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Tahun 2014 merupakan tahun
politik bagi bangsa Indonesia,
karena tahun ini pesta demokrasi serentak dilaksanakan di tanah
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HAM

air. Momentum ini bisa dijadikan
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sarana pendidikan politik secara
nyata oleh penyelenggara ataupun peserta pesta demokrasi. Partai politik sebagai peserta pemilu
dibentuk bukan hanya dijadikan

5

sebagai

alat

untuk

kekuasaan.Tetapi

mencapai

berkewajiban

Perlindungan Hukum Dan
HAM Pengangkatan Anak
Dalam Upaya Perlindungan
Hak Atas
Identitas Anak
10

atas

Teori Pemidanaan dalam
Pandangan Hukum

No. 31 pasal 9 tahun 2002 tentang

Fokus
Pentingnya Pendidikan
Politik Dalam Kehidupan
Penerbit
Badan Penelitian dan
Berbangsa dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia Bernegara 		
Alamat Redaksi
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5,
Kuningan-Jakarta Selatan,
Telp. 021-2525165, Fax. 2526438
website:www.balitbangham.go.id

Dari Redaksi

Diskriminasi Atas
Masyarakat Adat
Nusantara Sebagai
Pengabaian Hak Sipil
Dan Politik

15

peningkatan

kecerdasan

politik bagi kader partai dan masyarakat dalam hal ini menyelenggarakan pendidikan politik.Hal ini
dijelaskan dalam Undang-undang
partai politik yang menyatakan
bahwa partai politik berkewajiban
melakukan pendidikan politik dan
menyalurkan aspirasi politik.
Pada edisi kali ini redaksi me-
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maparkan topik mengenai pendidikan politik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Serta
beberapa topik lain yang menjadi dasar dalam pemenuhan Hak
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Sipil dan Politik, perkembangan
reformasi hukum di Indonesia serta memaparkan permasalahan
korban perdagangan orang yang
menjadi tanggung jawab negara.
Kiranya pembaca dapat menambah wawasan dengan tulisan
yang disajikan dalam edisi ini.
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SURAT PEMBACA
Perempuan dan Politik

produk perundang-undangan yang mengatur me

Salam hangat untuk Humanis yang selalu

ngenai Pemilihan Umum yaitu undang-undang No. 15

memberikan pengkayaan ilmu yang berkaitan

Tahun 2011, undang-undang No. 8 Tahun 2012 ten-

dengan hak asasi manusia. Senang sekali bisa

tang Pemilihan Umum Legislatif, dan undang-undang

mengambil banyak manfaat dari artikel-artikel yang

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dirubah

dimuat Humanis. Menghadapi pesta politik di

kedalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.

Indonesia sejauh mana negara mengakomodir hak

Hak Memilih dan Dipilih

politik Perempuan ?

Assalamualaikum, saya tahun 2013 telah mendapat

Annisa,
Jakarta

Majalah Humanis dari Legal Ex-po yang dilaksanakan
di Kementerian Hukum dan HAM dari artikel yang
saya baca sangat menarik karena banyak memberi-

Sdri. Annisa,
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan atau yang lebih dikenal dengan CEDAW ( Convention to Eliminate All Forms of
Discrimination Against Women ). Hak berpolitik per-

kan pelajaran tentang hak asasi manusia namun hak
memilih dan dipilih apakah berlaku untuk semua warga negara?
Awaludin,
Jakarta

empuan terdapat dalam pasal 7 CEDAW tersebut.
Ketentuan dalam konvensi tersebut merupakan satu

Sdr. Awaludin,

kesatuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manu-

Indonesia adalah negara yang demokratis. Artinya,

sia ( DUHAM ) PBB. Disamping itu juga tercantum

setiap warga negara semestinya mendapat perlakuan

pada butir kesepakatan yang ke – 7 dari Deklarasi

yang setara. Yang terpenting adalah bahwa setiap

Beijing Platform.

warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memi-

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam

lih. Pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap

penandatanganan konvensi dan deklarasi tersebut

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang

jelas adalah melaksanakan kewajiban untuk menja-

sama dalam pemerintahan.” Pasal 43 Ayat (1) UU No.

min segala hak-hak perempuan khususnya hak ber-

39 Tahun 1999 tentang HAM mencantumkan ketentu-

politik perempuan yang tercantum dalam konvensi

an hak warga negara tersebut sangat gamblang da-

maupun deklarasi.

lam kalimat “Setiap warga negara berhak untuk dipilih

Pemerintah Indonesia juga telah membuat kebijakan

dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan per-

untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam

samaan hak.” hak politik untuk memilih bersifat lintas

bidang politik yaitu pembuatan perlakuan khusus

batas etnis dari suku apapun yang ada di Indonesia,

berupa tiga puluh persen keterwakilan perempuan

maupun geografi baik yang berada di teritorial Indo-

dalam pencalonan legislatif dan kepengurusan par-

nesia atau pun di luar negeri, selama yang bersang-

tai politik. Hal tersebut dicantumkan dalam wujud

kutan berkedudukan hukum sebagai warga negara
Indoneisa.
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Pemilu, Ruang Publik, dan HAM

H

Harison Citrawan*

iruk pikuk demokrasi

umum legislatif dan presiden tidak

Internasional Hak-hak Sipil dan

prosedural melalui

secara ekslusif ditujukan bagi

Politik menginterpretasikan

pemilihan umum

kekuatan-kekuatan politik untuk

hak untuk berpartisipasi dalam

pada tahun 2014 ini pada

melestarikan kekuatannya atau

urusan publik bahwa, “para

prinsipnya merupakan upaya

untuk bersaing mendapatkan kursi

pemilih harus dapat membentuk

bangsa Indonesia dalam

kekuasaan, tetapi juga merupakan

opini secara independen, bebas

mewujudkan kedaulatannya

sebuah refleksi dari berfungsinya

dari kekerasan atau ancaman

sebagai bangsa yang merdeka.

ruang publik politis yang otonom

kekerasan, paksaan, gangguan

Pada tataran ideal, prosedur

(politically functioning autonomous

atau bujukan manipulatif

demokrasi tersebut seyogyanya

public sphere), sebagaimana

apapun.”

menempatkan warga negara

Robert W. Hefner berpendapat

sebagai subjek yang otonom dan

bahwa, “proses [demokratisasi]

memiliki kapasitas bebas dalam

bergantung tidak hanya pada

menentukan nasib bangsanya.

pemilu formal dan konstitusi tetapi

Dengan proposisi demikian, maka

pada interaksi halus (delicate

sesungguhnya terdapat pertalian

interactions) antara masyarakat

yang erat antara pelaksanaan

dan negara.” Sebagai konsekuesi,

pemilu, kontekstualisasi

pemilihan umum harus

ruang publik, serta ideal dari

dikonstruksikan di dalam lingkup

perlindungan HAM.

perlindungan hak individu untuk

Pertama-tama, dilihat dari sudut

berpartisipasi dalam politik .

pandang ruang publik, pemilihan
umum harus diletakkan sebagai
keluaran (output) dari volonté
generale yang bersifat diskursif
di antara warga negara. Hal ini
dapat diartikan bahwa pemilihan
umum harus dianggap sebagai
produk komunikasi masyarakat di
ruang publik pada masa interval
biasanya pemilu diadakan.
Oleh sebab itu, kita perlu
mengasumsikan bahwa pemilihan

Selanjutnya, mengingat pemilihan
umum ‘menggunakan’ ranah
publik dalam pelaksanaannya
Komite HAM menginterpretasikan
lebih jauh bahwa hak warga
negara untuk berpartisipasi
dalam urusan publik yang
efektif dapat dicapai melalui
“pengerahan pengaruh melalui
diskusi publik dan dialog dengan
perwakilan mereka atau melalui

Dari perspektif hak asasi manusia,

kemampuan mereka untuk

pada dasarnya pemilihan umum

mengatur diri mereka sendiri.”

harus dianggap sebagai bentuk

Partisipasi yang demikian juga

pelaksanaan hak individu untuk

didukung melalui penjaminan

berpartisipasi dalam urusan

perlindungan beberapa hak asasi

publik. Terkait dengan hal

manusia terkait yang meliputi:

tersebut, secara lebih spesifik

“kebebasan untuk terlibat dalam

perlu diperhatikan bahwa hukum

aktivitas politik secara individual

hak asasi manusia memberikan

atau melalui partai politik dan

bobot terhadap, sebagaimana

organisasi lainnya, kebebasan

Komite HAM untuk Kovenan

untuk urusan debat publik, untuk

Humanis Volume 1 Tahun X

Juli 2014

3
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mengadakan demonstrasi damai

risk of severe punishment; (vi)

dalam instrumen hak asasi

dan pertemuan-pertemuan

citizens have the right to seek out

manusia, khususnya, Kovenan

lainnya, untuk mengkritik

alternative sources of information;

Internasional tentang Hak Sipil

dan menentang, untuk

dan (vii) citizens have the right

dan Politik. Partai-partai politik,

mempublikasikan bahan-bahan

to form relatively independent

yang menanggung kewajiban

politik, untuk berkampanye

associations and organizations.

hukum untuk melaksanakan

dalam pemilihan umum, dan
untuk mengiklankan ide-ide
politik.”

Di atas semuanya, aliran argumen
di atas harus ditempatkan dalam
kerangka kewajiban negara untuk

Dengan demikian, interpretasi

melindungi hak warga negara.

tersebut memberikan penjelasan

Negara memiliki kewajiban untuk

pada kita tentang bagaimana

memastikan bahwa semua

pemilihan umum yang

prasyarat dari pelaksanaan hak

demokratis dapat dicapai dengan

di atas dilindungi dan dipenuhi.

paradigma penghormatan hak

Kewajiban umum tersebut juga

politik warga negara. Argumen

menginduksi penyelenggara

tersebut sejalan dengan

pemilihan umum, yang meliputi

kondisi pemilihan umum yang

Komisi Pemilihan Umum dan

demokratis yang meliputi,

Badan Pengawas Pemilihan

sebagaimana Paul J. Carnegie

Umum, untuk mengadopsi nilai-

berpendapat: (i) elected officials,

nilai hak asasi manusia dalam

rather than unelected elites,

membuat kebijakan, keputusan,

have constitutionally vested

hingga setiap kegiatan teknis

control over government

dan perilaku praktis dalam

decisions on policy; (ii) elected

rangka menyukseskan pemilihan

officials chosen in free and fair

umum yang demokratis secara

elections in which coercion is

menyeluruh.

comparatively uncommon; (iii)
practically all adults have the
right to vote in the election of
officials; (iv) practically all adults
have the right to run for elective
office; (v) citizens have a right to
express themselves on broadly
defined political matters without

4

pendidikan politik bagi
masyarakat umum sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik, harus mampu
mengadaptasikan diri dengan
perspektif “hak warga negara
terhadap politik” dalam kegiatan
politik mereka selama proses
pemilihan umum. Sementara
kampanye politik, sebagai
tahap penting dari pemilihan
umum, yang dilaksanakan di
ruang publik oleh partai-partai
politik, maka setiap kontestan
dalam pemilihan umum harus
menghormati prinsip-prinsip hak
asasi manusia di dalam undangundang. Dengan cara pandang
demikian, setiap kegagalan
untuk menghindari “kekerasan
atau ancaman kekerasan,

Lebih lagi, sebagai tambahan

paksaan, bujukan atau gangguan

penting dalam perlindungan

manipulatif apapun” akan

hak-hak politik warga negara,

dianggap sebagai pelanggaran

negara harus memastikan bahwa

terhadap hak asasi manusia.

partai politik juga memberikan

*) Peneliti pada Puslitbang

penghormatan kepada
pemangku hak yang tercantum
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OPINI

TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ORANG
Firdaus *

Tanggung jawab Negara
Berbasis Hak Asasi Manusia

T

ujuan negara sebagaimana
tertuang dalam alenia
IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945
di atas tergambar bahwa
Indonesia menganut negara
hukum dalam arti luas yakni
negara hukum kesejahteraan
(Welfare State), sehingga
tanggung jawab negara tidak
hanya melindungi (protections),
tapi juga sebagai alat pelayanan
(an agency of service) dan
menyelenggarakan kesejahteraan
(welfare). 		

Salah satu

persoalan yang muncul dalam
pelaksanaan pembangunan
adalah perdagangan orang
(trafficking). Korban perdagangan
orang kebanyakan warga negara
yang tidak memiliki kemampuan
untuk mengembangkan sumber
daya, lemah secara ekonomi
serta pendidikan, mereka dapat
dikategorikan kelompok rentan
yang termarjinalkan baik secara
sosial, budaya dan struktural

khususnya perempuan dan anak.

hukumnya hingga penanganan

Perdagangan orang muncul

korban perdagangan orang

disebabkan banyak faktor

(trafficking), serta pemulihan

yang bersinggungan dengan

hingga rehabilitasi dan reintegrasi

pelaksanaan pembangunan

korban perdagangan orang.

seperti lapangan kerja terbatas,

Kasus perdagangan

tidak meratanya akses pendidikan

manusia atau human trafficking

serta mahalnya biaya pendidikan,

di Indonesia semakin

serta tingginya harga kebutuhan

mencengangkan. Data yang

pokok hidup.

dirilis International Organization

Trafficking berkorelasi

for Migration (IOM) Indonesia

dengan pelanggaran hak-hak

tahun 2011, Indonesia

dasar manusia karena akibat

menempati peringkat teratas

dari perbuatan trafficking

dengan jumlah 3.943 korban

korban kehilangan harkat dan

perdagangan manusia. Dari

martabatnya sebagai manusia,

jumlah itu, kasus terbanyak

dan korban mengalami kesulitan

terjadi di Jawa Barat, yakni

dalam menata hidupnya kembali

sebanyak 920 kasus atau

baik secara sosial maupun

23,33%.

personal. Isu perdagangan

Konsep tanggung jawab

manusia dalam dekade

negara terhadap korban

terakhir ini menjadi sorotan dari

perdagangan orang adalah

berbagai pihak baik di tingkat

konsep tanggug jawab yang

nasional maupun internasional,

bersifat pelayanan pasif karena

para pemerhatipun menyoroti

bersifat umum yaitu dalam bentuk

segala sesuatu yang berkaitan

perlindungan terhadap korban

dengan perdagangan orang

tindak pidana pada umumnya,

(trafficking), baik dari aspek

sedangkan perdagangan orang

pencegahan perdagangan orang,

adalah kejahatan khusus yang

pelaku (trafficker), penegakan
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bersifat transnasional yang

