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Dari Redaksi

Humanis
Warta Hukum & Hak Asasi Manusia

Salam sejahtera bagi pembaca Humanis …
Suasana Ramadan belum lagi hilang, seharusnya
nuansa religius menjadi penyejuk bagi tiap jiwa yang ada,
namun yang muncul kemudian lebih kepada keprihatinan
atas nasib anak bangsa.
Apa yang menjadi agenda dalam diskusi publik merujuk
pada isu kekerasan terhadap anak. Fenomena itu tergambar
jelas, tanpa tedeng aling-aling. Begitu banyak korban anak
dari tindak kekerasan berjatuhan, bahkan yang lebih tragis
tersangka pelaku pun ada yang masih disebut dalam usia
anak – di bawah 18 tahun. Agak sulit bagi kita yang berpikiran
normal untuk dapat menerima realita tersebut. Paling tidak
ada empat tulisan kali ini, mencoba mengantar informasi
kedudukan anak terkait tindak kekerasan yang dialaminya.
Isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu selalu
menjadi bahasan yang mengundang perhatian banyak pihak.
Harus diakui secara objektif, hal ini bukanlah suatu hal yang
mudah. Sifat pro dan kontra selalu mengiringi pembahasan
isu tersebut.
Dalam penerbitan Humanis kali ini, pembaca diajak
berkenalan dengan salah satu unit kerja yang relatif baru
dibandingkan dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan
lainnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pusat Pengembangan Data
dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
memberikan suatu kebaruan di lingkungan unit penelitian
dan pengembangan. Hal baru perlu dikenal lebih dekat, tak
kenal maka tak sayang, luangkan waktu bagi pembaca untuk
mengetahui tugas dan fungsi unit dalam mendukung kinerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
Semoga sajian kali ini memperkaya pemahaman dan
wawasan kita bersama.
Selamat menikmati …
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Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015
tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, unit organisasi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.
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APA DAN SIAPA

PROFILE: Menkumham

Yasonna H. Laoly

R

ubrik profil Humanis pada edisi kali ini
menampilkan tokoh orang nomor satu di
Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Yasonna
H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja. Beliau
lahir di Sorkam, 27 Mei 1953. Bapak Yasonna H. Laoly
didampingi oleh Elisye W. Ketaren, telah dikaruniai empat
orang anak yang bernama Novrida Lisa Isabella Laoly,
Fransisca Putri Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, dan
Jonathan Askari Romy Laoly.

Dari sisi pendidikan, Menteri Hukum dan HAM
mengenyam pendidikan terakhir Doktor di North Carolina
State University, Releigh, NC, Amerika Serikat. Sebelum
menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, beliau
pernah terpilih menjadi anggota parlemen baik di tingkat
provinsi (DPRD) pada 1999-2004, dan di tingkat nasional
(DPR) pada 2004-2014. Adapun jabatan yang pernah
diemban di DPR yaitu Wakil Ketua Badan Anggaran DPRRI dan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR-RI.
Selain sebagai politisi, beliau juga memiliki pengalaman
mengajar di beberapa universitas, seperti Universitas
HKBP Nomensen, Institut Manajemen Mitra Indonesia,
Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (Medan),
Universitas Dharma Agung, serta asisten dosen di North
Carolina State University.

Pada kesempatan tatap muka dengan
Tim Redaksi Humanis,
beliau menyampaikan
gagasan dan pemikiran
terkait
dengan
visi
dan misi Kementerian
Hukum dan HAM.
Kondisi saat ini
Kementerian Hukum dan
HAM merupakan kementerian yang sangat besar
dengan 11 Unit Eselon I,
terdiri atas enam Direktorat
Jenderal, tiga Badan, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat
Jenderal.
Menurut pandangan Menteri,
isu besar di Kementerian Hukum
dan HAM Republik Indonesia yang
saat ini perlu mendapatkan perhatian adalah
masalah pelayanan publik. Seperti pelayanan pembuatan
paspor, layanan pendaftaran Perseroan Terbatas, layanan
pendaftaran kekayaan intelektual, layanan bantuan
hukum, termasuk layanan kunjungan dan pembebasan
bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di
Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
Tekad orang nomor satu di Kementerian Hukum dan
HAM RI ialah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana
harapan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko
Widodo, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintah
yang memberikan layanan publik kepada masyarakat terus
meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari segi waktu
dan transparansi pemberian layanan. Di Kementerian
Hukum dan HAM, beberapa pelayanan publik sudah
menggunakan sistem digital atau sistem elektronik, antara
lain layanan pembuatan paspor di Direktorat Jenderal
Imigrasi, layanan pendaftaran Perseroan Terbatas,
layanan fiducia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, layanan pendaftaran merek dan paten di Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga masyarakat
mendapatkan kepastian waktu dan biaya.
Di masa depan dinilai perlu terobosan-terobosan
yang inovatif dalam rangka peningkatan pelayanan publik
oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti layanan
yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
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seperti layanan pemberian remisi, layanan pembebasan
bersyarat, serta layanan kunjungan secara on-line.
Dalam pandangan Menteri Hukum dan HAM, dengan
penggunaan sistem elektronik dalam pemberian layanan
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan diharapkan terjadi
transparansi karena Warga Binaan Pemasyarakatan
akan mengetahui kapan dia mendapatkan remisi ataupun
pembebasan bersyarat dan persyaratan apa yang perlu
dipenuhi untuk mendapatkan remisi atau pembebasan
bersyarat.
Di sisi lain penggunaan sistem elektronik juga
menjadi media kontrol pihak lembaga pemasyarakatan
dalam mencegah penyelundupan narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan yang dilakukan pada saat kunjungan.
Dengan sistem elektronik, petugas mengetahui siapa
saja berkunjung, siapa saja yang dikunjungi, berapa
lama berkunjung dan apa saja yang dibawa pada saat
berkunjung.
Hal penting lain yang perlu dilakukan oleh Kementerian
Hukum dan HAM adalah peningkatan kualitas produk
peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun
di tingkat daerah. Menteri Hukum dan HAM berharap, para
perancang yang ada di Pusat maupun di Daerah dapat
membantu dan memberikan kontribusi kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Biro Hukum untuk menghasilkan Undang-Undang
ataupun Peraturan daerah yang berkualitas.
Produk hukum yang dihasilkan diharapkan mampu
memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan Hak
Asasi Manusia. Selain itu harus dilakukan harmonisasi
dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan
yang diindikasi saling tumpang tindih, bertentangan
dengan peraturan di atasnya bahkan terkesan
menghambat masuknya investasi yang sangat diperlukan
oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menggairahkan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dalam bidang hak asasi manusia, Bapak Menteri
Hukum dan HAM menyampaikan gagasan, perlunya
Kementerian Hukum dan HAM membangun kepedulian
secara khusus atas penyelesaian kasus pelanggaran hak
asasi manusia berat masa lalu, yang merupakan salah
satu bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo. Dalam
pandangan Menteri, pemerintah perlu mengkaji secara
benar proses penyelesain kasus pelanggaran hak asasi
manusia masa lalu yang dapat diterima oleh semua pihak.
Jika memang mekanisme yudisial sangat sulit dilakukan,
penyelesaian non-yudisial merupakan solusi terbaik dan
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tepat untuk mengatasi problem yang sudah sekian lama
tidak terselesaikan.
Terkait dengan Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM (Balitbang Hukum dan HAM) sebagai
Unit Eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM yang
menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan di
bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum
dan HAM berharap Balitbang Hukum dan HAM melakukan
penelitian dan kajian yang mendukung peningkatan
pelayanan publik yang ada di Kementerian Hukum dan
HAM. Misalnya penelitian evaluatif terhadap pemberian
layanan paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi; pemberian
layanan pendaftaran Perseroan Terbatas dan Notariat di
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; layanan
pendaftaran kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual. Balitbang Hukum dan HAM melalui
kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan
mampu mengungkapkan hal-hal apa yang perlu diperbaiki
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh pihak internal Kementerian Hukum dan
HAM.
Penelitian dan kajian terhadap Peraturan Daerah
juga penting dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM,
untuk melihat seberapa jauh Peraturan Daerah tersebut
sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, apakah Peraturan Daerah tersebut
bertentangan dengan peraturan di atasnya. Fokus
kegiatan juga dapat diarahkan untuk mengkaji apakah
terdapat Peraturan Daerah yang menjadi hambatan
terhadap pembangunan karena terlalu menekankan
untuk memperoleh pajak daerah dan retribusi, yang
pada gilirannya berdampak negatif pada investasi dan
pembangunan ekonomi.
Saran Menteri Hukum dan HAM, Balitbang Hukum
dan HAM dalam satu tahun anggaran dapat melakukan
pemetaan terhadap isu-isu Hukum dan HAM yang penting
dan sejalan dengan arah kebijakan dan program yang
dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan
pemetaan tersebut kemudian ditindak lanjuti untuk
diteliti, sehingga hasil penelitian tersebut menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh Unit
Eselon I bahkan menjadi bahan penyusunan kebijakan
Menteri Hukum dan HAM dalam membuat suatu kebijakan
tertentu.
Menurut Menteri, Balitbang Hukum dan HAM dapat
bekerjasama dengan Unit Eselon I terkait dengan isu
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penting di unit tersebut yang pendanaannya berasal dari
Unit Eselon I tersebut. Beliau mengingatkan agar Balitbang
Hukum dan HAM dalam melakukan penelitian hendaknya
menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, seperti metodologi
harus tepat dan benar sehingga data yang dihasilkan oleh
penelitian tersebut valid dan realiable. Dengan demikian
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat digunakan
sebagai bahan pengambilan kebijakan.
Balitbang Hukum dan HAM dapat melakukan
penelitian terhadap isu-isu yang sedang aktual di Kementerian Hukum dan HAM, misalnya masalah maraknya
peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan. Dengan melakukan penelitian tersebut
diharapkan dapat ditemukan penyebab dan akar masalah
peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan.
Mengenai isu yang saat sekarang ini sedang
marak di Indonesia dan mewarnai pemberitaan media
cetak dan media elektronik, sekaligus merupakan tema
yang diangkat untuk penerbitan majalah Humanis Edisi
I Tahun 2016 kali ini, yaitu tindak kekerasan seksual
terhadap anak, dalam pandangan Menteri menyatakan
banyak variabel yang menjadi penyebab terjadinya tindak
kekerasan seksual terhadap anak, antara lain adalah
faktor lingkungan khususnya kondisi lingkungan yang
kumuh dan kemiskinan. Beliau menyampaikan sebagian
besar pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan
orang-orang yang hidup dalam kemiskinan.
Selain itu menurut Menteri, penggunaan smartphone
merupakan faktor yang paling dominan terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak. Dengan smartphone
orang secara mudah mengakses situs-situs pornografi
yang memberikan pengaruh negatif terhadap pikiran dan
perilaku orang yang melihat situs dan gambar-gambar
porno. Kalaupun tidak mendownload secara langsung,
mereka melakukan share gambar ataupun film porno.
Pada tindak lanjutnya hal tersebut memicu orang tersebut
melakukan perilaku tindakan asusila. Bahkan yang
memprihatinkan dilaporkan pelaku-pelaku tindak asusila
tersebut adalah masih berusia anak-anak pula dengan
korban temannya sendiri.
Beliau memberikan ilustrasi pengaturan kepemilikan
handphone di Jepang bagi anak-anak sekolah. Anak-anak
sekolah di Jepang hanya diizinkan membawa handphone
tanpa akses internet, serta hanya memuat tiga nomor yang
dapat dihubungi, yaitu nomor kontak orang tua, nomor
kontak guru sekolah, dan nomor telepon polisi. Untuk

