lingkungan kelembagaan

Penanganan Konflik Sosial dan ke-

politik pusat maupun daerah yang

mungkinan implementasinya dalam

lemah, di mana-mana terjadi per-

penyelesaian konfik sosial.

alihan kepemilikan kekuasaan

Dalam konteks pasca Orde Baru,

dan sumberdaya, serta di saat

dengan fasilitasi otonomi daerah dan

yang sama muncul tantangan ter-

berlakunya desentralisasi, maka ke-

hadap kepentingan-kepentingan

inginan untuk memberlakukan kem-

strategis yang awalnya eksklusif,

bali kearifan tradisional atau kerap

baik di ranah kekuasaan pusat

disebut dengan “mekanisme adat”

maupun di daerah.

Untuk

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Transformasi

Konflik

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21
Maret 2013 telah melaksanakan
presentasi awal Desain Penelitian Peran Pranata Adat Dalam
Pencegahan dan Penghentian
Konflik Antar Kelompok Masyarakat Pasca Orde Baru.
Tujuan Penelitian ini adalah (1).

mendapatkan

mulai berkembang.
Selain melatari munculnya gelombang tuntutan revitalisasi identitas

DESAIN RISET PUSLITBANG HAK-HAK EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA
Presentasi tersebut ditujukan untuk

sistem

mendapatkan masukan dari pihak-

Teridentifikasinya berbagai pelu-

pihak yang terkait untuk menyem-

ang yang dapat diambil oleh ma-

purnakan desain penelitian yang

syarakat adat dalam memperoleh

telah ada.

perlindungan kekayaan intelek-

Tujuan dari penelitian ini ialah:

tual bagi pengetahuan tradisional

Memberikan gambaran perlindun-

dan ekspresi budaya tradisional

Pusat Penelitian dan Pengem-

gan terhadap kekayaan intelektual

masyarakat dalam sistem hu-

bangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial

yang berupa pengetahuan tradis-

kum nasional dengan pendeka-

dan Budaya telah melaksanakan

ional dan ekspresi budaya tradis-

tan pembangunan berbasis HAM

presentasi awal desain Penelitian

ional masyarakat adat Indonesia,

bersifat right based approach.

Perlindungan Kekayaan Intelek-

Teridentifikasinya

tan-

Manfaat yang diambil yaitu Men-

tual Atas Pengetahuan Tradi-

tangan yang dihadapi pemerintah

goptimalkan perlindungan kekay-

sional dan Ekspresi Budaya Tra-

dalam memberikan perlindungan

aan intelektual bagi pengetahuan

disional Masyarakat Adat dengan

kekayaan intelektual bagi pengeta-

tradisional dan ekspresi budaya

Pendekatan Pembangunan Ber-

huan tradisional dan ekspresi bu-

tradisional masyarakat di

basis HAM.

daya tradisional masyarakat dalam

Indonesia.
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hukum

nasional,

dan

AGENDA

DESAIN RISET PUSLITBANG HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS

Pada tanggal 19 Maret 2013 ber-

ga, pelacuran paksa, dan industri

tempat di Kantor Badan Penelitian

rumahan bahkan dengan alasan

dan Pengembangan Hak Asasi

sebagai duta kebudayaan.

Manusia, Pusat Penelitian dan

Sekitar 60 persen anak di bawah

Pengembangan Hak-Hak Kelom-

usia lima tahun tidak memiliki akta

pok Khusus telah melaksanakan

kelahiran

Presentasi Awal Riset Desain “Pe-

pada risiko tinggi untuk perda-

menuhan Hak Pemulangan dan

gangan manusia. Penelitian yang

Reintegrasi Sosial Bagi Perem-

dilakukan bertujuan untuk menge-

puan dan Anak Korban Trafficking

tahui kebijakan pemerintah pusat

Sesuai Standar Pelayanan Mini-

dan daerah dalam pemenuhan

mal.

hak pemulangan dan reintegrasi

Indonesia adalah negara sum-

sosial bagi perempuan dan anak

ber utama, tujuan dan transit bagi

korban trafficking sesuai standar

perdagangan seks dan kerja paksa

pelayanan minimal; dan mengeta-

bagi perempuan, anak-anak, dan

hui implementasi dan pencapaian

pria. Anak-anak diperdagangkan

pemenuhan hak pemulangan dan

di dalam dan luar negeri, terutama

reintegrasi sosial bagi perempuan

sebagai pembantu rumah tang-

dan anak korban trafficking sesuai

resmi,

menempatkan
standar pelayanan minimal.
Sedangkan

Manfaat

yang

di-

harapkan adalah untuk Mengetahui kebijakan-kebijakan yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah
baik pusat maupun daerah untuk
pemenuhan hak pemulangan dan
reintegrasi sosial bagi perempuan
dan anak korban trafficking sesuai
standar pelayanan minimal.