Indonesia adalah melindungi

diterima oleh negara Republik

kental dengan dimensi kejahatan

segenap bangsa Indonesia dan

Indonesia. Pasal 72,” Kewajiban

kemanusiaan, sehingga perlu

seluruh tumpah darah Indonesia,

dan tanggung jawab Pemerintah

adanya pembaharuan konsep

memajukan kesejahteraan umum,

sebagai dimaksud dalam pasal

tanggung jawab negara adalah

mencedarkan kehidupan bangsa,

71, meliputi langkah-langkah

konsep yang tanggung jawab

dan ikut serta melaksanakan

implementasi yang efektif dalam

yang lebih berperspektif korban

ketertiban dunia.

bidang hukum, politik, ekonomi,

dengan mengedepankan

Undang-Undang Dasar Tahun

sosial, budaya, pertahanan

1945 Bab X A tentang Hak

keamanan negara, dan bidang

Asasi Manusia, Pasal 28 I

lain.”

ayat (4) menyebutkan bahwa
“Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara,

Kewajiban Pemerintah Kepada
Warganya
Dapat dikatakan perlindungan

terutama pemerintah”. Itulah

terhadap korban kejahatan

tanggung jawab dan kewaiban

merupakan salah satu wujud

negara terhadap warga

kewajiban pemerintah kepada

negaranya.

warganya. Beberapa negara

UU No 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

juga telah memberikan perhatian
hak korban untuk memperoleh

keadilan dan hak asasi manusia.

mengamanatkan dalam Pasal 8

ganti kerugian/ kompensasi atas

Dalam upaya penanganan

bahwa “Perlindungan, pemajuan,

kerugian fisik, psikhis dan sosial

terhadap korban perdagangan

penegakan hak asasi manusia

yang dideritanya sebagia akibat

orang konsep tanggung jawab

terutama menjadi tanggung jawab

kejahatan.

yang tepat adalah tanggung

pemerintah”. Kemudian dalam

jawab berbasis hak asasi

Pasal 71 bahwa “ Pemerintah

manusia.

wajib dan bertanggung jawab
menghormati , melindungi,

Perlindungan Perdagangan

menegakan, dan memajukan

Orang

hak hak asasi manusia yang

Pembukaan Undang-

diatur dalam undang-undang ini,

Undang Dasar Tahun 1945,

peraturan perundang-undangan

yang menyebutkan bahwa

lain, dan hukum internasional

tujuan pembentukan Negara

tentang hak asasi manusia yang

6
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Pelayanan kepada korban
kejahatan pada hakekatnya
merupakan suatu usaha
kesejahteraaan sosial yang
pelaksanaanya harus sebanyak
mungkin diikuti oleh setiap
anggota masyarakat sesuai
dengan kemampuan masingmasing jadi tidak hanya menjadi
kewajiban pemerintah atau

OPINI
negara saja. Masyarakat harus

atas perlindungan hukum yang

Pada dasarnya perlindungan

turut serta bertanggungjawab

sama tanpa perlakuan atau

korban untuk mengatasi

secara moral untuk bersama-

sikap diskriminasi apapun.

dampak yang dirasakan korban

sama melakukan pelayanan

Setiap tindakan pelanggaran

sebagai akibat dilakukannya

kepada korban kejahatan yang

hak-hak asasi yang di jamin oleh

tindak pidana terhadap tindak

menderita. Korban berada

ketentuan peraturan perundang-

kejahatan kepada mereka. Dari

dalam keadaan tidak sejahtera

undangan nasional.

uraian diatas jelas bahwa hak-

dan kerapkali diperlakukan
dengan tidak adil. Semangat

hak korban perdagangan orang
Dalam Pasal 9 ayat (5)

adalah inklusif

gotong royong dan kesediaan

dari Covenant di atas di

sebagai hak-

untuk berkorban di masyarakat

gariskan prinsip ganti rugi yang

hak korban

kita perlu dikembangkan dan

menggariskan bahwa ” anyone

tindak pidana,

diamalkan untuk menjadi faktor

who has been the victim of the

sehingga

pendukung dilayaninya para

unlawful arrest or detention

dalam upaya

korban kejahatan. Terutama

shall have enforceable right

penanganan

mengingat, banyak diantara

to compensation”. Rumusan-

korban

para korban kejahatan adalah

rumusan diatas kemudian

perdagangan

dari golongan lemah mental,

didukung dengan Konvensi

orang selaras

fisik, sosial ekonomi, dan

Menentang Tindak Pidana

dengan

memerlukan ganti kerugian

Terorganisir Antarnegara

ketentuan

dengan segera. Dilihat dari

(United Nations Convention

yang berlaku,

sudut Hak Asasi Manusia (HAM),

Against Transnational Organized

walaupun pada prisnsipnya

masalah kepentingan korban

Crime,2002), yang dalam Pasal

21 tahun 2007 tentang

tindak kejahatan merupakan

25 memberikan prinsip bahwa

Pemberantasan Tindak Pidana

bagian dari persoalan hak

Negara negara hendaknya

Perdagangan Orang (UU

asasi manusia pada umumnya.

mengambil langkah-langkah tepat

PTPPO) perspektifnya lebih

Prinsip Universal sebagaimana

dalam bentuk sarana-sarana

menekankan pada penghukuman

termuat dalam The Universal

memberikan bantuan serta

pelaku dan pemberatan hukuman

Declaration of Human Right

perlindungan kepada korban dari

terhadap pelaku perdagangan

(10 Desember 1948) dan The

pelanggaran yang tercakup dalam

orang. Sedangkan hak-hak

International Covenant on Civil

konvensi.

korban pada UU PTPPO lebih

and Political Rights (16 Desember
1966) mengakui bahwa semua
orang adalah sama terhadap
undang-undang dan berhak

Ada beberapa bentuk
perlindungan yaitu restitusi,
rehabilitasi dan reintegrasi (Muladi
dan Barda Nawawi Arif, 1992:78).

menekankan pada mekanisme
perlindungan terhadap saksi
dan korban serta proses korban
mendapatkan hak-haknya
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sebagai korban perdagangan

. Sejalan dengan paparan

, entah itu warga negara atau

orang.

diatas Adnan Buyung Nasution

warga negara asing

Perlindungan Korban
Perdagangan Orang WNI dan
WNA

menyatakan “ Deklarasi HAM
sedunia itu mengandung makna
ganda, baik ke luar (antar negarabangsa) maupun kedalam (intra

Tanggung jawab negara

bangsa – negara), berlaku bagi

terhadap orang asing

semua bangsa dan pemerintah

merupakan masalah yang

dinegara masing-masing. Makna

sangat kontroversial dalam

keluar adalah berupa komitmen

hukum internasional, karena

untuk saling menhormati dan

terdapat dua pandangan yang

menjunjung tinggi harkat dan

berbeda yaitu pandangan negara

martabat kemanusiaan antar

maju dan negara berkembang.

negara-bangsa,agar terhindar

Negara berkembang cenderung

dan tidak terjerumus lagi dalam

tidak mengakui perlakuan

malapetaka peperangan yang

yang khusus kepada warga

dapat menghancurkan nilai-nilai

negara asing (WNA) didalam

kemanusiaan. Sedangkan makna

negerinya. Mereka menekankan

kedalam, mengandung pengertian

perlunya pesamaan perlakuan

bahwa Deklarasi HAM sedunia itu

sebagaimana halnya (seorang)

harus senantiasa kriteria objektif

warganya. Negara-negara

oleh rakyat dari masing-masing

maju umumnya menginginkan

negara dalam menilai setiap

perlindungan yang lebih besar

kebijakan yang dikeluarkan oleh

terhadap warga negaranya di

pemerintahnya” (Adnan Buyung

luar negeri.

Nasution, 1997:xx.).

Di dalam pasal 1 Deklarasi

Dalam hal ini Negara
berkomitmen bahwa setiap
warga negara harus di
perlakukan

baik dan adil

sama kedudukannya di dalam
hukum, juga dalam pengertian
apakah ia seorang tersangka
atau korban suatu tindak pidana,
perikemanusiaan sebagai sendi
nilai falsafah negara Pancasila
menjiwai seluruh keberadaan
hukum di negara Indonesia,
mulai dari UUD 45 hingga
kepada peraturan perundangundangan ke bawahnya
(Bambang Poernomo: www.
badilag net). Pasal 1 ayat (2)
UUDNRI Tahun 1945 yang
menyebutkan,” kedaulatan ada di
tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-undang Dasar
“. Atas dasar ini, rakyat memiliki
kewenangan untuk mengontrol
dan mengkritik negara agar

Pandangan tersebut diatas

tetap melaksanakan tugasnya

Universal Hak Asasi Manusia

secara implisit menyiratkan bahwa

sebagai pelayan rakyat. Pasal

dinyatakan bahwa “ semua

perlindungan dan penghargaan

71 UU No 39 Tahun 1999

manusia dilahirkan bebas dan

terhadap hak-hak asasi manusia

menyatakan bahwa ”Pemerintah

sama dalam martabat dan hak.

tidak semata-mata ditujukan

wajib dan bertanggung jawab

Mereka dikaruniai akal, budi

kepada warga negara saja,

menghormati, melindungi,

nurani, dan harus bertindak

melainkan harus dikembangkan

menegakan dan memajukan Hak

terhadap sesama manusia

dan ditujukan bagi setiap orang

Asasi Manusia”.

dalam semangat persaudaraan”

yang ada di dalam suatu negara

8
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Perlindungan korban meliputi

orang implementasinya merujuk

kegiatan: pemulangan (kedalam

pada UU Perlindungan Saksi

negeri), termasuk upaya

dan Korban UU yang mengatur

pemberian bantuan hukum dan

tentang korban kejahatan pada

pendampingan, rehabilitasi

umumnya. Untuk itu korban

(pemulihan kesehatan fisik dan

perdagangan orang merupakan

psikis), reintergrasi (penyatuan

korban yang sangat spesifik dan

kembali ke keluarganya atau ke

perlu penanganan khusus. Aspek

lingkungan masyarakatnya) dan

viktimologi terhadap Kepentingan

upaya pemberdayaan (ekonomi

Korban Perdagangan Orang,

dan pendidikan) agar korban

pada umumnya korban

tidak terjebak kembali dala

perdagangan orang sering

perdagangan orang (trafficking) .

diabaikan karena undang-undang
lebih fokus kepada pelaku, korban

Hak-hak korban perdagangan

sering dikategorikan sebagai

orang belum berjalan efektif

bagian yang menyebabkan

disebabkan:

timbulnya kejahatan, demikian

1.

Komitmen pada pemangku

pula dari kacamata victimologis

kepentingan terutama negara

yaitu pendekatan yang

dalam upaya mengefektifkan

dilakukan lebih ditekankan pada

fungsi-fungsi layanan dengan

kepentingan korban. Hak-hak

beberapa kebijakan yang

korban Perdagangan orang

terkait dengan fungsi layanan

antara warga negara Indonesia

tersebut.

dan Warga Negara Asing pada

Belum terselenggaranya

hakekatnya sama tidak ada

perjanjian antar negara

perbedaan (diskriminasi) tetapi

tentang penanganan korban

terjadi pergeseran pemahaman

perdagangan Orang korban

karena WNA keputusan yang

tidak hanya warga negara

diambil untuk memudahkan

asing mengingat tidak hanya

proses penanganan adalah

warga negara Indonesia

deportasi.

2.

tetapi juga warga negara
asing.
Konklusi
Hak-hak korban perdagangan

*) Peneliti Muda Badan Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya Kementerian Hukum dan HAM
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PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM PENGANGKATAN ANAK
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK
Gunawan*

A

nak merupakan
karunia dari Tuhan
Yang Maha Esa

untuk dapat berkembang dan
tumbuh menjadi orang dewasa

No.

Instrumen internasional
yang menyangkut HAM

1

Instrumen nasional yang
menyangkut HAM
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

yang memiliki kemampuan
dan kemandirian hidup. Peran
anak sangat besar dalam
memajukan bangsa, oleh

2

sebab itu keberadaannya harus
mendapatkan perlindungan dari
orang tua maupun lingkungan

3

sekitar. Anak adalah “Setiap
manusia” yang berarti tidak

4

boleh ada pembeda-bedaan
atas dasar apapun, termasuk

5

atas dasar ras, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama,

6

keyakinan politik atau keyakinan
lainnya, kebangsaan, asal-usul

7

etnik atau sosial, kekayaan,
cacat atau tidak, status kelahiran
ataupun status lainnya, baik
pada diri si anak maupun pada
8

10

Kovenan Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya
(International Covenant
on Economic, Social and
Cultural Rights – ICESCR)
dan Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil
dan Politik (International
Covenant on Civil and Politi
cal Rights – ICCPR)
Convention Against
Discrimination in Education
1960
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UU No. 11 Tahun 2005 tentang
pengesahan ICESCR

UU No. 12 Tahun 2005 tentang
pengesahan ICCPR

UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Konvensi Hak Anak (United
Nations Convention on the
Rights of the Child 1989)

UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Konvensi PBB tentang
Penghapusan segala
Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan
(Convention on the
Elimination of all forms
of Discrimination Against
Women - CEDAW)

UU No. 7 Tahun 1984 tentang
Ratifikasi Konvensi PBB tentang
Penghapusan segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman
Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat
Manusia (Convention
Against Torture and
Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or
Punishment),

UU No. 8 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Martabat Manusia
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orangtuanya”.

perintah

pengadilan

antara

bersumber dari Hukum lainnya.

dua pihak yang biasanya tidak
Dalam hukum internasional

mempunyai hubungan keluarga

Dari segi subjek dan objeknya,

dan nasional, hak anak

(Rifyal Ka‘bah, dengan mengutip

ada tiga macam pengangkatan

dikompilasikan dalam Konvensi

Blackl’s Law Dictionary,).

anak:

tentang Hak-hak Anak yang telah

Dari jenis norma hukumnya, ada 3

1) Pengangkatan anak oleh dan

di ratifikasi, sebagai berikut:

macam pengangkatan anak yaitu:

kepada sesama WNI;

Pengangkatan anak atau adopsi

1)

2) Pengangkatan anak oleh WNI

berasal dari bahasa latin; adoptio.

bersumber dari Hukum Barat;

kepada anak WNA;

pengangkatan anak sebagai anak

2)

3) Pengangkatan anak oleh WNA

sendiri. Adopsi adalah penciptaan

bersumber dari Hukum Adat;

hubungan orangtua anak oleh

3)

Pengangkatan
Pengangkatan
Pengangkatan

anak
anak
anak

yang
yang

kepada anak WNI.
yang

PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERUNDANGAN DI INDONESIA,
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
No.
1
1.