itu, perlu dipertimbangankan pengaturan kepemilikan
smartphone tanpa akses internet dengan inisiatif dari
pihak sekolah.
Maraknya kekerasan seksual terhadap anak
bahkan menurut pendapat Menteri sudah pada taraf
mengkhawatirkan orang tua dan masa depan generasi
penerus bangsa. Untuk itu, pemerintah memandang perlu
untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang saat ini sedang dalam
proses di Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan
pembahasan apakah menerima atau menolak peraturan
pemerintah pengganti undang-undang tersebut.
Harapan Menteri Hukum dan HAM, DPR menerima
dan mengesahkan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi
undang-undang mengingat kondisi kejahatan seksual
terhadap anak sudah semakin mengkhawatirkan walaupun
memang diakui oleh beliau Perpu tersebut menimbulkan
pro dan kontra dari beberapa kalangan. Namun jika Dewan
Perwakilan Rakyat sudah memutuskan menerima dan
mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut menjadi undang-undang maka semua
pihak harus mau menerimanya karena sudah menjadi
undang-undang.
Adanya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri
kimiawi, pengumuman identitas pelaku dan pemasangan
alat pendeteksi elektronik bahkan pemberatan hukuman
pokok sampai dengan pidana mati diharapkan dapat
memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku
lainnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual
terhadap anak.
Pada bagian akhir, beliau menyampaikan bahwa
pendekatan keluarga menjadi salah satu strategi yang
efektif dalam upaya pencegahan tindak kekerasan
seksual terhadap anak. Hal itu mengingat di dalamnya
termasuk penyampaian pendidikan moral dan agama
yang menjadi benteng utama mencegah tindakan asusila
serta menjelaskan bagaimana membangun komunikasi
dan hubungan orang tua dengan anak secara proposional.
Tim Redaksi meninggalkan ruang kerja Hukum
dan HAM, sembari sekilas kami melirik Menteri beranjak
melanjutkan pekerjaannya. Di luar ruang kerja beliau,
telah menunggu tamu-tamu lainnya. Sepertinya hari masih
panjang untuk kerja keras Menteri Hukum dan HAM hari
ini.
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Redaksi yang terhormat, saya seorang mahasiswi Fakultas Hukum pada salah satu universitas di Jakarta. Saya
tertarik dengan rubrik-rubrik yang disajikan pada majalah Humanis, khususnya pada rubruk opini yang membahas
‘solusi kepentingan terbaik bagi anak Bukan Penjara’. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran pemerintah
dalam pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan hak-hak apa saja yang diberikan terhadap
anak tersebut selama menjalani masa pidananya. Informasi yang diberikan redaksi sangat saya harapkan selain untuk
menambah wawasan juga sebagai tambahan informasi untuk tugas akhir saya, terimakasih.



Komp. Bumi Bintaro Permai
Blok. H-2
Jakarta Selatan
Sdri. Siti.
Terimakasih atas perhatian Anda tentang rubrik opini kami pada terbitan
terdahulu, peran pemerintah dalam pembinaan terhadap anak yang bermasalah
dengan hukum telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya
perwujudan Hak Anak tersebut dijabarkan pada UU No. 23 Tahun 2002 pasal
4 sampai dengan 11, pasal 13, pasal 15 dan pasal 16. Jika Anda memerlukan
informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi perpustakaan Balitbang HAM
atau langsung kepada Tim Peneliti Puslitbang Hak-Hak Kelompok Khusus,
Balitbang HAM.
Redaksi.

Dear Redaksi,
Saya seorang Ibu Rumah Tangga yang kebetulan membaca majalah Humanis, yang ingin saya tanyakan adalah
bagaimana cara melaporkan kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh seorang perempuan, karena tetangga saya
sepertinya mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dimana saya bisa mendapatkan informasi
dan buku-buku mengenai hak perempuan? Saya harap redaksi dapat memberikan arahan dan informasi kepada saya.
Terimakasih.


Jl. Kasasi 1 No. 20,
Kel. Sukasari
Tangerang.

Sdri. Rina
Terimakasih atas perhatiannya untuk kasus pelanggaran HAM dapat
dilaporkan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM),
dalam hal ini kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh tetangga ibu adalah
pelanggaran atas hak perempuan, maka ibu dapat melaporkannya kepada
Komisi Nasional Perempuan yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 4B,
Menteng, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk informasi dan buku-buku mengenai
hak perempuan ibu dapat mencarinya pada perpustakaan Balitbang HAM
maupun KOMNAS HAM atau dapat pula mengakses pada alamat website:
www.balitbangham.go.id dan www.komnaskam.go.id
Redaksi
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Kejahatan Seksual
dan Jebakan Penghukuman


acehonline.info

D

iskursus tentang tindakan melalui kebiri
kimia (chemical castration) terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan seksual pada anak
ternyata belum tuntas paska diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 pada 26 Mei 2016. Adapun yang menjadi
pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan
regulasi tersebut ialah bahwa: “kekerasan seksual
terhadap anak semakin meningkat secara signifikan
yang mengancam dan membahayakan jiwa anak,
merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang
anak, serta mengganggu rasa kenyamanan,
ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.”
Pada sisi lain, melalui regulasi tersebut, pemerintah
juga adanya persoalan terkait “sanksi pidana yang
dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap
anak belum memberikan efek jera dan belum
mampu mencegah secara komprehensif terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak.”

Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum
ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada
Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan (iii)
kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi
dengan cara membuat Undang-Undang secara
prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang
cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (138/PUUVII/2009)

Jebakan Masyarakat Punitif

Dalam dinamika masyarakat demokratis,
pro dan kontra merupakan hal yang lumrah
dalam mengisi ruang publik. Pihak yang menolak
instrumen legal tersebut mendasarkan diri pada
tindakan penghukuman negara yang dianggap
tidak manusiawi atau cenderung menyiksa, serta

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi,
sebuah Perppu dibutuhkan apabila terpenuhinya tiga
syarat, yakni: (i) adanya keadaan yaitu kebutuhan
mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum
secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii)

Melalui Perppu 1/2016, dapat dipahami
bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk
“mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan
mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap
anak.” Adapun langkah yang dipilih oleh pemerintah
melalui regulasi ialah dengan menambah pidana
pokok sampai pada pidana mati serta menjatuhkan
tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi
elektronik dan rehabilitasi.
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“kekerasan seksual terhadap
anak semakin meningkat secara
signifikan yang mengancam
dan membahayakan jiwa anak,
merusak kehidupan pribadi dan
tumbuh kembang anak, serta
mengganggu rasa kenyamanan,
ketentraman, keamanan, dan
ketertiban masyarakat.”

skeptisisme terhadap efektivitas norma terhadap
raison d’etre dari diterbitkannya regulasi tersebut.
Adapun yang setuju terhadap instrumen tersebut
memahami bahwa tindakan koersif yang segera
sangat diperlukan mengingat adanya kebutuhan
yang mendesak di tengah masyarakat.
Terlepas dari pendekatan pengambilan
kebijakan yang cenderung punitif terhadap fenomena
yang ada, dapat dipahami bahwa norma hukum
pidana berupaya untuk digunakan sebagai instrumen
negara dalam menekan atau setidaknya diharapkan
menimbulkan efek jera terhadap kejahatan seksual.
Namun kita seyogyanya tidak berhenti pada
titik ini. Intervensi legal dalam rupa perberatan
penghukuman bukan satu-satunya instrumen negara
dalam memberantas kejahatan seksual, mengingat
fenomena tersebut melibatkan berbagai aspek
seperti: ekonomi, sosial, sampai pada budaya yang
telah lama hidup di tengah masyarakat.
Dengan
demikian,
kejahatan
seksual
tidak dapat dilihat sebagai kondisi berdiri sendiri.
Pendekatan konvensional terkait kejahatan seksual
juga perlu direposisi, khususnya terkait cara pandang
masyarakat umum terhadap sistem patriarkal di
Indonesia.
Dalam konteks yang lebih luas, tugas negara
dalam melindungi dan menjamin hak asasi tentu tidak
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berakhir dengan tindakan legislasi; yakni dengan
membangun pagar-pagar pembatas masyarakat
serta perangkat ancaman penghukuman yang baru.
Seiring dengan tindakan penghukuman, intervensi
negara terhadap pendidikan, pemahaman budaya
yang berkarakter, peningkatan taraf hidup warga
negara, sampai pada mekanisme pengawasan anak
baik oleh keluarga dan lingkungan sekitar, merupakan
hal yang mutlak berjalan secara beriringan.
Di lain pihak, kecenderungan untuk fokus
terhadap pendekatan ‘menghukum’ juga akan
menempatkan korban kejahatan seksual luput dari
perhatian dan intervensi negara. Diskursus tentang
perlindungan dan pemulihan hak-hak korban
setidaknya sudah mengemuka dalam dekade
terakhir baik di level internasional maupun nasional.
Dengan begitu, perangkat norma dan kelembagaan
tentang korban perlu menjadi perhatian bersama
seluruh perangkat hukum di Republik ini.

Belajar dari Masa Lampau
Akhir kata, fenomena kejahatan seksual, yang
baru-baru ini muncul di ruang publik, tentu bukan
persoalan termutakhir di Indonesia. Kasus-kasus
perkosaan yang pada masa lampau pernah terjadi,
seperti dalam Kasus Kerusuhan di tahun 1998,
justru nampak samar di balik kasus-kasus kejahatan
seksual terkini. Hemat penulis, kegagalan negara
untuk ‘hadir’ dalam kejahatan seksual yang secara
masif pernah terjadi di Indonesia pada rezim yang
lalu justru akan mewariskan pola penegakan hukum
yang serupa; yang abai terhadap marwah hukum itu
sendiri.

Harison Citrawan, Peneliti pada
Pusat Penelitian dan pengembangan
Hak Asasi Manusia badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM
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asus kekerasan seksual terhadap anak di
Indonesia saat ini sudah masuk dalam kondisi
”darurat”. Data Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) menunjukkan, pada 2010-2014 terdapat
21,8 juta kasus pelanggaran hak anak. Sebanyak 58%
dari angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual.
Berbagai kasus pemerkosaan anak di bawah umur
(bahkan oleh keluarga terdekat seperti ayah, kakek, dan
paman) kian marak terjadi. Kasus ini menambah daftar
panjang kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data
Komnas Perempuan pada 2015, setiap dua jam sekali,
tiga perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan
seksual.
Kasus yang akhir-akhir ini terjadi adalah kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak di bawah
umur. Sebut saja kasus Yuyun, bocah malang berusia 14
tahun yang sedang mengenyam pendidikan SMP. Yuyun
menjadi korban kekerasan seksual massal para pemuda
kampungnya. Tidak cukup puas menganiaya dan menodai
korban, gerombolan pemuda itu juga membunuh korban
dan membuang mayatnya di perkebunan sekitar wilayah
tempat tinggal mereka. Hal serupa juga menimpa Enno,
19, yang dinodai dan dibunuh dengan menggunakan
pacul. Kasus Yuyun dan Eno adalah sebagian kecil dari
fenomena gunung es kasus kejahatan seksual terhadap
anak dan perempuan di Indonesia.

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap
anak dipahami sebagai tindakan yang dengan sengaja
dilakukan oleh orang dewasa atau usia remaja yang
melibatkan aktivitas seksual terhadap anak. Termasuk di
dalamnya tindakan fisik seperti pemerkosaan, pencabulan,
pornografi, dan aktivitas seksual lainnya; verbal (seperti
perkataan yang mengarah pada tindakan sensualitas)
maupun emosional laiknya memiliki hubungan yang
mengarah ke tindakan seksualitas.
Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus
kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh
lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun
jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan
luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan
memberikan efek buruk pada perkembangan emosional,
sosial, dan psikologi korban kekerasan.
Kondisi emosional anak akan mengalami gangguan
yang ditandai dengan kondisi stres, cemas, rasa tertekan,
ketakutan, dan rasa tidak aman dalam kehidupan seharihari akibat pengalaman buruk yang mereka alami.
Bahkan, tidak jarang korban mengalami gangguan
psikologis di masa yang akan datang. Gejala ditunjukkan
oleh ada kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya,
ketidakpercayaan diri, hingga kehilangan harapan untuk
hidup.
Lebih dari itu, apabila korban tidak mendapatkan
penanganan dengan baik, kemungkinan besar anak
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dapat tumbuh menjadi pribadi yang selalu diliputi dengan
rasa curiga. Akhirnya anak berpotensi untuk berkembang
menjadi pribadi dewasa yang sarat berbagai gangguan
emosional seperti depresi hingga gangguan mental yang
serius.

Kejahatan luar biasa
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan
kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia telah masuk
kategori kejahatan luar biasa. Karena itu, menurutnya,
penanganan aparat penegak hukum atas perkara-perkara
semacam itu juga harus luar biasa. Hal ini diucapkan
presiden menyusul terjadinya kasus kekerasan seksual
terhadap seorang siswi SMP di Bengkulu diatas yang
mengakibatkan si korban meninggal dunia.
Untuk menjawab penyelesaian kasus ini, sebenarnya
pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 5/ 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang
Kekerasan Seksual Anak.
Dan yang paling anyar adalah Presiden Joko Widodo
telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perppu) no 1 tahun 2016 pada bulan Mei
lalu tentang kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman
tambahan - antara lain dikebiri - akan diberikan kepada
pelaku tertentu. “Perpu ini dimaksudkan untuk kegentingan
yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap
anak yang semakin meningkat secara signifikan,” kata
Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, 25 Mei
2016 lalu.
Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak ditandatangani presiden menyusul sejumlah
kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak
belakangan ini. Menurut Presiden, kejahatan seksual
terhadap anak merupakan ancaman dan membahayakan
jiwa anak, sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan
ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Maka kita lakukan penanganan dengan cara-cara yang
luar biasa pula,” tegas Presiden.
Saat ini sedang dirumuskan Rancangan Undangundang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatur
penanganan pada kasus pelecehan seksual sampai
penyiksaan seksual. RUU tersebut telah masuk ke dalam
Program Legislasi Nasional, namun belum kunjung
dibahas DPR.