DESAIN EVALUASI PUSLITBANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Pada tanggal 13 Maret 2013 Pu-

Tujuan

sat Penelitian dan Pengemban-

mandirian Warga Binaan Pema-

gan Hak-Hak Sipil dan Politik

syarakatan Dalam Rangka Imple-

Badan Penelitian dan Pengem-

mentasi

bangan Hak Asasi Manusia men-

Diri di Provinsi Sulawesi Selatan

gadakan presentasi awal kegiatan

adalah (1) Mendeskripsikan kon-

Evaluasi

Kemandirian

sepsi program kemandirian yang

Warga Binaan Pemasyarakatan

diberikan oleh lembaga pema-

Dalam Rangka Implementasi Hak

syarakatan kepada WBP. (2) Me-

Mengembangkan Diri di Provinsi

ngidentifikasi dan mendeskripsikan

Sulawesi Selatan dengan tujuan

manfaat yang diterima oleh WBP

untuk mendapatkan bahan masu-

selama mengikuti program ke-

kan penyempurnaan desain evalu-

mandirian di lembaga pemasyara-

asi.

katan. (3)Mengidentifikasi kendala

Progam

Evaluasi

Hak

Humanis

Progam

Ke-

Mengembangkan

Volume 1

apa saja dalam implementasi pemenuhan hak mengembangkan
diri bagi WBP di lembaga pemasyarakatan dan dapat dijadikan
sebagai

bahan

rekomendasi

kebijakan untuk program yang
terkait dengan pemenuhan hak
mengembangkan diri bagi WBP di
lembaga pemasyarakatan.
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APA DAN SIAPA

DR. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
DR. Mualimin Abdi, S.H., M.H. lahir di Bumiayu 21 November 1962, memulai
karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 maret 1982 dengan pangkat Pengatur Muda. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Perdata dan S2 Ilmu Hukum di
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1990 dan tahun 2002. Mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2009. Lelaki yang memiliki anak 1 ini pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
dan Laporan pada Biro Humas Sekretariat Jenderal, Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Negara pada
Biro Humas Sekretariat Jenderal, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pembelaan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Direktorat Peraturan Perundang-undangan,Sekretaris Unit Nasional Korpri, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang semuanya bernaung dibawah
Kementerian Hukum dan HAM RI. DR. Mualimin Abdi, S.H., M.H. kini dipercaya pemerintah untuk menjabat
sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM.
Sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia juga diberikan tanggung j awab
sebagai kuasa permanen Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah bersidang di Mahkamah
Konstitusi (MK) atas setiap permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sampai saat ini sudah menangani 600 perkara, juga sebagai
pemangku kuasa substitusi atas setiap uji meteriil (judicial review) peraturan perundang-undangan dibawah
undang-undang di Mahkamah Agung. Diluar aktifitas diatas juga aktif sebagai dosen pada beberapa universitas swasta.

BIODATA

PENDIDIKAN

Nama
Tempat Tanggal Lahir
Pekerjaan
Pangkat
Status

DR. Mualimin Abdi, S.H., M.H
Bumiayu, 21 November 1962
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Kawin, 1 Anak

RIWAYAT JABATAN
JABATAN
Kasubag PPL Biro Humas SetJen Kemenkumham
Kasubag Kerjasama Antar Negara Biro Humas
Setjen Kemenkumham
Kepala SubDit Penyiapan dan Pembelaan Ditjen
Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham
Kepala SubDit Penyiapan dan Pendampingan
Persidangan Ditjen PP Kemenkumham
Sekretaris Unit Nasional KORPRI
Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
Ditjen PP Kemenkumham
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TAHUN
2001
2001
2004
2006
2012
2010

Tahun IX

PENDIDIKAN
Sarjana Hukum
Magister Hukum
Doktor

TAHUN KELULUSAN
1990
2002
2009

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
DIKLAT STRUKTURAL
Diklat Administrasi Umum
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Diklat Kepemimpinan Tingkat II

TAHUN
1997
2006
2012

DIKLAT FUNGSIONAL
Pelatihan Tenaga Administrasi
Pelayanan Jasa Hukum
Pelatihan Tenaga Teknis
Kehumasan
Pelatihan Penyelesaian Sengketa
Perburuhan/Tenaga Kerja
Pelatihan Privasi Advokat PERADI
Pelatihan Litigator

TAHUN
1993

Juli 2013

1995
2000
2010
2011 & 2012

APA DAN SIAPA
DR. Mualimin, S.H., M.H. Membuka acara
Bimbingan Tenknis Pengolaha Informasi Data
HAM Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM.

DR. Mualimin, S.H., M.H. Melantik Pejabat
Eselon III dan IV di lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM

DR. Mualimin, S.H., M.H. Membuka acara
Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah
yang diselenggarakan Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM.
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SISTEM INFORMASI PEMETAAN HAM
Sistem Informasi Pemetaan HAM adalah aplikasi
berbasis web yang dipakai penggunaannya
untuk mengetahui indikator kasus permasalahan
HAM di setiap provinsi di Indonesia.

Untuk mengetahui suatu permasalahan
HAM, aplikasi ini menyajikan informasi
berdasarkan provinsi yang digambarkan ke dalam bentuk peta. Aplikasi ini
juga dapat mengelompokan permasalahan ham berdasarkan kategori yang
sudah ditentukan.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM
guna mendukung kegiatan penelitian
dan pengembangan HAM di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Aplikasi ini dapat di
akses oleh masyarakat melalui :
pemetaanham.balitbangham.go.id

Hal-hal yang diatur dalam Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik
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