Unsur Pembanding
Agama

2

Perundangan
Indonesia
3
Harus seagama

Hukum Islam

Hukum Adat

4
Harus sesama agama
Islam

5
Tanpa Memandang agama

2.

Hubungan dengan orang Tanpa berstatus
angkat dan orang tua anak kandung dari
kandung
orang tua
kandungnya, tidak
memutuskan
hubungan darah

Tetap berstatus anak
kandung dari orang
tua kandugnya,
tidak memutuskan
hubungan darah atau
nasab

Variatif

3.

Kewarisan

Belum tegas
mengatur, namun
dapat dikaitkan
dengan ketentuan
tidak memutuskan
hubungan darah

Tidak saling
mewarisi dengan
orang tua angkat,
namun diboleh- kan
untuk mendapat
wasiat. Tetap saling
mewarisi dengan
orang tua kandung.

Variatif

4.

Wali Nikah

Tetap ayah
kandung atau wali
nasab

Tetap ayah kandung
atau wali nasab

Variatif

5.

Tata cara

Putusan/penetapan
pengadilan negeri

Pengadilan agama

Secara adat, ke pengadilan
kalau ada urgensi

6.

Pengadilan yang
Berwenang

Pengadilan
Agama dan
Pengadilan Negeri

Pengadilan Agama

Pengadilan Negeri
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PRINSIP PENGANGKATAN ANAK
No
1.

Prinsip Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak dilakukan untuk
kepentingan terbaik bagi anak

Dasar Hukum
a. Pasal 39 (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi
anak dan dilakukan berdasarkan kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku”
b. Pasal 57 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
(1) Setiap anak berhak dibebesarkan, dipelihara, dirawat, dididik dan diarahkan dan
dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan
putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab
yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus
menjalankan kewabajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya.

2.

Pengangkatan anak tidak memutus
hubungan darah antara orang tua kandung
dengan anak angkatnya

Pasal 39 (2) UU No. 23/2002
“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”

3.

Orang tua kandung harus seagama
dengan orang angkatnya.

Pasal 39 (3) dan (5) UU No. 23/2002
(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon
anak angkat.
(5) Dalam hal asal usul anak tidak dikethui, maka agama anak disesuaikan
dengan agama mayoritas penduduk setempat.
Pasal 42 UU No. 23/2002
(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak
mengikuti agama orang tuanya.

4.

Pengangkatan anak oleh orang tua asing
adalah pilihan terakhir

Pasal 39 (4) UU No. 23/2002
“Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir”

5.

Orang tua angkat wajib memberikan asal
usul anak kepada anak angkatnya

Pasal 44 UU No. 23/2002

12

(1) Orang angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya
dan orang tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan orang orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK
Pengangkatan Anak Antar WNI

Pengangkatan Anak WNI oleh
WNA
(2)

(1)
a. Sehat jasmani dan rohani
b. Berumur paling rendah 30
(tiga puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun.
c. Beragama sama dengan agama
calon anak angkat
d. Berlakuan baik dan tidak
pernah
dihukum
karena
melakukan tindak kejahatan
e. Berstatus menikah paling
singkat 5 (lima) tahun
f. Tidak merupakan pasangan
sejenis
g. Tidak atau belum mempunyai
anak atau hanya memiliki satu
orang anak
h. Dalam
keadaan
mampu
ekonomi dan sosial
i. Memperoleh persetujuan anak
dan izin tertulis orang tua atau
wali anak
j. Membuat pernyataan tertulis
bahwa pengangkatan anak
adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahteraan
dan perlindungan anak
k. Adanya laporan sosial dari
pekerja sosial setempat
l. Telah mengasuh calon anak
angkat paling singkat 6 (enam)
bulan, sejak izin pengasuhan
diberikan; dan
m. Memperoleh izin Menteri dan/
atau kepala instansi sosial

a.

b.
c.
d.
e.

Disamping syarat-syarat yang
disebutkan dalam kolom (1), syarat
lain yang harus dipenuhi adalah :
Memperoleh izin tertulis dari
pemerintah negara asal pemohon
melalui kedutaan atau perwakilan
negara pemohon yang ada di
Indonesia.
Memperolah izin tertulis dari
Menteri dan lembaga pengasuhan
Telah bertempat tinggal di
Indonesia secara sah selama 2
(dua) tahun;
Mendapatkan persetujuan tertulis
dari pemerintah negara pemohon;
dan
Membuat pernyataan tertulis
melaporkan perkembangan anak
kepada untuk Departemen Luar
Negeri Republik Indonesia melalui
Perwakilan Republik Indonesia
setempat.

Pengangkatan Anak WNA oleh
WNI
(3)

a.

b.
c.
d.
e.

Disamping syarat-syarat yang
disebutkan dalam kolom (1),
syarat lain yang harus dipenuhi
adalah :
Memperoleh izin tertulis dari
pemerintah negara asal pemohon
melalui kedutaan atau perwakilan
negara pemohon yang ada di
Indonesia.
Memperolah izin tertulis dari
Menteri dan lembaga pengasuhan
Telah bertempat tinggal di
Indonesia secara sah selama 2
(dua) tahun;
Mendapatkan persetujuan tertulis
dari pemerintah negara pemohon;
dan
Membuat pernyataan tertulis
melaporkan
perkembangan
anak kepada untuk Departemen
Luar Negeri Republik Indonesia
melalui Perwakilan Republik
Indonesia setempat.
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ALUR MEKANISME PENGANGKATAN ANAK
PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK
(PP 54/2007 juncto Permensos No. 110/
HUK/2009)

SK TIM PIPA
Pengangkatan
Anak

pemeliharaan dan pengasuhan
anak oleh orangtua angkat.
Penetapan pengadilan atas
sebuah proses pengangkatan

MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENETAPAN PENGANGKATAN
ANAK KE PENGADILAN
(SEMA No. 6/1983 juncto SEMA
No. 2/1979 juncto SEMA No. 4/1989
juncto SEMA No. 3/2005)

Penetapan Pengadilan
tentang Pengesahan
Pengangkatan anak

anak memberikan control atau
pengawasan atas orangtua
angkat anak, sehingga Negara
akan memberikan jaminan
perlindungan yang maksimal

PENCATATAN PENGANGKATAN
ANAK
(UU No. 23/2006 pasal 47 dan pasal 48)

Adanya catatan pinggir pada
akta kelahiran tentang perisitiwa pengangkatan anak

dengan hanya disaksikan oleh
PENGAWASAN PENGANGKATAN ANAK
(PP 54/2007 Pasal 37)

keluarga terdekat adalah sudah
sah. Situasi ini tentu saja dapat
membuat posisi anak dalam
siatua yang rentan dan keilangan
jaminan perlindungan hukum.

Seringkali dalam praktek

Hak untuk mengetahui orang tua

ditemukan pengangkatan anak

kandungnya, yang berimplikasi

yang tidak mematuhi kaedah

pada hilangnya hak-hak identitas

hukum positif yang berlaku.

anak yang sesungguhnya.

Praktek pengangkatan anak

Penetapan pengadilan dalam

yang sering dilakukan oleh

proses pengangkatan anak

masyarakat adalah praktek

merupakan jaminan hukum

pengangkatan anak menurut

sekaligus memberikan kepastian

hukum kebiasaan setempat.

hukum terhadap anak angkat.

Para calon orangtua angkat

Anak angkat yang telah

dan orangtua kandung anak

ditetapkan oleh pengadilan akan

melakukan pengangkatan anak

memberikan perlindungan yang

dengan cara yang sederhana,

maksimal khusus terhadap hak

hanya disaksikan oleh anggota

identitas anak, hak waris anak,

keluarga dekat. Mereka

hal asal usul anaks erta hak

beranggapan pengangkatan

untuk mendapatkan jaminan

14

Humanis Volume 1 Tahun X

Juli 2014

terhadap peristiwa pengangkatan
anak agar hak-hak anak tidak
tercerabut dari akarnya.
Mekanisme pengangkatan
yang diuraikan di atas
menunjukkan bahwa proses
melepaskan anak kandung
kepada orang tua angkat dibuat
sedemikian rupa melalui proses
yang panjang, agar hak-hak
anak terlindungi dengan baik
serta menjauhkan diri anak dari
situasi yang membahayakan
masa depannya, karena
prinsip kepentingan terbaik
baik (the best interest of the
child) yang merupakan prinsip
universal harus dikedepankan
dalam setiap proses tahapan
pengangkatan anak hingga
akhirnya diterbitkannya
penetapan pengadilan.
*) Kepala Sub Bidang Sosialisasi Hasil
Penelitian Puslitbang Hak-hak Kelompok
Khusus Balitbang HAM.

OPINI

TEORI PEMIDANAAN DALAM PANDANGAN HUKUM
Oktaviana, S.H.*

P

emidanaan secara

bahwa si penjahat tidaklah boleh

dan penegakan hukum dengan

sederhana dapat

dilawan dan bahwa musuh

ajaran-ajaran agama tertentu.

diartikan dengan

tidaklah boleh dibenci.1 Pendapat

Bagi kalangan religius hal ini

penghukuman. Penghukuman

ini dapat digolongkan sebagai

dianggap menuju arah paham

yang dimaksud berkaitan

bentuk negativisme, dimana para

sekularisme, walaupun tidak

dengan penjatuhan pidana

ahli yang sependapat dengan

secara absolut namun hal

dan alasan-alasan pembenar

Suringa tersebut menyatakan hak

ini semakin hari-hari semakin

(justification) dijatuhkannya

menjatuhkan pidana sepenuhnya

banyak dipraktikkan pada banyak

pidana terhadap seseorang yang

menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negara. Yang pada akhirnya

dengan putusan pengadilan

dari sisi sistem ketatanegaraan

yang telah berkekuatan hukum
tetap (incracht van gewijsde)

Tujuan

berimplikasi pada bentuk

pemidanaan sebagai

hukum pidana positif. Hal

pembalasan pada umumnya

ini dapat terlihat jelas pada

meyakinkan terbukti melakukan

dapat menimbulkan rasa puas

Negara Indonesia dengan

tindak pidana. Hak penjatuhan

bagi orang, yang dengan jalan

tidak diberlakukannya hukum

pidana dan alasan pembenar

menjatuhkan pidana yang

agama secara mutlak dalam

dinyatakan secara sah dan

penjatuhan pidana serta

setimpal dengan perbuatan
yang telah dilakukan

pelaksanaannya tersebut berada
penuh di tangan negara dalam
realitasnya sebagai roh.
Patut diketahui bahwa
tidaklah semua filsuf ataupun
pakar hukum pidana sepakat
bahwa negaralah yang
mempunyai hak untuk melakukan
pemidanaan (subjectief
strafrech). Hal ini terlihat jelas
pada pendapat HezewinkelSuringa yang mengingkari sama
sekali hak mempidana ini dengan
mengutarakan keyakinan mereka

hukum nasional karena adanya
faktor kemajemukan sosial.
Dengan demikian dapatlah kita

Negativisme yang diungkapkan
tersebut, penulis anggap sebagai
bentuk penegakan hukum
secara utopis di masa sekarang
ini dikarenakan penegakan
hukum agama menganggap
Negara adalah perpanjangan

berpedoman pada mazhab
Wiena yang menyatakan hukum
dan negara adalah identik karena
adalah tak lain daripada satu
susunan tingkah laku manusia
dan satu ketertiban paksaan
kemasyarakatan.2

tangan Tuhan di dunia. Dewasa

Kembali berbicara mengenai

ini timbul kecenderung untuk

tujuan pemidanaan bahwa

mengkotomikan antara konsep-

pada prinsipnya tujuan tersebut

konsep sistem pemerintahan

termaktub dalam berbagai teori

1

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia, Bandung;PT. Refika
Aditama, 2008, hlm. 23.

2

Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian I,
Jakarta:PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
2008, hlm. 67.
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tidak boleh tidak — tanpa tawar-

puas bagi orang, yang dengan

menawar. Seseorang mendapat

jalan menjatuhkan pidana yang

pidana karena telah melakukan

setimpal dengan perbuatan yang

kejahatan.3 Pemberian pidana

telah dilakukan.5

disini ditujukan sebagai bentuk
pembalasan terhadap orang yang
pemidanaan
yang lazim
dipergunakan. Secara garis
besar, teori pemidanaan terbagi
dua dan dari penggabungan
kedua teori pemidanaan tersebut
lahir satu teori pemidanaan
lainnya. Adapun tiga teori
pemidanaan yang dijadikan
alasan pembenar penjatuhan
pidana :
1. Teori Absolut atau Teori

telah melakukan kejahatan.
Ada banyak filsuf dan dan ahli
hukum pidana yang menganut teori
ini, diantaranya ialah Immanuel
Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ
Rousseau. Dari banyak pendapat

bentuk negasi terhadap Teori
Absolut, walaupun secara
historis teori ini bukanlah suatu

hukuman bila dikolerasikan dengan
Teori Absolut. Dimana hukuman
dipandang dari sisi imbalan
dialectische vergelding.4 Hal

(verenigingstheorien).

penulis merupakan suatu

mengenai argumennya terhadap

theorien),

3. Teori Gabungan

Lahirnya teori ini menurut

pendapat yang disampaikan Hegel

sehingga hukuman merupakan

Tujuan (doeltheorien),

Tujuan (doeltheorien).

ahli tersebut penulis tertarik dengan

Pembalasan (vergeldings

2. Teori Relatif atau Teori

Ad 2. Teori Relatif atau Teori

ini memperlihatkan bahwa
pembalasan (vergelding) diuraikan
dengan nuansa dialektika
sebagaimana pola Hegel
berfilsafat.
Dalam teori ini pidana dapat

bentuk penyempurnaan dari
Teori Absolut, yang hanya
menekankan pada pembalasan

Ad 1. Teori Absolut atau Teori

disimpulkan sebagai bentuk

dalam penjatuhan hukuman

Pembalasan (vergeldings

pembalasan yang diberikan

terhadap penjahat. Teori yang

theorien).

oleh negara yang bertujuan

juga dikenal dengan nama

menderitakan penjahat akibat

Teori Nisbi ini menjadikan dasar

Teori Mutlak ataupun Teori

perbuatannya. Tujuan pemidanaan

penjatuhan hukuman pada

Imbalan, lahir pada akhir abad

sebagai pembalasan pada

tujuan dan maksud hukuman

ke-18. Menurut Teori-Teori

umumnya dapat menimbulkan rasa

sehingga ditemukan manfaat

3
4

5

Teori ini juga dikenal dengan

Absolut ini, setiap kejahatan
harus diikuti dengan pidana —

16

Wirjono Prodjodikoro,Loc.cit.
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik
Hukum Pidana, Jakarta;Sinar Grafika, 2005,
hlm. 105.
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dari suatu penghukuman (nut van

niat jahatnya.7 Selain dengan

ini memperlihatkan bahwa

destraf).

pemberian ancaman hukuman,

sesungguhnya hanya sedikit

prevensi umum (general

yang mempertimbangkan

preventie) juga dilakukan dengan

undang-undang penghukuman.8

Teori ini berprinsip penjatuhan
pidana guna menyelenggarakan
tertib masyarakat yang
bertujuan membentuk suatu
prevensi kejahatan. Wujud
pidana ini berbeda-beda:
menakutkan, memperbaiki, atau
membinasakan. Lalu dibedakan
prevensi umum dan khusus.
Prevensi umum menghendaki

cara penjatuhan hukuman dan
pelaksanaan hukuman (eksekusi).
Eksekusi yang dimaksud
dilangsungkan dengan cara-cara
yang kejam agar khalayak umum
takut dan tidak melakukan hal
yang serupa yang dilakukan oleh
si penjahat.