Reaksi Publik
Puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
menolak pemberlakuan hukuman kebiri sebagai upaya
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pencegahan kekerasan terhadap anak yang telah
ditetapkan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut.
Sejumlah LSM yang tergabung sebagai Aliansi 99,
di antaranya adalah ICJR, ELSAM, ECPAT INDONESIA,
LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, LBH Jakarta,
Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI,
SAPA Indonesia, LBH Pers, PKBI, WALHI, dan KONTRAS
menyatakan penolakan mereka terhadap pemberlakuan
hukuman kebiri melalui keterangan yang diterima di
Jakarta waktu lalu.
Aliansi 99 menilai penggunaan kebiri dengan
metode “chemical castration” ini tidak pernah berhasil
menurunkan angka kejahatan seksual di negar-negara
yang menerapkan hukuman tersebut, sehingga Perppu
yang dirancang ini akan menjadi aturan buruk untuk
diberlakukan.
Menurut kumpulan LSM ini, sistem peradilan pidana
Indonesia yang membuat angka kasus kekerasan terhadap
anak tetap tinggi, di mana para korban kerap menghadapi
hambatan pada penyidikan dan penuntutan.
Berdasarkan data yang diperoleh Aliansi 99, sistem
peradilan pidana Indonesia tidak dirancang secara
memadai bagi korban kejahatan seksual untuk dapat
mengakses dan membawa keadilan bagi para korban.
Bahkan, hanya sedikit kasus korban kekerasan anak yang
berhasil masuk ke ruang persidangan, yang akibatnya
hukuman maksimal yang diterapkan itu tidak akan pernah
membawa efek jera. Terkait dengan hal ini, aparat penegak
hukum perlu melakukan penyidikan dan penuntutan
secara lebih komprehensif terhadap para pelaku kejahatan
seksual. Selain itu, rancangan perppu yang disusun ini
juga dinilai melupakan nasib korban kejahatan seksual.
Yayasan Sayangi Tunas Cilik – mitra kerja Save
the Children menyambut baik ketegasan Pemerintah

... pada 2010-2014 terdapat 21,8
juta kasus pelanggaran hak
anak. Sebanyak 58% dari angka
tersebut adalah kasus kekerasan
seksual. (KPAI)
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dalam merespon meningkatnya kasus kekerasan
seksual terhadap anak akhir-akhir ini. Pemerintah
responsif dan mendukung amanat perlindungan anak
terhadap kekerasan dengan baik. Kami mengapresiasi
publikasi terhadap pelaku; karena ini dapat memperkecil
kesempatan pelaku melakukan tindakan yang sama
dimana pelaku berada, sehingga dapat menciptakan
sistim deteksi dini bagi anak-anak dan perempuan. Dunia
kerja juga dapat memanfaatkan publikasi semacam ini
sebagai screening terhadap karyawannya dalam rangka
melakukan upaya pencegahan dini untuk tidak melibatkan
calon predator anak dalam program kemanusiaan yang
terkait dengan anak.
Clara Siagian, peneliti Pusat Kajian Perlindungan
Anak Universitas Indonesia, sepakat bahwa harus ada
penanganan serius pada kasus kekerasan seksual pada
anak. Namun, dia menekankan perlunya pertimbangan
matang dalam merumuskan hukuman mengingat itu akan
berdampak jangka panjang.
Karena itu, dia tidak setuju keberadaan hukuman
tambahan pada rancangan Perppu berupa kebiri,
pemasangan chip untuk memantau pergerakan, serta
publikasi identitas pelaku. “Itu reaktif dan bombastis.
Solusi cepat, apakah itu efektif jangka panjang? Jangka
panjang kita tidak mau menghasilkan produk hukum yang
tidak efektif toh?”
Clara kemudian mencontohkan publikasi identitas
pelaku yang bakal membuat pelaku sulit berintegrasi ke
masyarakat seusai menjalani hukuman. Pelaku, kata
Clara, akan dikucilkan, sulit mencari pekerjaan, dan
akhirnya melakukan kejahatan lain untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. “Untuk mengurangi kriminalitas di
satu aspek, kita akan menghasilkan kriminalitas di aspek
lain,” katanya.
Clara juga mengingatkan efektivitas hukuman kebiri
dan pemasangan chip, tanpa terlebih dulu mengetahui
akar masalah kejahatan seksual di Indonesia. “Kita
harus melihat bukti-bukti di negara lain, apakah sistem
pelacakan pelaku kejahatan seksual efektif, apakah kebiri
efektif? Saya rasa kita hanya mencoba membereskan
produk-produk dari struktur yang salah, tanpa mencoba
memperbaiki struktur yang memproduksi hal-hal yang
salah tersebut. Jadi kita hanya mengobati gejala penyakit
tanpa mengobati penyakitnya itu sendiri,” kata Clara.
Menurutnya, tetap harus ada hukuman yang
memenuhi unsur keadilan masyarakat, tapi tidak reaktif
dan emosional. “Penambahan hukuman hingga 20 tahun

Berbeda dengan tindakan
kekerasan lainnya,
kasus kekerasan seksual pada
anak memiliki dampak yang
jauh lebih serius terhadap anak,
baik secara langsung maupun
jangka panjang.
Kasus ini tidak hanya
meninggalkan luka secara fisik.
Lebih dari itu, tindak anarkistik
ini akan memberikan efek buruk
pada perkembangan emosional,
sosial dan psikologi
korban kekerasan

sah-sah saja. Tetapi selepas meeka menjalani hukuman
di penjara, ada masa percobaan selama tiga sampai
lima tahun agar mereka bisa reintegrasi ke masyarakat
sehingga menjadi warga negara yang lebih baik dan
produktif.”

Hukuman tambahan
Hukuman pokok yang dicantumkan dari Perppu no.
1 tahun 2016 ini berwujud penambahan masa maksimal
hukuman penjara selama 20 tahun. Saat ini, dalam
Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual
terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun.
Setelah hukuman pokok, terdapat hukuman tambahan
berupa kebiri, pemasangan chip, dan publikasi identitas
pelaku. Kebiri kimia, yang bertujuan memusnahkan hasrat
seksual terhadap seseorang, kata Yasonna, bisa diberikan
kepada pelaku pada waktu dia di dalam penjara atau
sebelum keluar penjara. Pelaku juga bisa dipasangi chip
elektronik di pergelangan kaki sebelum keluar penjara
untuk memantau pergerakannya.
“Ada hukuman pokok dan hukuman tambahan.
Hakimlah yang melihat perlukah hukuman tambahan
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ini, tidak wajib. Kalau hakim melihat orang ini paedofil,
potensial paedofil, ya kasih hukuman tambahan,” kata
Yasonna, Menteri Hukum dan HAM RI. Yasonna tidak
menjelaskan secara rinci mengenai anggaran pengadaan
chip, siapa yang bakal memproduksi chip, dan mekanisme
pemberian chip, pun demikian dengan kebiri kimia. Hal
ini perlu diatur dalam sebuah peraturan teknis setara
peraturan pemerintah.

Mudah Dilupakan
Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya
dijatuhi vonis dengan menggunakan Pasal 82 UndangUndang (UU) Nomor 35/2014 tentang Perlindungan
Anak dengan maksimal hukuman penjara selama 5-15
tahun. Tak jarang pelaku bahkan hanya diancam dengan
hukuman maksimal 10 tahun penjara. Hukuman ini relatif
lebih ringan dibanding dengan hukuman beberapa negara
lain seperti Australia yang menerapkan hukuman penjara
minimal 10-25 tahun dengan dan atau tanpa denda
sebesar 442,830 dolar Australia (Rp4,4 miliar).
Sayangnya, di Indonesia ancaman hukuman berat
tersebut seringkali tidak terealisasi nyata di lapangan.
Masyarakat yang memiliki karakteristik mudah memaafkan
dan melupakan, memberikan celah bagi ringannya
pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak.
Sehingga, tidak sedikit kasus tindak anarkistis hilang dan
tenggelam karena kurangnya pengawalan masyarakat.
Bahkan banyak para pelaku yang bebas dari jeratan
hukuman karena kurang barang bukti yang memberatkan.
Sementara fakta membuktikan, residivis kekerasan
anak yang dibiarkan bebas tanpa penanganan serius
cenderung akan mengulangi kejahatannya, baik terhadap
korban yang sama maupun korban lainnya. Seringkali
pelaku akan bersikap lebih membahayakan dan lebih sadis
dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ada kelainan
jiwa; mengulang aktivitas yang sama yaitu kejahatan
kekerasan seksual terhadap anak.
Ahli kejiwaan berpendapat, kelainan ini tidak dapat
diatasi kecuali dengan rehabilitasi kejiwaan yang intensif
dan didukung dengan pengobatan medis (Grubin, 2012).
Penelitian intensif menunjukkan, tidak ada intervensi
perilaku yang dapat mengobati gangguan jiwa tersebut
apabila si pelaku kekerasan tidak memiliki motivasi yang
kuat dari dalam diri untuk melenyapkan hasrat dan fantasi
seksualnya terhadap anak.
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Efek Jera
Untuk menangani kasus sadisme seksual terhadap
anak, beberapa negara seperti Republik Checz, Amerika
Serikat, Portugis, Polandia, Maldova, Macedonia, Estonia,
Israel, Australia, India, Rusia, Korea, Jerman, dan Inggris
telah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan
seksual terhadap anak. Hukuman kebiri yang diberikan
bervariasi, mulai dari tindakan operasi pengangkatan
testis hingga suntik zat kimia (leuprorelin), yang berfungsi
untuk menurunkan libido pelaku kekerasan sehingga
hasrat terhadap anak-anak dapat ditekan.
Meskipun menuai kontroversi, hukuman kebiri
dengan melakukan operasi pembuangan testis yang
dilakukan di Republik Checz adalah tindakan yang dinilai
paling efektif untuk menekan libido pelaku. Namun, kebiri
secara fisik ini sering dinilai melanggar hak asasi manusia
karena menghilangkan organ reproduksi manusia. Karena
itu, hukuman kebiri yang dilakukan melalui penyuntikan zat
kimia penekan libido seringkali menjadi alternatif sanksi
yang diterapkan oleh negara lain. Meskipun menuai pro
dan kontra, metode kebiri menggunakan bahan kimia
sejatinya dapat berfungsi pula sebagai upaya rehabilitasi
bagi pelaku kekerasan seksual anak, di samping hukuman
penjara selama 5-10 tahun.
Studi ilmiah di Israel (Rösler & Witztum, 1998),
Denmark (NYTimes, 2011), dan Korea (Lee & Chou,
2013) menunjukkan bahwa hukuman kebiri berhasil
menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Hal
ini penting, mengingat hal terpenting dalam menangani
pelaku kekerasan seksual anak adalah melalui upaya
menghilangkan hasrat terhadap anak yang seringkali tidak
terkontrol oleh pelaku itu sendiri.
Hukuman kebiri ini tentu harus disertai dengan
supervisi intensif dari tim medis untuk menghindari terjadi
efek samping yang tidak diinginkan. Meskipun efek
samping yang terkait dengan munculnya peningkatan
hasrat kejahatan seksual yang lebih dahsyat terhadap
anak belum dapat dibuktikan secara ilmiah hingga saat ini.
Penerapan sanksi kebiri mungkin saja dianggap
sebagai hukuman yang tidak memperhatikan asas
kemanusiaan. Namun, membiarkan pelaku tindak
kekerasan terhadap anak berkeliaran bebas terbukti
memberikan kesempatan bagi merebaknya kasus
kejahatan seksual terhadap anak. Dengan penerapan
hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual
anak, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi
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para pelaku. Sehingga, perilaku kekerasan yang
melibatkan anak dapat ditekan dalam level yang paling
rendah dalam lingkungan sosial masyarakat kita.
Penerapan sanksi kebiri juga tidak dapat menjamin
sepenuhnya tindakan kekerasan seksual anak berada
pada level nol. Karena itu, kewaspadaan masyarakat dan
keseriusan dari aparat dan pranata sosial setempat untuk
ikut serta dalam proses rehabilitasi dan pengawasan
pelaku kejahatan menjadi faktor utama yang harus
diperhatikan. Khususnya pengawasan ketat dan terukur
dari keluarga, yang memegang peranan penting bagi
proses pencegahan terjadi tindak kejahatan seksual yang
melibatkan anak.

Penanganan Kekerasan berorientasi
pada Korban
Kejahatan seksual terhadap anak semakin masif dan
dinyatakan darurat. Berdasarkan hal ini penanagannya
pun harus menunjukkan kedaruratan pula dan tidak hanya
aspek legal saja. Satu hal yang harus berubah adalah
penanganan kekerasan pada anak harus berorientasi
pada korban (anak). Kami memperhatikan bahwa dalam
PERPPU ini belum dicantumkan mengenai perlindungan
terhadap korban, serta pemulihan terhadap hak-hak nya.
Menurut Aliansi 99, tidak ada regulasi yang secara
khusus memberikan hak-hak korban kejahatan seksual
seperti, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis,
psikologis dan psikosial. Banyak pihak menilai bahwa masih
ada kekosongan paradigma justru pada perlindungan anak
itu sendiri. Dimana seharusnya pemerintah memperkuat
juga rehabilitasi psiko-sosial bagi si pelaku dan korban
agar mereka tidak memangsa lagi korban-korban lain.
Hal ini juga untuk emastikan kalangan anak-anak dan
perempuan lainnya tidak menjadi korban lagi. Menurut
kami PERPPU ini harus dilengkapi dengan berbagai
upaya lain termasuk pencegahan dan penanganan yang
terpadu dan berkesinambungan, termasuk memperbaiki
model pengasuhan anak yang berkualitas bagi setiap
orangtua dan keluarga.
Pemerintah sebaiknya harus juga memperbaiki
proses hukum seperti penanganan kasus yang tidak
memakan waktu lama, lalu aparat hukum yang memiliki
perspektif korban, pelayanan hukum yang ramah pada
korban, dan tentunya kebijakan yang memakai kacamata
korban.
Kami meminta semua pihak yang terkait untuk
menghentikan ekspos anak korban di media atau

membawa anak korban ke tayangan televisi atau media
publik lainnya untuk di wawancara dan meminta mereka
menceritakan pengalaman traumatis mereka di depan
orang banyak dan ditonton masyarakat. Hal semacam
ini tidak memberikan manfaat apapun pada anak bahkan
akan memperberat permasalahan mereka. Upaya
penyadaran masyarakat tentang segala bentuk kejahatan
dan kekerasan pada anak dapat dilakukan tidak dengan
cara membawa atau menampilkan korban.
Kerahasiaan anak harus dijunjung tinggi dan dijaga.
Segala informasi tentang anak dan kasusnya hanya boleh
dibukan untuk orang-orang tertentu saja untuk upaya
penangana kasus dan pemulihan anak. Informasi tentang
kasus jauh lebih memberatkan anak dan merasa dia
dihakimi sehingga upayanya untuk keluar dari permasalah
dan tekanan serta melanjutkan hidupnya meraih impiannya
akan terganggu.
Negara harus memastikan langkah penanganan
setiap korban kekerasan seksual untuk ditangani sepanjang
hidupnya agar trauma dan efek yang diperolehnya tidak
berakibat penyimpangan perilaku dikemudian hari.

Pilihan Solusi
Langkah-lagkah pencegahan kekerasan seksual
pada anak secara komprehensif perlu dimasukkan ke
dalam sistim peradilan. Sistim hukum yang ada, baik
peradilan anak, pidana, dan perdata, seluruh peraturan
dan prosedurnya harus sedemikan rupa sehingga sensitif
dengan kebutuhan anak dan keluarga. Tentu dalam
ini harus ditunjang pula dengan jumlah tenaga hakim,
pengacara, staf pengadilan terlatih yang memadai.
Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua
diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan
pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan
terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi:
●
Pencegahan primer untuk semua orang tua dalam
upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan
dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse
tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan
yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang
medukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang
dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat
keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara
efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan
anak, termasuk penyalahgunaan minuman alcohol
dan narkoba.