Pada prevensi khusus, tujuan
pemidanaan ditujukan kepada
pribadi si penjahat agar ia tidak
lagi mengulangi perbuatan yang
dilakukannya. Van Hamel dalam
hal ini menunjukkan bahwa
prevensi khusus dari suatu
pidana ialah :

Seiring perkembangan zaman,
apa yang menjadi substansi

1. Pidana harus memuat suatu
unsur menakutkan supaya

tujuan pemidanaan sebagaimana

mencegah penjahat yang

yang terurai dalam prevensi

mempunyai kesempatan

umum menuai kritikan. Salah satu

untuk tidak melakukan niat

kritikan yang paling mendasar

buruknya.

dapat penulis perlihatkan
berdasarkan pendapat Dewey

2. Pidana harus mempunyai
unsur memperbaiki si

yang menyatakan :

terpidana.

Banyak pelaku kejahatan tidak
mempertimbangkan hukuman.
agar orang-orang pada umumnya
tidak melakukan delik.6

3. Pidana mempunyai unsur

Terkadang karena mereka

membinasakan penjahat yang

mengalami sakit jiwa atau

tidak mungkin diperbaiki.

“feebleminded” — atau berbuat

4. Tujuan satu-satunya pidana

Feurbach sebagai salah

di bawah tekanan emosi yang

satu filsuf penganut aliran ini

berat. Terkadang ancaman

berpendapat pencegahan tidak

hukuman itu menjadikan mereka

usah dilakukan dengan siksasaan

seolah-olah dibujuk. Banyak

tetapi cukup dengan memberikan

tahanan yang mengemukakan

disimpulkan bahwa dalam

peraturan yang sedemikian rupa

reaksi kejiwaaannya dikala

Teori Relatif, negara dalam

sehingga bila orang setelah

proses dari pelanggaran

8

membaca itu akan membatalkan

undang-undang. Semua

6

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,
Jakarta:Rineka Cipta, 1994, hlm. 34.

7

Djoko Prakoso, Loc. cit.

ialah mempertahankan tertib
hukum.9
Dengan demikian dapat

9

Sutherland & Cressey (disadur oleh
Sudjono D), The Control of Crime
Hukuman dalam Perkembangan Hukum
Pidana, Bandung:Tarsito, 1974, hlm. 62.
Andi Hamzah, hlm. 36.
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kedudukannya sebagai

pembalasan, Teori Gabungan yang

termasuk aspek hukum dan

pelindung masyarakat

menitikberatkan pertahanan tertib

hak asasi manusia, lebih dari

menekankan penegakkan hukum

masyarakat, dan Teori Gabungan

itu dapat mengedepankan

dengan cara-cara preventif guna

yang memposisikan seimbang

kebijaksanaan yang bersifat

menegakkan tertib hukum dalam

antara pembalasan dan pertahanan

melampaui batasan waktu dalam

masyarakat.

tertib masyarakat.

keberlakuan undang-undang

Ad 3. Teori Gabungan
(verenigingstheorien)
Teori Gabungan merupakan
suatu bentuk kombinasi dari
Teori Absolut dan Teori Relatif
yang menggabungkan sudut
pembalasan dan pertahanan
tertib hukum masyarakat. Dalam

Menurut Wirjono Prodjodikoro,
bagi pembentuk undang-undang
hukum pidana, bagi para jaksa dan
hakim tidak perlu memilih salah
satu dari ketiga macam teori hukum
pidana tersebut dalam menunaikan
tugas.10 Penulis dalam hal ini
secara tegas menyatakan sepakat
dengan apa yang
disampaikan
Wirjono

maupun pertahanan tertib
hukum masyarakat tidaklah
dapat diabaikan antara satu
dengan yang lainnya.
Berdasarkan penekanan atau
sudut dominan dalam peleburan
kedua teori tersebut ke dalam
bentuk Teori Gabungan, teori
ini dibedakan menjadikan tiga
bentuk yaitu, Teori Gabungan
yang menitikberatkan unsur

18

Cressey, and Sutherland
(disadur oleh Sudjono D), The
Control of Crime Hukuman
dalam Perkembangan Hukum
Pidana, Bandung:Tarsito,
1974.
Hamzah, Andi, AsasAsas Hukum Pidana,

dikarenakan nilai-

Jakarta:Rineka Cipta, 1994.
Marpaung, Leden. Asas-Teori-

bukanlah

Praktik Hukum Pidana,

didasarkan dari

Jakarta;Sinar Grafika,

teori apa yang

2005.

dianut melainkan berdasarkan
unsur humanis yang berkenaan
dengan kondisi masyarakat dan si
pembuat (penjahat) yang diproses
melalui perpaduan logika dan hati
yang terlahir dalam sebuah nurani.
Dengan demikian menjadi penting
bagi para pembuat undangundang hukum pidana untuk
tidak saja memiliki pengetahuan
dan pemahaman yang lengkap
10 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 29.
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Prodjodikoro, Wirjono, AsasAsas Hukum Pidana di
Indonesia, Bandung;PT.
Refika Aditama, 2008,.
Soetiksno, Filsafat Hukum
Bagian I, Jakarta:PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 2008.

*) Staf Bidang Penelitian Hak-hak Sipil
dan Politik pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak-Hak Sipil dan
Politik, Balitbang HAM

FOKUS

Pentingnya Pendidikan Politik
Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

P

Sabir R.*

olitik pada awalnya

Dari berbagai pandangan

tiga fungsi yaitu : Pertama,

berasal dari kata

dapat dikatakan bahwa politik

mempersiapkan generasi muda

Yunani politea yang

merupakan suatu cara atau seni

untuk memegang peranan

diperkenalkan pertama kali oleh

yang dipakai untuk mencapai

peranan tertentu pada masa

Plato (347 SM) dengan makna

tujuan bersama, berdasarkan

akan datang. Kedua, mentransfer

hal ihwal mengenai Negara,

keputusan dan kebijakan yang

pengetahuan sesuai dengan

kemudian dikembangkan lagi

telah diambil bersama.1

peranan yang diharapkan. Ketiga,

oleh Aristoteles (322 SM). Ia

Pendidikan merupakan bagian

mentransfer nilai-nilai dalam

memahami politik sebagai

penting dalam kehidupan manusia

rangka memelihara keutuhan dan

suatu seni untuk mengurus dan

yang sekaligus membedakan

kesatuan masyarakat sebagai

mengatur Negara, inilah yang

manusia dengan makhluk hidup

prasyarat bagi kelangsungan

merupakan makna pertama dari

lainnya. Manusia

kata politik.Kemudian politik

adalah satu-

dipahami sebagai kegiatan

satunya makhluk

suatu sistem politik Negara yang

yang dapat

dilakukan untuk mencapai tujuan

mewujudkan

bersama. Pemahaman mengenai

kemanusiaannya

politik ini merupakan pemahaman

yang berbeda

yang sangat universal, yang

dengan hewan

termasuk didalamnya untuk

oleh karena manusia makhluk

hidup dan peradaban. Butir

memahami kebijakan-kebijakan

yang memerlukan pendidikan.

kedua dan ketiga diatas

tertentu untuk mewujudnyatakan

Sedangkan hewan juga belajar

memberikan pengertian bahwa

tujuan–tujuan tertentu. Sementara

tetapi lebih ditentukan oleh

pendidikan bukan hanya transfer

Miriam Budiarjo memahami poltik

instinknya. Manusia sebagai

of knowledge tetapi juga transfer

dalam lima makna: pertama,

animal educabial berarti memilki

of value.2

politik adalah negara; kedua,

potensi untuk dididik dan

politik adalah kekuasaan; ketiga,

dikembangkan. Pandangan

bernegara maka kedua hal

politik adalah pengambilan

klasik tentang pendidikan pada

tersebut menjadi suatu konsep

keputusan; keempat, politik

umumnya dikatakan sebagai

yang penting, yaitu pendidikan

adalah kebijaksanaan atau

pranata yang dapat menjalankan

politik. Istilah pendidikan

policy; dan kelima, politik

1

adalah distribusi dan alokasi.

“politik merupakan suatu
cara atau seni yang dipakai
untuk mencapai tujuan
bersama, berdasarkan
keputusan dan kebijakan yang
telah diambil bersama”

http://unnesmps2.blogspot.
com/2010_12_01_archive.html diakses
21 Maret 2014.

Dalam konteks kehidupan

2
http://unnesmps2.blogspot.
com/2010_12_01_archive.html diakses 21
Maret 2014.
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politik dalam Bahasa Inggris

masyarakat mengenal dan

Proses pendidikan sebagai

sering disamakan dengan

mempelajari nilai-nilai, norma-

proses pemanusiaan terjadi

istilah political socialization.

norma, dan simbol-simbol

dalam interaksi sosial, hal ini

Istilah political socialization

politik negaranya dari berbagai

berarti pendidikan merapakan

jika diartikan secara harfiah

pihak dalam sistem politik

milik masyarakat maka suara

ke dalam bahasa Indonesia

seperti sekolah, pemerintah,

masyarakat dalam berbagai

akan bermakna sosialisasi

dan partai politik.

tingkat perumusan, pelaksanaan

politik. Oleh karena itu,

Pendapat di atas secara

dan evaluasi kebijakan perlu

dengan menggunakan istilah

tersirat menyatakan bahwa

mendengar suara atau saran-

political socialization banyak

pendidikan politik merupakan

saran dari masyarakat. Kebijakan

yang mensinonimkan istilah

bagian dari sosialisasi politik.

pendidikan bukanlah suatu

pendidikan politik dengan

Pendidikan politik mengajarkan

yang abstrak tetapi sesuatu

istilah sosialisasi politik, karena

masyarakat untuk lebih mengenal

yang dapat diimplementasikan

keduanya memiliki makna yang

sistem politik negaranya. Dapat

dan didukung oleh riset dan

hampir sama. Dengan kata

dikatakan bahwa sosialisasi politik

pengembangan dan merupakan

lain, sosialisasi politik adalah

adalah proses pembentukan

pilihan dari berbagai alternatif

pendidikan politik dalam arti

sikap dan orientasi politik para

kebijakan sehingga perlu dilihat

sempit.3

anggota masyarakat. Melalui

output dari kebijakan tersebut

proses sosialisasi politik inilah

dalam prakteknya. Di Indonesia,

dalam memberikan pengertian

para anggota masyarakat

kepedulian terhadap hubungan

tentang pendidikan politik

memperoleh sikap dan orientasi

pendidikan dan politik sudah

harus dijelaskan terlebih dahulu

terhadap kehidupan politik yang

mulai berkembang dalam

mengenai sosialisasi politik.

berlangsung dalam masyarakat.

wacana publik. Walaupun belum

Surbakti berpendapat bahwa:

Manusia dapat dan harus

menjadi satu bidang kajian

Sosialisasi politik dibagi

mendapatkan pendidikan apabila

akademik. Publikasi berbagai

dua yaitu pendidikan

proses pendidikan itu sesuai

seminar ataupun diskusi yang

politik dan indoktrinasi

dengan hakekat manusiua yang

mengangkat tema tentang

politik. Pendidikan politik

bebas karena proses pendidikan

pendidikan dan politik masih

merupakan suatu proses

yang sejalan dengan pandangan

kurang terdengar. Andaipun

dialogik diantara pemberi

manusia sesuai dengan hak

ada, fokus bahasannya belum

dan penerima pesan. Melalui

asasinya merupakan proses

begitu menyentuh aspek-

proses ini para anggota

memberdayakan manusia atau

aspek substantif hubungan

proses pemberdayaan. Untuk itu

politik dan pendidikan, hanya

dibutuhkan lingkungan yang aman

masih di seputar aspek-aspek

bagi perkembangan pribadinya.

ideologis politik pendidikan.

Menurut Ramlan Surbakti4,

3
http://uungmashuri.blogspot.
com/2011/01/pendidikan-politik.html
diakses pada 24 Maret 2014
4
Ramlan Surbakti, Memahami
Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia
Widiasarana Indonesia. 1999, hlm. 117.
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Walaupun demikian, keyakinan

yang sangat kuat bahwa

hukum pendidikan politik adalah

akan adanya hubungan yang

melalui pendidikan dapat

sebagai berikut:

tak terpisahkan antara politik

menghasilkan pemimpin politik

Landasan pendidikan politik di

dan pendidikan sudah mulai

yang berkualitas. Sekiranya

Indonesia terdiri dari:

terbentuk.5

penjelasan di atas dapat

a. landasan ideologis, yaitu

Mochtar Buchori6

menggambarkan bahwa terdapat

mengemukakan bahwa

hubungan yang erat dan tak dapat

terdapat beberapa pemikiran

dipisahkan antara pendidikan

yang mendukung mulai

dan politik. Kedua aspek tersebut

berkembangnya kesadaran

memiliki hubungan yang saling

masyarakat terhadap hubungan

memengaruhi dan saling

antara pendidikan dan politik.

membutuhkan satu sama lain.7

Pertama, adanya kesadaran

Pendidikan politik

Pancasila
b. landasan konstitusi, yaitu
UUD 1945
c. landasan operasional,
yaitu GBHN
d. landasan historis, yaitu
Sumpah Pemuda 28
Oktober 1928 dan

tentang hubungan yang erat

merupakan suatu sarana untuk

Proklamasi 17 Agustus

antara pendidikan dan politik.

meningkatkan kesadaran

1945.