Humanis

Volume 1

Tahun XII

Juli 2016

13

OPINI

cdn0-a.production.liputan6.static6.com

●

●

Pencegahan sekunder ditujukan bagi kelompok
masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya
meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk
pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar
perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut.
Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya
dengan melalukan kunjungan rumah bagi orang tua
yang baru mempunyai anak untuk melakukan self
assessment apakah mereka berisiko melakukan
kekerasan pada anak di kemudian hari.
Pencegahan
tersier
dimaksudkan
untuk
meningkatkan kemampuan pengasuhan yang
menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi,
di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu
untuk anak yang mengalami korban kekerasan,
konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Pada saat kasus kekerasan pada anak ditemukan,
sebenarnya ada masalah dalam pengasuhan anak
(parenting disorder). Maka dari itu, strategi pencegahan
kekerasan pada anak yang mendasar adalah dengan
memberikan informasi pengasuhan bagi para orang tua
khususnya. Di sisi lain, para orang tua harus diyakinkan
bahwa mereka adalah orang yang paling bertanggung
jawab atas semua pemenuhan hak anak. Maka semua
usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah perilaku
orang tua agar melek informasi pengasuhan dan hak
anak membutuhkan upaya edukasi yang terus menerus.
Dengan demikian, pendidikan pengasuhan bagi orangtua
sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan pada
anak menjadi sangat penting.
Yayasan Sayangi Tunas Cillik – mitra kerja Save
the Children saat ini telah mengembangkan modul pola
pengasuhan yang baik dan disiplin yang positif dalam
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pengasuhan sehari-hari dan tengah diimplementasikan
di Bandung, Cianjur, Yogya dan Sumba. Hasilnya; orang
tua mampu menghentikan kebiasaan memukul anak dan
juga lebih menahan emosi dari kesalahan yang dilakukan
anak. Pengasuhan yang berkualitas merupakan benteng
pertama bagi anak untuk mencegah mereka dari bahaya
kekerasan, terutama kekerasan seksual. Model dan
contoh baik pendekatan seperti ini seharusnya direplikasi
disemmua daerah di Indonesia. Oleh karena itu, peran
pemerintah melalui Kementerian terkait, maupun inisiatif
dari setiap pemerintah daerah diseluruh Indonesia sangat
dibutuhkan.
Save the Children sedang mendukung pengusulan
RUU pengasuhan untuk memastikan bahwa anak-anak
mendapat pengasuhan yang berjangka panjang, mencapai
kelekatan dengan orangtua, terjamin kesejahteraan dan
keselamatannya serta memiliki status hukum yang jelas.
RUU Pengasuhan ini sedang disusun bersama
tim kecil dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan
akan dikonsultasikan dengan publik sebelum diajukan
ke Pemerintah dan DPR. Semoga dengan penguatan
kerangka hukum yang lebih kuat dan penekanan pada
upaya pencegahan resiko dan penanganan kejahatan
seksual yang lebih efektif, terutama terhadap korban
secara komprehensif, dapat menyelamatkan anak-anak
sebagai generasi penerus bangsa.

Juli 2016

Muhammad Zubedy Koteng
Save the Children sebagai CP
Advocacy Specialist
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KONTRIBUSI PUSAT PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI PENELITIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM MENDUKUNG KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


P

ada tahun 2015 terjadi perubahan yang
signifikan atas organisasi Badan Penelitian
dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
(Balitbangham).
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Hukum dan HAM R.I. Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal
25 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia maka nomenklatur organisasi menjadi Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Balitbanghukham).
Balitbanghukham diposisikan sebagai unit penelitian
dan pengembangan (litbang) di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM. Karena itu, dalam struktur organisasinya
mengakomodir unit litbang yang sebelumnya tersebar
di beberapa unit Eselon I, seperti Pusat Penelitian
Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
(Puslitbanghukum); Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan di Sekretariat Jenderal (Sekjen) menjadi Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusjianbang);
serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil
dan Politik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak
Sipil dan Politik; Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Rentan; Pusat
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Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik
di Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia (Balitbangham) menjadi Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia (Puslitbangham).
Selain itu terdapat satu unit yang relatif baru, yaitu
Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusbangdatin Litkumham).
Paling tidak ada tiga hal utama yang menjadi kegiatan dari
unit ini, antara lain (1) melaksanakan meta analisis data
dan informasi; (2) melakukan pengembangan teknologi
dan sistem informasi; (3) memfasilitasi publikasi hasil
penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak
asasi manusia.1
Bidang Meta Analisis Data Penelitian Hukum dan Hak
Asasi Manusia merupakan unit yang paling baru dibanding
dua bidang lainnya. Nomenklatur yang digunakan merujuk
pada suatu metode penelitian yang berupaya menganalisis
beberapa hasil penelitian yang serupa dari subjek atau
pun dengan tema tertentu untuk diperoleh perspektif yang
lebih luas atas gabungan beberapa penelitian yang telah
dilakukan. Dengan demikian potensi hasil penelitian yang
dimiliki Balitbangkumham ditingkatkan kemanfaatannya
meski telah dilakukan pada waktu lampau tanpa
1

Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 29 Tahun 2015
Tanggal 25 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
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kehilangan aspek kekinian. Sekaligus mengatasi kendala
waktu pelaksanaan penelitian yang relatif panjang pada
penelitian non-meta analisis. Hal ini merupakan teknik
mensinergikan berbagai perspektif hasil penelitian untuk
mampu menjadi rujukan bahan pengambilan kebijakan
atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang di
masyarakat. Beberapa tema yang diangkat dalam meta
analisis data antara lain perlindungan anak terhadap tindak
kekerasan; akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin
melalui organisasi bantuan hukum (OBH); dan program
deradikalisasi terorisme. Di masa mendatang diperlukan
pengkayaan materi-materi hasil penelitian yang lebih
beragam yang berasal dari internal Balitbangkumham
serta dari lembaga atau pun institusi penelitian lain
maupun secara individu. Peran aktif peneliti-peneliti dari
berbagai Puslitbang di lingkungan Balitbangkumham
sangat diharapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan
hasil penelitian lebih lanjut dengan pendekatan meta
analisis data.
Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem
Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
merupakan unit yang menyediakan bank data terkait
dengan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Salah satu yang sedang dikembangkan
adalah Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (SIPKumHAM). Data Centre ini nantinya terdiri
dalam beberapa subsistem, antara lain subsistem research
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repository yang memuat seluruh data dan informasi terkait
penelitian yang dilakukan pada tiap-tiap Puslitbang di
Balitbangkumham; subsistem Peta Permasalahan Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang memuat data sekunder
dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di seluruh Indonesia, serta subsistem integrasi
e-book yang diterbitkan Balitbangkumham. Tugas lain yang
tidak kalah penting adalah pemeliharaan sistem informasi
berupa jaringan internet yang menjadi kebutuhan penting
bagi seluruh Puslitbang di lingkungan Balitbangkumham.
Sulit dibayangkan dalam situasi dewasa ini suatu unit
kerja penelitian dan pengembangan tanpa didukung oleh
pengelolaan sistem informasi berbasis internet ataupun
jaringan informasi yang saling terhubung satu dengan
lainnya. Pekerjaan ini sepertinya tidak terlihat namun bila
sistem informasi berbasis internet tidak berjalan sempurna
baru terasa keberadaannya sangat dibutuhkan.
Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan
Hak Asasi Manusia merupakan unit yang strategis dengan
keluarannya berupa penerbitan jurnal dari Puslitbang di
Balitbangkumham. Seperti kita ketahui, jurnal merupakan
media penting untuk memperoleh nilai kredit bagi peneliti
sekaligus menjadi wadah komunikasi intelektualitas
keilmuan antar peneliti secara luas. Jurnal yang diterbitkan
saat ini sesuai dengan perkembangan diarahkan pada
jurnal elektronik, antar lain Jurnal De Jure, terbit 4 kali
setahun; Jurnal Hak Asasi Manusia, terbit 2 kali setahun;

OPINI
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, terbit 3 kali setahun. Selain
itu, dilakukan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi
kegiatan Hukum, Kebijakan dan Hak Asasi Manusia yang
dituangkan dalam bentuk e-book yang
dimuat dalam web-site Balitbangkumham. Pertemuan
Ilmiah direncanakan dua kali kegiatan untuk mengakomodir
kepentingan
Puslitbang
Hukum,
Pusjianbang
dan
Puslitbang
Hak
Asasi Manusia serta di
akhir
tahun
kegiatan
direncanakan
Semiloka
Balitbangkumham sebagai
gebyar
keberadaan
Balitbangkumham diantara
unit-unit penelitian dan
pengembangan lainnya.
Dari sekilas uraian
singkat tersebut, mudahmudahan tersaji gambaran
kontribusi
Pusbangdatin
Litkumham terkait dengan
kinerja Balitbangkumham.
Kita
sepakat
bahwa
kinerja dihasilkan oleh orang per orang yang berada
pada suatu organisasi. Untuk itu, di sisi lain ada tuntutan
bagi orang-orang tersebut untuk selalu mengembangkan
pemikiran yang terbuka (open-mind) terhadap sesuatu
yang baru. Tidak hanya itu, harus ada kelanjutannya
untuk berpikir kritis mencari peluang-peluang baru yang
memiliki kemanfaatan bagi sebanyak mungkin pihak yang
terkait. Dinamika dalam suatu organisasi merupakan
suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari kemudian
menjadi pilihan bagi orang dalam organisasi tersebut
untuk mau atau tidak mau mengikuti pilihan itu, menjadi
lebih baik atau tertinggal terlena bertahan dalam wilayah
kenyamanan dirinya (comfort-zone) tanpa mau membuka
diri dan wawasan yang lebih luas.
Tantangan yang mengemuka adalah sikap dan cara