Kedua, adanya kesadaran akan

berbangsa dan bernegara

peran penting pendidikan dalam

yang dilaksanakan secara

atas merupakan landasan pokok

menentukan corak dan arah

berkesinambungan dan

pendidikan politik yang disertai

kehidupan politik. Ketiga, adanya

terencana. Pelaksanaan

landasan kesejarahan. Hal ini

kesadaran akan pentingnya

pendidikan politik, harus

penting karena warga negara

pemahaman tentang hubungan

berpegang teguh pada falsafah

terutama generasi muda harus

antara pendidikan dan politik.

dan kepribadian bangsa

mengetahui sejarah perjuangan

Keempat, diperlukan pemahaman

Indonesia. Secara tidak langsung

bangsa agar memiliki jiwa,

yang lebih luas tentang politik.

pendidikan politik merupakan

semangat, dan nilai-nilai

Kelima, pentingnya pendidikan

bagian integral dari keseluruhan

kejuangan 1945.

kewarganegaraan (civil

pembangunan bangsa yang

education). Penjelasan Muchtar

dilaksanakan sesuai dengan

politik sangat penting sebab

Buchori di atas menggambarkan

landasan yang telah mendasari

pendidikan politik meningkatkan

suatu keyakinan terhadap

kehidupan bangsa Indonesia.

pengetahuan dan pemahaman

hubungan erat antara pendidikan

Berdasarkan Inpres No. 12

Landasan yang tersebut di

Fungsi pendidikan

masyarakat tentang kehidupan

dan politik. Terdapat keyakinan

tahun 1982 tentang Pendidikan

politik yang pada gilirannya

5
http://unnesmps2.blogspot.
com/2010_12_01_archive.html diakses 21
Maret 2014.
6
Muhammad Sirozi, Politik Pendidikan:
Dinamika Hubungan antara Kepentingan
Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan
Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005, hlm. 30.

Politik bagi Generasi Muda

akan mendorong timbulnya

maka yang menjadi landasan

kesadaran politik secara

7

http://uungmashuri.blogspot.
com/2011/01/pendidikan-politik.html
diakses pada 24 Maret 2014

maksimal dalam suatu sistem
politik. Pendidikan politik
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mempunyai dua tujuan utama.

Dengan demikian terdapat dua

tiap warga negara. Langkah

Pertama, fungsi pendidikan

kepentingan antara Pemerintah

evaluasi terhadap keberhasilan

politik adalah untuk mengubah

dan Masyarakat yang harus

pendidikan politik tercermin dari

dan membentuk tata perilaku

dipenuhi dari pendidikan politik

perilaku politik yang tampak

seseorang agar sesuai dengan

yang dilakukan.

kasat mata, utamanya pada

tujuan politih yang dapat

Secara individu maka tiap-tiap

pesta demokrasi seperti PEMILU

menjadikan setiap individu

warga negara berkepentingan

2014. Selamat menikmati

sebagai partisipan politik yang

memperoleh pendidikan politik

pendidikan politik bagi bangsa

bertanggung jawab. Kedua,

untuk dapat mewujudkan hak

Indonesia!

fungsi pendidikan politik dalam

politiknya secara proporsional.

arti yang lebih luas untuk

Termasuk dalam hak politik

Sumber:

membentuk suatu tatanan

warga negara adalah untuk

Ramlan Surbakti, Memahami

masyarakat yang sesuai

secara aktif memilih dan ataupun

Ilmu Politik. Jakarta: PT

dengan tuntutan politik yang

dipilih sekaligus ikut serta dalam

Gramedia Widiasarana

ingin diterapkan.8

jalannya suatu pemerintahan.

Indonesia. 1999, hlm. 117.

Pada satu sisi, pendidikan

Sasaran yang lebih bermakna

Muhammad Sirozi, Politik

politik dimaknai sebagai

dari terjadinya suatu pendidikan

Pendidikan: Dinamika

suatu proses yang diperlukan

politik adalah tiap-tiap warga

Hubungan antara

untuk mendukung terjadinya

negara memiliki pengetahuan

Kepentingan Kekuasaan

kesinambungan berlakunya

dan pemahaman yang memadai

dan Politik Penyelenggaraan

kekuasaan dari suatu regim

terhadap jalanya kehidupan

Pendidikan, Jakarta: PT Raja

pemerintahan. Regim

politik di negaranya. Untuk itu,

Grafindo Persada, 2005, hlm.

pemerintahan yang berkuasa

ada tuntutan bagi warga negara

30.

harus mampu menarik individu-

untuk memiliki kesadaran dalam

http://unnesmps2.blogspot.

individu dari masyarakat untuk

berpolitik yang tercermin dalam

com/2010_12_01_archive.html

mendukung dan menjalankan

tindak dan perilaku pada moment-

diakses 21 Maret 2014.

politik kekuasaannya. Di

moment yang terdapat dalam

http://uungmashuri.blogspot.

sisi lain, masyarakat harus

tatanan politik dalam negeri.

com/2011/01/pendidikan-politik.

mengerti orientasi politik

Berdasarkan uraian yang

yang dijalankan oleh regim

telah disampaikan maka perlu

pemerintahan sekaligus

menjadi perhatian bersama antara

melakukan pengawasan atas

pemerintah dan partai politik untuk

jalannya politik kekuasaan.

melakukan pendidikan politik bagi

8

http://uungmashuri.blogspot.
com/2011/01/pendidikan-politik.html
diakses pada 24 Maret 2014
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DISKRIMINASI ATAS MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
SEBAGAI PENGABAIAN HAK SIPIL DAN POLITIK
Rahjanto*

M

asyarakat adat

adalah konsekuensi dari

tersebut ternyata menggunakan

nusantara di

pelaksanaan Undang-Undang

terminologi yang berbeda

Indonesia dalam

No. 5 Tahun 1979 tentang

dan tidak konsisten, yaitu

tatanan kehidupan negara

Pemerintahan Desa tersebut

”masyarakat hukum adat” - Pasal

relatif dalam posisi yang rentan.

mengakibatkan (Safitri, 2002:14-

18B Ayat (2); dan “masyarakat

Suatu kenyataan bahwa

15) penyeragaman struktur

tradisional” - Pasal 28I Ayat

keberadaan masyarakat adat

pemerintahan di tingkat desa yang

(3). Lebih lanjut, penggunaan

kadangkala dipandang secara

merusak, melemahkan, bahkan

kondisi “perkembangan zaman

tidak proposional, kesannya

menghilangkan lembaga adat. Hal

dan peradaban” sebagai syarat

relatif negatif, lekat dengan

tersebut terjadi karena struktur

penghormatan yang dilakukan,

keterbelakangan, tidak modern,

masyarakat adat di berbagai

tanpa penjelasan, menjadi hal

serta terasing dari masyarakat

wilayah Indonesia memiliki

yang potensial mengundang

umumnya. Salah satu potret

perbedaan satu dengan lainnya

perdebatan untuk dapat

yang tertangkap oleh Asian

sesuai dengan perkembangan

diimplementasikan.

Development Bank (ADB)

dan kebutuhan masyarakat adat

berkenaan dengan karakteristik

setempat, sedangkan struktur

kondisi masyarakat adat di

desa yang merujuk pada undang-

Indonesia (Safitri, 2002:9)

undang pemerintahan Desa lebih

diungkapkan “marginalized

tepat dan didasari oleh struktur

communities in the political,

pemerintahan desa di Jawa.

social, cultural, and economic
systems.”
Salah satu tindakan dari
Negara, cq. regim Pemerintah,
(Bahar, 2005:7-8) secara legal
dalam bentuk hukum positif
adalah dengan diberlakukannya
Undang-Undang No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan
Desa. Salah satu yang disoroti

Lebih lanjut, Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 6,
-

penegakan hak asasi
manusia, perbedaan

Undang-Undang Dasar

dan kebutuhan dalam

Negara Republik Indonesia

masyarakat hukum

1945 (UUD 1945) mengakui

adat harus diperhatikan

keberadaan masyarakat adat

dan dilindungi oleh

nusantara, namun masih

hukum, masyarakat, dan

meninggalkan pertanyaan-

Pemerintah.”

pertanyaan yang jawabannya
sangat multiinterpretasi (Safitri,

ayat (1) “Dalam rangka

-

ayat (2) “Identitas budaya

2002: 13--14). Hal tersebut

masyarakat hukum adat,

dapat dilihat pada kedua pasal

termasuk hak atas tanah
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ulayat dilindungi, selaras
dengan perkembangan
zaman.”

ADB (Safitri, 2002:9),
It is these marginalized adat
communities that deserve

Asian Development Bank
menyebutkan paling tidak ada 5
(lima) karakteristik keberadaan
masyarakat adat nusantara

Ternyata lagi-lagi pasal

protection and assistance. By

tersebut sangat tergantung atas

emphasizing this aspect in the

“political will” dari pemerintah

definition, the poverty issue is

untuk menindaklanjuti pada

also covered. Poverty is defined

”Provision related to

tingkat operasional di lapangan.

as “a deprivation of essential

the recognition of adat

assets and opportunities to which

communities and their rights

every human is entitled”. Beyond

are dispersed in various

basic income and service,

parts of the Constitution,

individuals and communities

sectoral Acts, and

also become poor – and tend

implementing regulations.

to remain so - if they are not

A thorough examination

empowered to participate in

of these provision shows

making the decisions that shape

that (i) they are general in

their lives.

nature and open to multiple

Saafroedin Bahar
mengidentifikasi terjadinya
pengabaian hak masyarakat adat
(Bahar, 2005:7) yang bersifat
sistemik dan struktural, dalam
arti bahwa akar pengabaian
tersebut justru bersumber
dari inkonsistensi peraturan
perundang-undangan negara
atau kebijakan pemerintah

Dengan demikian, pemahaman

sendiri. Akibat dari keseluruhan

“kemiskinan” terhadap

tindakan pemerintah tersebut

masyarakat adat nusantara

dengan beralas hukum positif

tidak melulu terjebak dengan

yang ada merupakan indikasi

ukuran kepemilikan material dan

terjadinya pengabaian atas hak

kesejahteraan sebagaimana lazim

sipil dan politik yang dialami oleh

dipahami masyarakat umum.

masyarakat adat nusantara.

Pemahaman “kemiskinan” lebih

MASALAH
Berkaitan dengan hak

bermakna akibat dari pengabaian
hak sipil dan politik masyarakat
adat nusantara oleh negara.

sipil dan politik dan stigma
kemiskinan yang melekat pada
komunitas masyarakat adat
maka menarik untuk mencermati
batasan dan ulasan kemiskinan
dalam laporan yang dibuat oleh

24

Berkaitan dengan kondisi
pengabaian hak sipil dan politik
yang dihadapi masyarakat
adat nusantara makin tampak
jelas dalam tatanan hukum
positif di Indonesia. Laporan
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dalam tatanan hukum positif di
Indonesia (Safitri, 2002:13),

interpretations; (ii) they are
still directive-normative,
and consequently not
instrumental; (iii) they have
spirit of centralism and
integration; (iv) they are still
limited to the recognition
of the existence of adat
communities; and (v) they are
only sectorally and partially
regulated.”
Konsekuensi dari peraturan
perundangan yang berlaku
menjadi landasan atas terjadinya
pengabaian terhadap hak sipil
dan politik dari masyarakat
hukum adat, yang secara
konkrit berakibat kemiskinan

FOKUS
yang dialami masyarakat

pertanian; (3) suf ma autuf (hutan

adat nusantara. Paling tidak

peralihan) untuk tempat tinggal

pengabaian terhadap hak

maupun bercocok tanam. Tahun

masyarakat adat terdiri dari dua

1983 Pemerintah Indonesia

pada Pasal 2 ayat (1), secara

bentuk (Bahar, 2005:7) yaitu, 1)

mendeklarasikan wilayah seluas

tegas mencantumkan prinsip non

pengabaian terhadap eksistensi

12.000 hektare di Gunung

diskriminasi bahwa:

dan identitas kultural masyarakat

Mutis sebagai wilayah cagar

hukum adat, dan 2) pengabaian

alam. Kebijakan ini melarang

terhadap hak kolektif masyarakat

masyarakat adat Meto memasuki

hukum adat atas tanah ulayatnya.

wilayah hutan serta merampas

Kasus yang menggambarkan
pengabaian hak sipil dan politik
terhadap masyarakat adat dapat
ditemukan pada masyarakat adat
Meto (Safitri, 2002:10) di Gunung
Mutis, Nusa Tenggara Timur.
Mereka memiliki manajemen
pengelolaan hutan di Gunung
Mutis dengan membagi zona
tertentu, seperti (1) nuni le’u
(hutan keramat) untuk kegiatan
spiritual dan mengambil obatobatan tradisional; (2) nais talas
(hutan larangan)
untuk berburu,
mengumpulkan
madu, mencari
kayu bakar dan
membangun rumah,
tidak diperkenankan
membuka hutan
untuk

hak pemanfaatan hutan oleh
masyarakat adat Meto. Kasus
lainnya adalah masyarakat
Mentawai di Pulau Siberut
(Safitri, 2002:11). Kehidupan
mereka dijalani dengan berburu,
memancing dan mengumpulkan
umbi-umbian, selain itu mereka
mengolah sagu sebagai makanan
pokok. Secara umum mereka
dapat memenuhi kebutuhan
mereka sendiri. Pemerintah
menilai masyarakat Mentawai
sebagai masyarakat terbelakang
dan sangat tergantung pada alam.
Untuk itu, Pemerintah menyusun
program untuk mengubah cara
hidup mereka. Beranjak dari
contoh dua kasus tersebut, secara
jelas tampak terjadi pengabaian
hak sipil dan politik, yang pada
akhirnya berupa tindakan
diskriminasi terhadap keberadaan
masyarakat adat nusantara.