pandang pegawai Balitbangkumham, utamanya para
peneliti di berbagai Puslitbang atas keberadaan unit
Pusbangdatin Litkumham mendasari dengan semangat
inovasi mencari suatu solusi yang aplikatif, orientasi hasil
untuk berkontribusi pada kinerja organisasi, orientasi tim
untuk membangun kerjasama individu, serta keagresifan
dan kompetitif dengan
unit kerja lain di internal
kementerian maupun
di luar.
Dengan demikian
potensi yang ada di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Hak Asasi Manusia
perlu diwujudkan dalam
kebijakan teknis berdasarkan isu-isu tematik
maupun
kebutuhan
dari masyarakat dilihat
dari perspektif hukum
maupun hak asasi
manusia. Hal tersebut
menjadi peluang untuk memperluas kemanfaatannya bagi
berbagai pihak yang terkait dari jajaran internal Kementerian Hukum dan HAM maupun para pihak eksternal
seperti halnya kementerian dan lembaga lain di luar
Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Ayo berkunjung ke Pusat Pengembangan Data dan
Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia!
Dapatkan berbagai tantangan pemikiran intelekual
maupun solusi-solusi yang memberikan pencerahan.

Nomenklatur yang digunakan
merujuk pada suatu metode
penelitian yang berupaya
menganalisis beberapa hasil
penelitian yang serupa dari
subjek atau pun dengan tema
tertentu untuk diperoleh
perspektif yang lebih luas atas
gabungan beberapa penelitian
yang telah dilakukan.

Rahjanto, Penulis adalah Kepala
Sub Bidang Meta Analisis Data
Penelitian Hak Asasi Manusia
Pusat Pengembangan Data dan
Informasi Hukum dan HAM
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DAMPAK PERUBAHAN
RESTRUKTURISASI ORGANISASI
DI KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Gunawan

Di era globalisai saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi mengakibatkan keinginan
dan kebutuhan manusia semakin
bertambah. Keinginan dan kebutuhan
manusia yang demikian banyak
dan kompleks tidak mungkin dapat
dipenuhi dengan berusaha sendiri.
Oleh karena itu manusia membentuk
suatu wadah yaitu organisasi yang
merupakan suatu lembaga tempat
berkumpulnya sejumlah manusia
yang mempunyai rangkaian proses
kerjasama yang terikat dalam suatu
hubungan formil guna mencapai
tujuan yang ditetapkan.
Organisasi mempunyai beberapa tujuan antara lain memberikan
pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa yang
akan datang yang senantiasa
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berusaha dikejar dan diwujudkan oleh
organisasi tersebut. Tujuan organisasi
berfungsi sebagai patokan yang dapat
dipergunakan oleh anggota organisasi
maupun kalangan luar untuk menilai
keberhasilan organisasi. Misalnya
mengenai efektivitas maupun efisiensi.
Etzioni (1985: 7).
Tujuan dari organisasi dapat
berupa laba, pemberian pendidikan,
pemberian pelayanan, penegakan
hukum, perlindungan HAM dan seba-
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gainya. Meskipun tujuan dari setiap
organisasi itu berbeda-berbeda
namun ciri-ciri organisasi itu tetaplah
sama, yaitu perilakunya terarah
pada tujuan dalam arti organisasi itu
mengejar tujuan dan sasaran yang
dapat dicapai secara lebih efisien
dan efektif dengan tindakan yang
dilakukan secara bersama-sama.
Dalam setiap organisasi, bahwa
efektivitas merupakan unsur pokok
dalam mencapai tujuan atau sasaran
yang ditetapkan dalam perencanaan.
Secara
sederhana
efektivitas
dapat diartikan sebagai suatu
bentuk penyelesaian yang telah
ditentukan sebelumnya. Menurut
Steers (1985: 209) ada 4 faktor
yang mempengaruhi efektivitas yaitu
ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri
bekerja, serta kebijakan dan praktek
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manajemen.
Salah satu karakteristik organisasi adalah struktur organisasi.
Dengan demikian agar tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan secara
efektif, maka suatu organisasi dapat
menyusun suatu struktur atau hubungan
pekerjaan tertentu diantara bermacammacam komponen dari kesatuan
secara keseluruhan. Dalam hal ini
struktur organisasi merupakan suatu
kerangka yang mempolakan hubungan
diantara orang-orang maupun bidangbidang kerja dalam organisasi tersebut
sehingga kedudukan, wewenang dan
tanggung jawab masing-masing dalam
suatu kebulatan yang teratur dan jelas.
Pfiffner dkk (Dalam Sutarto,
1998: 41) menyebutkan: “Organization
structure is the relationship of workers
and their activities to oeanother and
the whole, the parts being the tasks,
jobs, or functions and the respective
of the personnel who perform them.”
Struktur organisasi adalah hubungan
antara para pegawai dan aktivitas satu
sama lain serta terhadap keseluruhan,
bagian-bagiannya adalah tugas-tugas,
pekerjaan-pekerjaan dan fungsi dan
masing-masing
anggota
kelompok
pegawai
yang
melaksanakannya.
Dengan demikian struktur organisasi
dapat dianggap sebagai suatu kerangka
yang merupakan titik pusat bagi manusia
agar dapat menggabungkan usahausaha mereka dengan baik, sehingga
efektivitas dapat tercapai.
Dalam
rangka
pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Nasional tahun 2015-2019
yang akan dilaksanakan di tahun 2015,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia akan melakukan upaya menata
kembali atau restrukturisasi program
dan kegiatan di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
maksud agar penyerapan anggaran

20

Humanis

Volume 1

Dalam rangka pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 20152019 yang akan dilaksanakan
di tahun 2015, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
akan melakukan upaya menata
kembali atau restrukturisasi
program dan kegiatan di
lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan maksud agar
penyerapan anggaran berbasis
kinerja dapat dioptimalkan.
berbasis kinerja dapat dioptimalkan,
serta mewujudkan perencanaan
yang berorientasi kepada hasil atau
outcome dan keluaran atau output
pada masing-masing satuan kerja
yang berada pada program unit
eselon I Kementerian Hukum dan
HAM.
Organisasi
Kemenkumham
merupakan
organisasi
yang
dinamis. Perubahan Nomenklatur
dan struktur organisasi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi manusia
merupakan suatu keniscayaan
seiring dengan perkembangan
ilmu dan teknologi. Perubahan
terakhir melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2015 Tentang Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham)
menyebutkan
bahwa Kemenkumham terdiri dari
11(sebelas) Unit eselon I (satu) dan
5 (lima) Staf Ahli.
Tidak terdapat penambahan
maupun
pengurangan
jumlah
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struktur dari struktur organisasi
sebelumnya, namun terjadi perubahan nomenklatur yaitu Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM
(Balibang HAM) menjadi Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Hukum dan HAM (Balitbang Hukum
dan HAM) dan Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen
HKI) menjadi Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).
Menindaklanjuti Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2015, maka Menkumham melakukan
restrukturisasi organisasi melalui
Permenkumham Nomor 29 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja (ORTA) Kemenkumham.
Dari orta ini, di level unit
eselon II terjadi penyesuaian dan
perubahan. Baik perubahan struktur,
penggabungan,
peningkatan
eselonering, maupun perubahan
nomenklatur. Misalnya antara lain:
Pusjianbang Setjen dan Puslitbang
BPHN bergabung ke dalam Balitbang

OPINI

...sangatlah perlu dilakukan
sebuah penelitian atau
kajian yang lebih mendalam
untuk melihat sampai
sejauh mana dampak
perubahan restrukturisasi
organisasi Kemenkumham
dalam terhadap efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi
di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
Hukum dan HAM. Puslitbang
di BPHN berubah nomenklatur
menjadi Pusat Analisa dan Evaluasi.
Perubahan unit di Setjen, Bidang
pengelolaan dan pendayagunaan
telematika
Biro
Perencanaan
(eseleon III) naik level menjadi
Pusdatin (Eselon II). Biro Humas dan
luar negeri berubah Nomenklatur
menjadi Biro Humas, Hukum
dan kerja sama. Sementara Biro
Perlengkapan berubah Nomenklatur
menjadi Biro Pengelolaan BMN di
Setjen. Pada level unit eselon III
pada biro perencanaan yaitu bidang
penegelolaan dan pendayagunaan
telematika berubah Nomenklatur
menjadi bidang reformasi birokrasi.
Selain itu, pada Ditjen PP terjadi
penambahan unit eselon II dari 5 unit
eselon II menjadi 6 unit eselon II.
Sementara,
sebelum
keluarnya Permenkumham Nomor
29 Tahun 2015 tentang orta telah
terbit Permenkumham Nomor 28
tahun 2014 tentang orta Kanwil.
Penerbitan Permenkumham Nomor