ANALISA
Kovenan Hak Sipil dan Politik

”Setiap negara pihak
Kovenan ini akan
menghormati dan menjamin
semua individu yang berada
dalam wilayahnya dan tunduk
kepada yuridiksi hak-hak
yang diakui dalam Kovenan
ini, tanpa pembedaan
apa pun, seperti suku
bangsa, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama,
pandangan politik atau
pandangan lainnya, asal
usul kebangsaan atau sosial,
kekayaan, kelahiran atau
status lain.”
Namun hal tersebut tidak
bersesuaian dengan kenyataan
yang dihadapi oleh masyarakat
adat nusantara. Apa yang
terjadi selama ini terhadap
masyarakat adat nusantara
merupakan bentuk diskriminasi,
sebagaimana batasan pengertian
yang terdapat pada UndangUndang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,
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”Diskriminasi adalah setiap

misal tekanan budaya, adat

cultural riches supporting

pembatasan, pelecehan,

istiadat, kebiasaan, atau hukum.

state unity, which is reflected

atau pengucilan, yang

Jika prasangka peduli pada sikap

in the national slogan,

langsung ataupun tidak tak

atau keyakinan tertentu, maka

Bhinneka Tunggal Ika,

langsung didasarkan pada

diskriminasi mengacu pada

unity in diversity. During the

pembedaan manusia atas

perilaku tertentu. Prasangka dan

New Orde period, tunggal

dasar agama, suku, ras,

diskriminasi merupakan ”lingkaran

ika (unity)- which usually

etnik, kelompok, golongan,

setan” (the vicious cycle).

was understood as unified,

status sosial, status ekonomi,

Keduanya saling menguatkan;

standarized effor- was more

jenis kelamin, bahasa,

selama ada prasangka, di sana

strongly emphasized than

keyakinan politik, yang

akan ada diskriminasi. Dalam

bhinneka (diversity). Many

berakibat pengurangan,

kaitannya dengan keberadaan

effort were made to limit

penyimpangan atau

masyarakat adat nusantara

the expression of ethnic

penghapusan pengakuan,

maka prasangka itu boleh jadi

identity through policies and

pelaksanaan atau

dimiliki oleh pemerintah atau pun

programs on development

penggunaan hak asasi

rezim yang berkuasa. Adanya

emphasizing uniformity.

manusia dan kebebasan

kekhawatiran atau pun ketakutan

Raising ethnic identity was

dasar dalam kehidupan

yang berlebihan seandainya

considered dangerous

baik individual maupun

masyarakat adat nusantara

to state unity. Politics to

kolektif dalam bidang

dapat melaksanakan hak sipil

eliminate ethnic identity

politik, ekonomi, hukum,

dan politiknya secara penuh.

could be seen in the Suharto

sosial, budaya, dan aspek

Wacana yang berkembang tentang

policy on deactivation of

kehidupan lainnya.”

kesadaran identitas etnik yang

so-called SARA (Suku,

bisa merujuk kepada masyarakat

Agama, Ras dan Antara

adat tertentu dianggap berpotensi

Golongan, meaning ethnic

mengancam integrasi dari Negara

group, religion, race, and

Kesatuan Republik Indonesia.

group-based interest) in

Memahami diskriminasi
dapat dijelaskan kaitannya
dengan prasangka (Liliweri,
2005:218), kalau prasangka
masih meliputi sikap, keyakinan,

Prasangka itulah yang

atau predisposisi untuk

akhirnya melahirkan diskriminasi

bertindak, maka diskriminasi

terhadap masyarakat adat

mengarah pada tindakan nyata.

nusantara. Fenomena itu dapat

Tindakan diskriminasi biasanya

digambarkan (Safitri, 2002:3),

dilakukan oleh mereka yang
memiliki sikap prasangka sangat
kuat akibat tekanan tertenu,
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desa, a Javanese term for
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territory, although all other

memiliki kekayaan alam. Ada dua

ethnic communities had their

konsekuensi yang berbeda,

own names to indicate their
territory.”

(1)

Bagi rakyat yang
bergantung, hak itu

Seharusnya prasangka yang

menyatakan penguasa yang

ditujukan kepada masyarakat

memerintah berkewajiban

adat nusantara tidak perlu

menggunakan sumber daya

terjadi. Hal ini mengingat bahwa

ekonomi untuk kepentingan

para pendiri negara-bangsa

rakyat yang bergantung.

Indonesia (Kartika, 1999:vi)
sudah sejak semula menyadari
bahwa Indonesia adalah
sebuah negara yang majemuk.
Semboyan ”Bhinneka Tunggal
Ika” menunjukkan penghormatan
filosofis bangsa Indonesia atas

(2)

Bagi negara yang
berdaulat, pemerintah harus
menggunakan sumber daya
alam demi kemakmuran
rakyat banyak.
Ketika eksploitasi terhadap

”Pada hakekatnya
penghormatan hak asasi
manusia, sebagaimana
tercantum dalam Kovenan
Hak Sipil dan Politik,
merupakan cakupan
nilai moral, bukan hanya
menjadi produk-produk
hukum legal yang
mengikat.”
manusia sikap dan perlakuan
yang sepadan dengan nilai,
harga dan martabat itu. Nilai
menuntut apresiasi yang layak.
Hak berhubungan dengan mutu
dan martabat objek tertentu,
sementara penghargaan

kemajemukan atau keragaman

sumber daya alam dilakukan,

yang dimilikinya. Multikulturisme

seringkali pemerintah

merupakan ”ideologi” dari sebuah

mengabaikan keberadaan

masyarakat multikultur (Liliweri,

masyarakat adat setempat.

2005:68), yaitu masyarakat yang

Masyarakat adat setempat tidak

tersusun oleh keragaman etnik

mendapatkan keuntungan dari

hak sipil dan politik terhadap

karena dukungan keragaman

ekploitasi sumber daya alam yang

masyarakat adat nusantara

etnik atau kebudayaan dalam arti

sebenarnya menjadi hak mereka.

hendaknya dapat disadari bahwa

luas.

Tindakan pemerintah tersebut

keadaan faktual dari masyarakat

merupakan pengabaian hak sipil

adat nusantara memerlukan

dan politik dari masyarakat adat

bantuan dan perlindungan untuk

nusantara.

memperjuangkan hak-hak yang

Ada prinsip penting yang
harus dikemukakan dari Kovenan
Hak Sipil dan Politik, khususnya
berkaitan dengan pengelolaan

Ada hal yang menarik untuk

sumber daya alam, yaitu

memahami sesuatu sebagai

pada Pasal 1 ayat (2) tentang

hak, (Ceunfin, 2004:xiv) bahwa

”prinsip keuntungan bersama.”

hak berhubungan dengan nilai,

(Cassese, 2001:105) Pasal ini

harga, dan martabat suatu hal.

menegaskan hak rakyat untuk

Semua yang bernilai, berharga,
dan bermartabat menuntut dari

terhadap hak adalah sikap yang
patut diberikan subjek ketika
berhadapan dengan kualitas itu.
Dalam konteks pengabaian

selama ini dilanggar. Kesadaran
yang tumbuh sekarang di
kalangan masyarakat adat
nusantara jangan dilihat sebagai
suatu gerakan yang mengancam
integritas bangsa Indonesia.
Lebih dalam gerakan tersebut
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hendaknya dilihat sebagai

perlindungan dan pemenuhan

stabilitas negara. Hal ini

upaya warga negara (sendiri)

atas semua hak dan kebebasan

menggambarkan lemahnya

untuk mendapatkan hak-hak

yang dijanjikan dalam Kovenan

posisi masyarakat adat, bahkan

yang memang menjadi miliknya.

Hak Sipil dan Politik ada dipundak

itu terjadi di tingkat internasional,

Sebagai kelompok yang telah

negara, ditegaskan pada Pasal 2

ketika harus berhadapan vis-

lama mengalami penindasan

ayat (1). Kalau hak dan kebebasan

à-vis dengan pemerintah yang

oleh penguasa (Suryasaputra,

yang terdapat dalam Kovenan

berkuasa.

2006:41-42) masyarakat adat

Hak Sipil dan Politik belum dijamin

sudah selayaknya mendapatkan

dalam yuridiksi suatu negara maka

kembali keberhakannya atas

negara tersebut diharuskan untuk

hak-hak mereka yang berbeda

mengambil tindakan legislatif atau

dengan kelompok lainnya.

tindakn lainnya yang perlu guna

Mukadimah Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia
(Ceunfin, 2004:xix) menegaskan

mengefektifkan perlindungan hakhak itu (Pasal 2 ayat (2)) (Kasim,
2001:xiv).

dengan lantang pengakuan

Dalam perkembangan sosial

Kondisi yang dihadapi
masyarakat adat nusantara saat
ini memerlukan perlindungan
dan bantuan, meski tidak semua
masyarakat adat nusantara
memerlukan perlindungan dan
fasilitas khusus (affirmative
action). Diskusi antara
komunitas masyarakat adat

akan martabat manusia sebagai

dan politik terakhir menunjukkan

nusantara dan para pemangku

dasar bagi hak-hak lain. Hak-

terjadi pemanfaatan kondisi

kepentingan lain, khususnya

hak manusia itu tidak dapat

masyarakat adat nusantara

pemerintah, dari tingkat ”grass

direnggut, selalu sudah ada

yang ditangkap oleh ADB

root” sampai dengan tingkat

bersama dengan keberadaan

(Safitri, 2002:9) bahwa “many

nasional, diharapkan dapat

manusia, tidak bergantung pada

cases show how the local elite

mencapai kesepakatan bentuk

persetujuan orang lain termasuk

dominate the existing system

perlindungan khusus bagi

negara, dan tidak dapat dicabut

anda manipulate the community

masyarakat adat nusantara

oleh orang atau badan manapun.

identity for their own interest”.

yang diperlukan. Meskidemikian,

Kerumitan persoalan dalam

Yash Ghai dalam artikelnya

pendekatan secara hukum saja

bidang hukum yang berkaitan

Human Rights and Governance:

tidak dapat menyelesaikan

dengan masyarakat, seperti

The Asia Debate (Steiner,

masalah yang ada. Hukum

yang kita rasakan sekarang,

2000:552) mengidentifikasi

dirasakan menjadi kering ketika

dapat dijelaskan melalui adanya

dalam konteks pemerintahan di

berhadapan dengan nilai-nilai

gejala pluralisme hukum dalam

Asia pada umumnya melakukan

yang demikian relatif dalam

masyarakat. (Masinambow,

penghancuran atas banyak

masyarakat adat nusantara di

2000:80).

komunitas (termasuk di antaranya

Indonesia.

Tanggung jawab
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SIMPULAN
Pada hakekatnya
penghormatan hak asasi
manusia, sebagaimana tercantum
dalam Kovenan Hak Sipil dan
Politik, merupakan cakupan nilai
moral, bukan hanya menjadi
produk-produk hukum legal yang
mengikat. Reformasi yang kini
sedang bergulir tidak akan pernah
mencapai tatanan politik yang
menghormati hak asasi manusia
dan demokrasi apabila hak sipil
dan politik masyarakat adat tidak
terakomodasikan di dalamnya.

kebangsaan yang dinamis,

Sipil dan Politik; Esai-esai

sepertinya Bangsa Indonesia

Pilihan, Jakarta: Lembaga

masih terus bergerak mencari

Studi dan Advokasi

”bentuk” bangsa yang lebih

Masyarakat.

nyaman, dan sejahtera.
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Perlindungan Hak Masyarakat
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Multikultur, Yogyakarta:LkiS.
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Hukum Adat, Seri Hak

Hukum dan Kemajemukan

Masyarakat Hukum Adat,

Budaya, Jakarta: Yayasan
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Obor Indonesia.

Asasi Manusia.
Cassese, Antonio, 2001, ”Hak

Safitri, Myrna, A. dan Bosko,
Rafael Edy, 2002, Indigenous

Upaya ”penyeragaman” yang

Menentukan Nasib Sendiri”,

Peoples Ethnic Minorities and

dilakukan selama ini oleh regim

dalam Kasim, Ifdhal (ed.),

Poverty Reduction: Indonesia,

pemerintah merupakan hal yang

2001, Hak Sipil dan Politik;

Manila: Asian Development

bertentangan secara alamiah

Esai-esai Pilihan, Jakarta:

Bank

dan menjadi bentuk pengabaian

Lembaga Studi dan Advokasi

hak asasi manusia, atas nama

Masyarakat.

individu maupun kelompok.
Memahami Indonesia dalam
konteks multikultur merupakan
upaya konkrit melihat Indonesia
masa depan. Perlu gerakan
politik luas yang mengedepankan
pandangan Indonesia secara

Steiner, Henry J. dan Alston,
Philip, 2000, International

Ceunfin, Frans, ed., 2004,

Human Rights in Context:

Hak-hak Asasi Manusia;

Law, Politics, Morals, Second

Pendasaran dalam Filsafat

Edition, Manila: Asian

Hukum dan Filsafat Politik,

Development Bank

Maumere: Ledalero.
Kartika, Sandra, dan Candra

Suryasaputra, Ruswiati, 2006,
Perlindungan Hak Asasi Bagi

multikultur, yang mengurangi

Gautama, 1999, Menggugat

Kelompok Khusus terhadap

munculnya prasangka-prasangka

Posisi Masyarakat Adat

Diskriminasi dan Kekerasan,

atas masyarakat adat nusantara,

Terhadap Negara, Jakarta:

Jakarta: PTIK Press dan

tanpa mengorbankan Negara

Lembaga Studi Pers dan

Restu Agung.

Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan.

Perbedaan adalah suatu
kewajaran dalam kehidupan

Kasim, Ifdhal (ed.), 2001, Hak

*) Kepala Subbid Perencanaan
Penelitian Hak-hak Sipil dan Politik pada
Puslitbang Hak-Hak Sipil dan Politik,
Badan Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia
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PERKEMBANGAN
REFORMASI HUKUM DI
INDONESIA
FOKUS

Okky Chahyo Nugroho*

Reformasi Hukum di Indonesia
Kondisi Hukum Indonesia
saat ini belum dilaksanakan
sesuai dengan asas hukum yang
berkeadilan. Hal ini dapat dilihat
sorotan yang amat tajam dari

pidana bukan hanya berbicara

dengan pelaksanaan hukuman

tentang putusan pengadilan atas

dan pemidanaan di lembaga

penanganan perkara pidana, tetapi

pemasyarakatan.

juga meliputi semua proses dan
sistem peradilan pidana (crime
justice system). Proses peradilan

Keprihatinan yang mendalam
tentunya melihat reformasi
hukum yang masih berjalan

seluruh lapisan masyarakat, baik

lambat dan belum memberikan

dari dalam negeri maupun luar

rasa keadilan bagi masyarakat.

negeri terhadap dunia hukum di
Indonesia. Dari sekian banyak
bidang hukum, dapat dikatakan
bahwa hukum pidana menempati
peringkat pertama yang bukan
saja mendapat sorotan tetapi
juga celaan yang luar biasa
dibandingkan dengan bidang
hukum lainnya.
Bidang hukum pidana
merupakan bidang hukum yang

Bidang hukum
pidana merupakan
bidang hukum
yang paling mudah
untuk dijadikan
indikator apakah
reformasi hukum
yang dijalankan di
Indonesia sudah
berjalan dengan
baik atau belum.

hukum yang dijalankan di
Indonesia sudah berjalan
dengan baik atau belum. Hukum
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dikatakan bahwa pada dasarnya
apa yang terjadi akhir-akhir ini
merupakan ketiadaan keadilan
yang dipersepsi masyarakat (the
absence of justice).
Ketiadaan keadilan
ini merupakan akibat dari
pengabaian hukum (diregardling
the law), ketidakhormatan pada
hukum (disrespecting the law),

paling mudah untuk dijadikan
indikator apakah reformasi

Tidaklah berlebihan jika

ketidakpercayaan pada hukum
berawal dari penyelidikan yang

(distrusting the law) serta adanya

dilakukan pihak kepolisian dan

penyalahgunaan hukum (misuse

berpuncak pada penjatuhan

of the law). Sejumlah masalah

pidana dan selanjutnya diakhiri

yang layak dicatat berkenaan
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dengan bidang hukum antara lain:

Reformasi hukum di Indonesia

kemanusiaan. Bermacam-

dibahas dalam 3 masalah

macam kasus KKN Suharto

yaitu masalah pelaksanaan

(kasus korupsi Jamsostek

hukum, masalah pencabutan

yang diloloskan Suharto

Belum memadainya perangkat

perundangan-undangan yang

saat masih berkuasa).

hukum yang mencerminkan

tidak demokratik, dan masalah

Penanganan kasus korupsi

keadilan sosial

impunity (kebebasan/ bebas dari

Suharto yang terkesan

tuntutan) dalam kaitannya dengan

diperlambat karena masalah

Sistem peradilan yang dipandang
kurang independen dan imparsial

Inkonsistensi dalam penegakan

kesehatan. Pada masa Orba

”Reformasi hukum
adalah perubahan secara
sistematis dan mendasar
untuk perbaikan di
bidang hukum dalam
suatu masyarakat atau
negara.”

disebabkan karena rezim
Suharto mendominasi semua
lembaga negara termasuk
lembaga penegak hukum dan
tidak berlakunya rule of law.
Di era reformasi disebabkan
masih ada kekuatan status
quo buktinya makin banyak

hukum
Masih adanya intervensi terhadap
hukum

Amandemen Kedua UUD 45

KKN yang merajalela di

Pasal 28 I ayat (1).

pemerintahan.

1. Masalah pelaksanaan

2. Masalah pencabutan

hukum (Law enforcement)

perundangan- undangan

Lemahnya perlindungan hukum

di Indonesia tidak dijalankan

yang tidak demokratik

terhadap masyarakat

secara lugas sehingga

Rendahnya kontrol secara
komprehensif terhadap
penegakan hukum

keadilan belum bisa
diwujudkan.

Pemerintah telah berhasil
menetapkan berbagai aturan
hukum yang bertentangan

Fakta- fakta pendukung

dengan nilai- nilai demokrasi,

antara lain adalah lambatnya

HAM dan keadilan. Salah

penanganan kasus

satunya adalah pencabutan

pelanggaran

TAP MPR no.XXV/1966 yang

hukum serius,

diusulkan oleh Abudrahman

Proses pembentukan hukum yang

khususnya

Wahid yang saat itu menjabat

lebih merupakan power game

kejahatan

Belum meratanya tingkat
keprofesionalan para penegak
hukum

presiden. Selain itu

yang mengacu pada kepentingan

dalam

the powerfull daripada the needy.
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FOKUS
kasus pelanggaran HAM yang

UUD 45 amandemen I pasal

dilakukan sebelum adanya UU

6 ayat (1) yang menyebutkan

No. 39 Tahun 1999 tentang

bahwa presiden ialah orang

HAM.

asli Indonesia. Karena
belum ada undang–undang
yang menetapkan kriteria
orang Indonesia asli.
Sehingga pasal tersebut

penjarahan, penyerobotan hakhak orang lain, dan lain-lain,
dalam jangka pendek adalah
tepat untuk memberi prioritas
pada proses penegakan hukum

Strategi dan Pelaksanaan
Reformasi Hukum
Suatu hal yang sangat penting

perlu diamandemen karena

(law enforement) yang dilakukan
melalui pembenahan sistem
peradilan kita yang mencakup:
badan peradilan, kepolisian,

bersifat diskriminatif dan

dalam pelaksanaan reformasi

kejaksaan, pengacara dan

bertentangan dengan nilai-

hukum adalah merumuskan

konsultan hukum, pengelola

nilai demokrasi.

strategi yang tepat yang tidak

lembaga pemasyarakatan,

hanya mampu menjangkau

peningkatan etika moral dan

kebutuhan hukum saat ini,

kemampuan profesi hukum,

tetapi juga mampu menjangkau

penggunaan Bahasa Indonesia

(mengantisipasi) kebutuhan hukum

yang jelas dan tepat.

3. Masalah impunity
(kebebasan/ bebas dari
tuntutan) dalam kaitannya
dengan Amandemen Kedua
UUD 45 Pasal 28 I ayat (1)
“Bahwasanya seseorang tidak

masa depan yang meliputi suatu
rentang waktu yang cukup panjang.
Dalam merumuskan strategi

dapat dituntut atas dasar

tersebut, pertama-tama perlu

hukum yang berlaku surut”.

dilakukan inventarisasi terhadap

Demikian petikan bunyi pasal

permasalahan-permasalahan yang

28 I UUD 45 amandemen

perlu di reformasi, baik dari aspek

kedua. Dalam ilmu hukum

materi hukum, aparatur hukum,

dinamakan prinsip hukum

sarana dan prasarana hukum serta

non-retroaktif. Prinsip

budaya hukumnya. Setelah itu,

tersebut bersumber dari azas

perlu dilakukan penetapan prioritas

legalitas von Feuerbach :

tentang unsur-unsur yang harus

“tidak ada tindak pidana,

didahulukan. Dikaitkan dengan

tanpa adanya peraturan yang

keadaan yang kita hadapi saat ini,

mengancam pidana lebih

yaitu lemahnya penegakan hukum,

dulu” seperti yang tercantum

baik menyangkut masalah KKN,

dalam pasal 1 KUHP.

pelanggaran HAM, tingginya tingkat

Pertanyaannya adalah

kriminalitas, praktek penggunaan

bagaimana dengan kasus-

kekerasan dan pengerahan massa
dalam berdemokrasi, praktek
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Secara paralel, dalam
upaya menunjang pelaksanaan
reformasi struktural di bidang
perekonomian sebagai
langkah menuju recovery di
bidang perekonomian, perlu
dipertimbangkan kemungkinan
melakukan reformasi, baik
dari aspek pranata hukum
(legal process)nya yang
berdasarkan ekonomi pasar
(misal: menentukan standarstandar hukum, penegakan dan
pelaksanaan standar-standar
hukum, merumuskan acuan
dalam penyelesaian sengketa
serta mengontrol kekuasaan
negara dalam hubungannya
dengan sektor-sektor swasta)

FOKUS
maupun menyangkut substansi/

Hak Kekayaan Intelektual, Energi

bahkan mendorong pertumbuhan

materi hukumnya yang meliputi

dan Sumber Daya Mineral,

ekonomi.

aspek perundang-undangan,

Kelautan, Kehutanan, Real Estat,

hukum kebiasaan dan

Ketenagakerjaan, Pertanahan,

yurisprudensi.).

Perpajakan dll.

Materi-materi hukum

Jika melihat kondisi hukum

Melalui penyempurnaan

tertentu yang kiranya juga perlu

materi hukum tersebut diharapkan

diproritaskan mencakup, antara

akan mampu menciptakan

lain:

aturan main yang jelas dan

Penyelesaian RUU KUHP dan
KUHAP yang baru

transparan bagi masyarakat dan
penyelenggara negara dalam
menunjang kegiatan mereka

Penyelesaian RUU TIPIKOR
Penyempurnaan UU Kepailitan

sehari-hari. Pembenahan dari segi
materi hukum tersebut juga perlu
dilengkapi dengan peningkatan

Penyempurnaan peraturan-

sarana dan prasarana hukum

peraturan mengenai Penyehatan

serta peningkatan kesadaran dan

Perbankan

kepatuhan hukum masyarakat

Penananaman Modal, Pasar
Modal, Perdagangan Berjangka
Komoditas,
Telematika,
Privatisasi

Konsep Reformasi Hukum

yang terpuruk, maka tidak
ada kata lain selain terus
mengedepankan reformasi
hukum yang telah digagas oleh
bangsa ini. Kegiatan reformasi
hukum perlu dilakukan dalam
rangka mencapai supremasi
hukum yang berkeadilan.
Beberapa konsep yang perlu
diwujudkan antara lain:
a. Penggunaan hukum yang
berkeadilan sebagai landasan
pengambilan keputusan oleh
aparatur negara.

dan penyelenggara negara
sehingga mampu membentuk

b. Tidak adanya intervensi

suatu budaya hukum yang sehat.
Apabila hal ini dapat dicapai maka
otomatis akan tercipta tidak hanya

terhadap lembaga pengadilan
c. Aparatur penegak hukum
yang profesional

suatu pemerintahan yang efektif
(good governance), namun juga

d. Penegakan hukum yang

masyarakat yang menghormati
dan mentaati hukum (law abiding
people), yang pada akhirnya

berdasarkan prinsip keadilan
e. Pemajuan dan perlindungan
HAM

akan menciptakan ketertiban dan
keamanan serta kenyamanan
dalam masyarakat, situasi
mana sangat kondusif
bagi iklim penanaman
modal yang akan
Perlindungan

mempercepat pemulihan dan

f.

Partisipasi publik

g. Mekanisme kontrol yang
efektif.
Pada dasarnya reformasi
hukum harus menyentuh
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FOKUS
tiga komponen hukum yang

dan lembaga-lembaga hukum

undangan yang tidak demokratik,

disampaikan oleh Lawrence

yang ada termasuk sumber

dan masalah impunity dalam

Friedman yang meliputi:

daya manusianya yang

kaitannya dengan Amandemen

berkualitas

Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat

1. Struktur Hukum
Struktur hukum merupakan

b. Perumusan kembali hukum
yang berkeadilan

pranata hukum yang menopang
sistem hukum itu sendiri, yang

c. Peningkatan penegakkan

(1). Keberadaan makelar kasus
yang telah merusak hukum di
Indonesia hanya akan dapat
terungkap jika institusi penegak

terdiri atas bentuk hukum,

hukum dengan menyelesaikan

hukum (criminal justice system)

lembaga-lembaga hukum,

kasus-kasus pelanggaran

punya keberanian. Satuan Tugas

perangkat hukum, dan proses

hukum

Pemberantasan Mafia Hukum,

serta kinerja mereka.

d. Pengikutsertaan rakyat dalam

2. Substansi Hukum

penegakkan hukum (dalam
hal ini rakyat harus diposisikan

Substandi hukum merupakan

sebagai subjek/neccessary

isi dari hukum itu sendiri,

condition)

artinya isi hukum tersebut
harus merupakan sesuatu yang

e. Pendidikan publik untuk

bertujuan untukmenciptakan

meningkatkan pemahaman

keadilan dan dapat diterapkan

masyarakat terhadap hukum

dalam masyarakat.

f.

3. Budaya Hukum
Budaya hukum ini terkait

Governance.
PENUTUP

dengan profesionalisme
para penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya,
dan tentunya kesadaran
masyarakat dalam menaati
hukum itu sendiri.Kiranya
dalam rangka melakukan
reformasi hukum tersebut
ada beberapa hal yang harus
dilakukan antara lain:
a. Penataan kembali struktur

34

Penerapan konsep Good

Dari uraian pembahasan
di atas dapat diambil beberapa
kesimpulan bahwa reformasi

Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kejaksaan
harus berani mengungkapkan
keberadaan makelar kasus itu.
Kegiatan reformasi hukum
perlu dilakukan dalam rangka
mencapai supremasi hukum
yang berkeadilan. Beberapa
konsep yang perlu diwujudkan
antara lain:
Penggunaan hukum yang
berkeadilan sebagai landasan
pengambilan keputusan oleh
aparatur negara
Adanya lembaga pengadilan

hukum adalah perubahan secara

yang independen, bebas

sistematis dan mendasar untuk

dan tidak memihak

perbaikan di bidang hukum dalam
suatu masyarakat atau negara.
Reformasi hukum di Indonesia
dibahas dalam 3 masalah yaitu
masalah pelaksanaan hukum,
masalah pencabutan perundangan-
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Aparatur penegak hukum yang
professional
Penegakan hukum yang
berdasarkan prinsip keadilan

FOKUS
Pemajuan dan perlindungan HAM
Partisipasi public

Pembangunan Hukum, Komisi

Pedoman

Hukum

Nasional.

Nasional

Republik

Indonesia.

Mekanisme kontrolyang efektif

and Enforcement, Regulation
and the Social Definition of

Libility, Comparative Studies
on Government Liabilty in
East and Southeast Asia,
edited by Yong Zhang, Kluwer
Law International.

Penguatan

Hukum

Masyarakat Konsultan Hukum
Otonomi

Daerah,

Jakarta,

CIDES.
Gouw,

Van

Der

Th.G.Drupsteen,
Government

and
1999,

Liabiityini

the

Netherlands, in “Comparative
on

Governmental

Liability in East and Southeast
Asia”, edited by Yong Zhang,
Kluwer Law International.
Handhaafbaar,

Jong

Milieurecht

P,

1977,

(Enforceable

W.E.J, Tjeenk Willink.

HAM
Integrasi

sebagai

Iskatrinah,

Harkristuti,
Dalam

2004,

Pelaksanaan

Negara Dalam Mewujudkan
Pemerintahan

Yang

Balitbang

Baik,

Suparno,

Paul,

Memberantas

Budaya

Korupsi

Wignjosoebroto, Sutandyo, 1995,
Dari

Pertahanan.

Hukum

Hukum

Sugeng,

2003,

Lewat Pendidikan, Kompas.

Departemen

Kolonial

ke

Nasional–Dinamika

Sosial

1998,

Politik

Perkembangan

Konstitusionalisme dan Undang-

Indonesia,

Dalam
Hukum

Jakarta,

di

Raja

Grafindo Persada.

Kelsen, Hans, 1995, Teori Hukum
Murni,

Dasar-Dasar

Ilmu

Hukum Normatif Sebagai Ilmu
Hukum

Empirik

Deskriptif,

*) Fungsional peneliti pertama pada
Badan Penelitian dan pengembangan
HAM

Penyunting Somardi, Rimdi
Press, Cetakan Pertama.

Fungsi dan Perkembangan
Hukum Dalam Pembangunan
Nasional, Bandung, Binacipta.
Masyarakat

2003,

Kerangka

Nasional

Allah,

Jakarta, Gema Insani Press.

Fungsi Hukum Administrasi

Istanto,

Amanah

Kusumaatmadja, Mochtar, 1976,

Environment Law), Deventer :

Harkrisnowo,

Kekuasaan, dan Kekayaan

Undang Politik.

J.J.

Studies

Qordhawi, Yusuf, 2000, Waktu,

Press.

Litbang Pertahanan Indonesia,

Fathullah, 2000, Otonomi Daerah
Dan

dan Politik.

Pollution, Oxford; Clarendon

Depenheur, 1999, Government

Hukum

Mahendra, Oka, 1999, Hukum

Hawkins, K, 1984, Environment
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AGENDA

Desain Penelitian Puslitbang Hak-hak Kelompok Khusus
Pusat Penelitian dan Pengem-

kesehatan anak di daerah pesisir

bangan

Kelompok

serta menganalisis efektifitas peran

Khusus Badan Penelitian dan

pemerintah pusat dan daerah un-

Pengembangan

melak-

tuk memenuhi hak kesehatan anak

sanakan presentasi desain pene-

di daerah pesisir. Presentasi ini di-

litian Pemenuhan Hak Kesehatan

hadiri oleh Ir. H. Alwin, M.Si Kepala

Anak di Wilayah Pesisir Sumatera

Badan Litbang Provinsi Sumatera

Utara. Kegiatan ini merupakan

Utara dan yang bertindak sebagai

kerjasama Badan Litbang HAM

moderator adalah Agustinus Par-

Kementerian Hukum dan HAM RI

dede, SH Kepala Bidang Penelitian

dengan Badan Litbang Provinsi

Puslitbang Hak-hak Kelompok Khu-

Sumatera Utara. Kegiatan ini ber-

sus dengan presentasi disampaikan

tujuan untuk mengetahui realitas

oleh Hakki Fajriando, M.Si sebagai

pemenuhan hak kesehatan anak

peneliti. Melalui presentasi yang

di daerah pesisir dan melakukan

berlangsung di kantor Badan Pe-

inventarisir

yang

nelitian dan Pengembangan HAM

menghambat pemenuhan hak

ini diharapkan dapat dirumuskan

Hak-hak

HAM

faktor-faktor

suatu bentuk sosialisasi yang
efektif dan informatif tentang peningkatan kesadaran ibu untuk
kesehatan anak balitanya, karena kesehatan anak usia balita
menjadi masa penentu kualitas
hidupnya kelak. Tentang karakteristik kualitas kesehatan anak
di wilayah pesisir dan permasalahannya agar digambarkan
dengan data yang seakurat
mungkin untuk memudahkan
penyusunan rekomendasi yang
aplikatif dan dapat dilaksanakan
oleh stakeholders terkait.

Desain Evaluasi Puslitbang Transformasi Konflik
Pusat Penelitian dan Pengem-

Konflik

bangan

Konflik

syarakatan dalam evaluasi ini di-

Badan Penelitian dan Pengem-

letakan dalam kerangka konflik ho-

bangan HAM mengadakan pre-

rizontal antar masyarakat dengan

sentasi desain Evaluasi Kebija-

masyarakat. Penanganan Konflik

kan Pemerintah Daerah dalam

antar organisasi kemasyarakatan

Mengatasi Konflik Antar Orga-

diurai

nisasi Kemasyarakatan. Acara

yang terjadi di masyarakat secara

yang berlangsung di kantor Badan

langsung.

Litbang HAM ini dihadiri oleh Per-

Tujuan diadakannya evaluasi ini un-

wakilan Pemerintah Provinsi Su-

tuk memetakan tingkat dan perkem-

matera Utara dan Jawa Tengah,

bangan konflik antar ormas ser-

PP Pemuda Muhammadiyah dan

ta menemukan faktor-faktor yang

Sosbud Bina Kebijakan Polri ser-

menyebabkan konflik, mengetahui

ta dihadiri oleh pakar Khamami

kebijakan pemerintah daerah dalam

Zada dari Universitas Indonesia

penanganan konflik antar ormas,

Syarif Hidayatullah Jakarta.

serta mengungkap pengaruh kebija-
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kema-

kasus-kasus

kan Pemerintah Daerah terhadap
penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan. Kegiatan
evaluasi yang berlangsung pada
17 Februari 2014 ini diharapkan
dapat memberikan rekomendasi
perbaikan dan penyesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mengatasi konflik

antar orga-

nisasi kemasyarakatan di tingkat
daerah mulai dari tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan
pasca konflik.

AGENDA

Desain Evaluasi Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bertempat di Aula kantor Badan
Penelitian dan Pengembangan
HAM Jakarta, Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya
menyelenggarakan presentasi
Desain Evaluasi Pemenuhan
Hak Atas Perumahan yang
Layak Bagi MasyarakatMiskin
Kota. Hadir dalam acara Kepala
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya yang sekaligus membuka acara. Kegiatan
ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan dan kebijakan/
program yang mengatur hak
atas perumahan yang layak
bagi masyarakat miskin kota
dan pelaksanaannya. Selain itu
juga guna mengidentifikasi pencapaian pemenuhan hak atas
perumahan yang la yak bagi
masyarakat miskin kota beserta
kendala-kendalanya. Evaluasi
ini berguna sebagai bahan masukan rumusan kebijakan bagi
para stakeholders yang terlibat langsung dalam masalah
perumahan yang layak bagi
masyarakat miskin kota. Ha-

sil dari evaluasi ini akan disosialisaikan ke stakeholders.
Kegiatan yang dilaksanakan
pada tanggal 14 Maret 2014
ini dihadiri oleh stakeholders
yang terdiri dari Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian
Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan beberapa perwakilan dari pemerintah
provinsi. Selama kegiatan berlangsung beberapa masukan
telah disampaikan oleh stakeholders guna menyempurnakan desain evaluasi ketika
kegiatan berlangsung di lapangan.

Focus Group Discussion Puslitbang Hak-hak Sipil & Poliitk
Pusat Penelitian dan Pengem-

HAM Kalimantan Barat M. Yunus

bangan Hak-hak Sipil dan Politik

Affan berkesempatan memberikan

Badan Penelitian dan Pengem-

sambutan. Kegiatan yang dimak-

bangan Hak Asasi Manusia me-

sudkan untuk memberikan ma-

ngadakan kegiatan Need Assess

sukan di dalam penerbitan buku

ment (Forum Group Discussion)

pedoman “Penanganan Korban

buku pedoman “ Penanganan Kor-

Perdagangan Orang” ini dihadiri

ban Perdagangan Orang” di Ponti-

oleh Narasumber dari Universi-

anak Kalimantan Barat (27/3).

tas Indonesia Eva A. Zulfa juga

Kegiatan yang dibuka Kepala Pus-

peserta dari kalangan akademisi,

litbang Hak-hak Sipil dan Politik

kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

Samuel Purba dan dihadiri Kepala

Lembaga Bantuan Hukum dan di-

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

nas-dinas terkait. Diharapkan den-

Kanwil Kementerian Hukum dan

gan ada-nya buku pedoman “Pen-

anganan Korban Perdagangan
Orang “ yang diterbitkan Badan
Penelitian dan Pengembangan
HAM dapat memberikan solusi
dan tindakan nyata dalam menangani korban perdagangan orang
yang masih marak di Indonesia.
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AGENDA

Pengumpulan Data dan Informasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Dalam pengarahan yang disam-

stansi, setahun sekali Tim Indepen-

paikan oleh Sekretaris Badan

den melakukan evaluasi terhadap

Litbang HAM dijelaskan bahwa

pelaksanaan

untuk Monitoring pelaksanaan

pada masing-masing instansi pe-

Reformasi

minimal

merintah. Lebih lanjut Sekretaris

dilakukan setiap enam bulan

Badan menjelaskan bahwa evaluasi

sekali oleh Tim Independen da-

dilakukan paling tidak berdasarkan

lam

pelaksanaan

program dan kegiatan yang harus

reformasi birokrasi pada ma-

dilaksanaan oleh masing-masing

sing-masing instansi pemerintah.

K/L dan Pemda sebagaimana di-

Hasil monitoring disusun dalam

uraikan dalam dokumen RMRB ini.

bentuk laporan yang di sam-

Hasil evaluasi disusun dalam ben-

paikan kepada Komite Penga-

tuk laporan dan disampaikan ke-

rah Reformasi Birokrasi Nasional

pada KPRBN, kemudian dibahas

(KPRBN). Untuk mengetahui ke-

dalam rapat KPRBN. Berdasarkan

majuan pelaksanaan reformasi

hasil evaluasi, KPRBN memberi-

birokrasi di masing-masing in-

kan saran/ rekomendasi berkaitan

Birokrasi

Monitoring

reformasi

birokrasi

dengan reward dan punishment
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tim independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pada
masing-masing K/L dan Pemda.
Tim Independen menyampaikan
laporan konsolidasi dimaksud kepada KPRBN.

Pertemuan Kelompok Kerja Forum Komunikasi
Kelitbangan
Pertemuan kelompok kerja

bangan HAM akan mengang-

Forum Komunikasi Kelitbangan

kat topik bahasan mengenai

(FKK) berlangsung pada tanggal

sosialisasi

17 Februari 2014 yang diseleng-

Intelektual

garakan di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan di sejumlah Kementerian dan Lembaga ini mengagendakan mengenai pembahasan jadwal kegiatan pertemuan
berkala FKK tahun 2014 dan
pembahasan isu-isu aktual terkait penelitian. Pada tahun 2014
Badan Penelitian dan Pengem-
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Hak
dan

Kekayaan
Royalti

(Prosedur dan Realisasi dalam rangka perlindungan terhadap
hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Kementerian/Lembaga.

Beberapa usulan topik bahasan
yang menarik lain yaitu Teknologi
Dirgantara untuk Peradaban Bangsa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN), Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dalam Pencegahan dan Penaganan Kejahatan
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Transnasional Terorganisasi yang
diselenggarakan

oleh

Kemen-

terian Luar Negeri serta Menciptakan Kewirausahaan Berbasis
Teknologi

(Technopreneurship)

untuk meningkatkan Litbangrap
IPTEK Bidang Pekerjaan Umum
dan Permukiman yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

AGENDA

Kegiatan Publikasi Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
di Makassar

Bagian

Humas

dan

Informasi

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM turut meramaikan
acara Seminar “Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM Terhadap
Aparat Keamanan dalam Konflik
Mahasiswa”(8/5).

Bentuk

par-

tisipasi Humas dalam kegiatan
seminar ini adalah untuk memperkenalkan Badan Penelitian dan

Pengembangan HAM kepada

stand pameran. Buku-buku yang

masyarakat

Sela-

di pamerkan banyak diminati oleh

tan yang disajikan dalam ben-

peserta seminar khususnya dari

tuk publikasi hasil penelitian,

kalangan mahasiswa dan peser-

pengembangan dan evaluasi

ta lain yang membutuhkan untuk

yang telah dilaksanakan oleh

koleksi perpustakaan di lingku-

Badan Penelitian dan Pengem-

ngan instansinya. Selain buku

bangan HAM ke dalam bentuk

juga disediakan kumpulan buku-

buku cetak.

buku digital terbitan Badan Pene-

Sulawesi

Produk-produk yang digelar dalam

litian dan Pengembangan HAM

kegiatan seminar ini mendapat

yang dihimpun ke dalam bentuk

perhatian dari para peserta semi-

DVD yang dibagikan secara gra-

nar yang terdiri dari unsur aparat

tis untuk peserta seminar. Dengan

keamanan (TNI/POLRI), Lemba-

melalui publikasi ini diharapkan

ga, Akademisi, Dinas-dinas terkait

masyarakat lebih mengenal tugas

di lingkungan kota Makassar dan

dan fungsi Badan Penelitian dan

Provinsi Sulawesi Selatan yang

Pengembangan HAM Kementeri-

menyempatkan diri mengunjungi

an Hukum dan HAM RI.

Kerjasama Balitbang HAM dengan The Asia Foundation
dan Dirjen HAM
Dalam rangka memperkuat
peran negara dan non negara
dalam membangun mekanisme
perlindungan terhadap Human
Rights Defenders di Indonesia, Balitbang HAM dan Ditjen
HAM bekerjasama dengan The
Asia Foundation membuat draft
perjanjian kerjasama untuk
mendukung peran pemerintah
dalam upaya mendorong pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM melalui studi
dan pengakuan terhadap peran Human Rights Defenders di
Indonesia yang diselenggara-

kan di Balitbang HAM (30/5).
Sasaran kerjasama ini yaitu
terwujudnya kerjasama untuk menyusun agenda terkait
dengan isu pengakuan dan
perlindungan Human Rights
Defenders di Indonesia serta adanya sebuah kajian yang
komprehensif tentang Human
Rights Defenders di Indonesia
yang dilakukan oleh tim gabungan yang profesional dalam
melakukan riset. Human Rights
Defenders adalah orang dari
bermacam profesi yang memiliki hak baik secara sendiri mau-

pun bersama-sama untuk memajukan dan memperjuangkan
perlindungan dan pemenuhan
HAM. Indonesia belum memiliki kebijakan secara khusus
mengenai eksistensi Human
Rights Defenders. Dengan
adanya kerjasama dalam bentuk riset ini diharapkan negara
dapat memberikan perlindungan kepada mereka dan
seterusnya.
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