28 tahun 2014 tentang orta Kanwil
Kemenkumham masih merujuk pada
Permenkumham Peraturan Menteri
Hukum Dan HAM R.I Nomor M.HH05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
Sehingga dengan adanya sturktur
organisasi Kemenkumham yang baru
akan berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi.
Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum Dan HAM pada prinsipnya
memberikan arah dan pedoman yang
jelas kepada Kemenkumham dalam
menata organisasi yang efisien,
efektif, dan rasional sesuai dengan
kebutuhan serta adanya koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
serta komunikasi kelembagaan.
Kendati pun restrukturisasi tersebut
telah dilakukan dalam rangka
pencapaian tujuan yang hendak
dicapai, namun belum terlihat
perubahan yang signifikan dari apa
yang sebenarnya diharapkan yakni
pelaksanaan tugas dan fungsi yang
semakin efektif dan efisien dengan
anggaran yang lebih sedikit.
Dari fakta dan fenomena
yang ada pada restrukturisasi
organisasi yang dilakukan oleh
Kemenkumham
berdampak
pada efektivitas organisasi dalam
mencapai tujuannya. Terkait dengan
itu, sangatlah perlu dilakukan
sebuah penelitian atau kajian yang
lebih mendalam untuk melihat
sampai sejauh mana dampak
perubahan restrukturisasi organisasi
Kemenkumham dalam terhadap
efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Gunawan Kepala Sub Bidang
Pengkajian dan Pengembangan
Ketatalaksanaan Bidang Pengkajian
dan Pengembangan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
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HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA


Pada tanggal 25 Mei 2016 lalu Presiden Joko Widodo
menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perpu) Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal yang menarik
dari Perpu tersebut adalah adanya pasal yang mengatur
tentang hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan
seksual terhadap anak.1 Adapun dasar penjatuhan
hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada
anak didasari beberapa hal, pertama, kekerasan seksual
terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang
mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak
kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta
mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan,
dan ketertiban masyarakat. Kedua, sanksi pidana yang
dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah
secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual
terhadap anak. Puncak gunung es kasus kekerasan pada
anak yaitu terungkapnya kasus YY, anak berusia 14 tahun
warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejong Lebong Provinsi Bengkulu
yang diperkosa secara masal oleh 14 pelaku kemudian
dibunuh dengan cara dilemparkan ke dalam jurang.2 dan
Ketiga, kewajiban negara untuk menjamin hak anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar

1

2

Kronologis kasus kematian YY di Tangan 14 ABG Bengkulu
diunduh dari http://regional.liputan6.com diakses tanggal 7 Juni
2016

www.thedailypedia.com

Lihat pasal 81ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Negara
1945.3

Republik

Indonesia

Tahun

Pro dan kontra penjatuhan
hukuman kebiri kimia bagi
pelaku kejahatan seksual
terhadap anak menarik untuk
dibahas...

Penjatuhan hukuman kebiri kimawi,
menimbulkan pro dan kontra diberbagai
kalangan. Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia melalui Siti Noor Laila, Wakil
ketua Internal menyatakan:
Pemberian hukuman tambahan
dengan pengebirian baik kimiawi
maupun dengan operasi medis dapat
dikualifikasi sebagai pelanggaran hak
atas persetujuan tindakan medis (the
right to informed consent) dan hak
perlindungan atas integritas fisik dan
mental seseorang (the protection of
the physical and mental integrity of the
person).4
Lebih lanjut Siti Noor laila mengatakan, ketentuan Pasal 28 G ayat
92) Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak untuk bebas dari penyiksaan dan
perlakuan yang merendahkan martabat
manusia, apalagi Pemerintah Indonesia
sudah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
hukuman lain yang keji, tidak manusiawi
dan merendahkan Martabat Manusia
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1998.
Lain halnya dengan Aris Merdeka
Sirait, Ketua Komisi Perlindungan Anak
yang meyakini bahwa hukuman kebiri
sebagai pemberatan hukuman pelaku
kekeraan seksual pada anak dapat
mengurangi kasus kekerasan anak.
Lebih lenjut menurut Aris Merdeka Sirait,
3

4

Lihat dasar menimbang point (a), (b) dan (c)
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Jumpa Pers di Ruang Pleno Utama Lantai
3 Komnas HAM, senin 15 Februari 2016,
diunduh dari www.komnasham.go.id diakses
tanggal 7 Juni 2016

hukuman kebiri dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan
kekerasan seksual terhadap anak.5
Pro dan kontra terhadap penjatuhan hukuman kebiri kimia bagi
pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadikan isu ini menarik untuk
dibahas, khususnya dari sudut pandang hak asasi manusia, baik hak asasi
pelaku dalam kaitannya dengan jaminan perlindungan yang diberikan
konstitusi kepada setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan
yang merendahkan martabat manusia dan hak asasi manusia anak yang
diberikan oleh negara agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.6

Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual
Terhadap Anak: Hak asasi Manusia Pelaku Versus
Hak Asasi Manusia Korban (Anak)
Hukuman Kebiri ditinjau dari Perspektif Pelaku
Kejahatan
Jika ditinjau dari perspektif pelaku tindak kejahatan seksual terhadap
anak, hukuman kebiri dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu tujuan pemidanaan,
sistem pemidanaan di Indonesia dan hak untuk tidak disiksa dan bebas dari
hukuman yang merendahkan martabat manusia.
Pertama, jika ditinjau dari tujuan pemidanaan, Menurut Satochid
Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu absolute atau
vergeldings theorieen (vergeldings/imbalan, pembalasan), relative atau
doel theorieen (doel/maksud,tujuan) dan vereningings theorieen (teori
gabungan).7 Sedagkan P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan
ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
5

Anonim, Pro dan Kontra Hukuman Kebiri bagi Pedofilia, diunduh dari http://www.
rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri diakses tanggal 7 Juni 2016

6

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

7

Satochid Kartanegara, 2001, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa,
Jakarta, Hal. 56.
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melakukan kejahatan-kejahatan lain,
yakni penjahat yang dengan caracara yang lain sudah tidak dapat
diperbaiki lagi.8
Tujuan pemidanaan yang dianut
Indonesia adalah teori gabungan,
hal ini bisa dilihat pada Pasal 2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995
tentang
Pemasyarakatan
menyebutkan
bahwa
tujuan
sistem pemasyarakatan adalah
untuk membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan
menyadari
kesalahannya dan memperbaiki
dirinya agar menjadi manusia yang
lebih baik lagi.
Jika
dikaitkan
dengan
penerapan hukuman kebiri, hal
ini bertentangan dengan tujuan
pemidanaan Indonesia. Hukuman
kebiri
tidak
akan
berdampak
pelaku menyadari kesalahannya
dan memperbaiki diri agar menjadi
manusia yang lebih baik lagi untuk
kembali ke masyarakat menjalani
kehidupan normal. Hukuman kebiri
dipandang tidak menyasar kepada
akar
permasalahan
kekerasan
seksual terhadap anak namun hanya
semata-mata untuk menimbulkan
efek jera terhadap pelaku kekerasan
seksual pada anak yang diragukan
secara ilmiah. Dengan demikian
hukuman kebiri hanya sematamata sebagai suatu tindakan
pembalasan dari pemerintah tanpa
upaya memperbaiki pribadi pelaku
kekerasan seksual. Hal inilah
yang tidak sesuai dengan tujuan
pemidanaan Indonesia. 9
Kedua, jika ditinjau dari sanksi
8

9

Putu Oka Bhismaning dkk, Analisis
Hukuman Kebiri Untuk Pelaku
Kekerasan Seksual Anak ditinjau dari
Pemidanaan di Indonesia, diuduh dari
ojs.unud.ac.id diakses tanggal 7 Juni
2016, hlm 3

pidana yang secara eksplisit diatur pada
Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri
ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok terdiri
dari pidana mati, pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda, dan pidana
tutupan. Sedangkan pidana tambahan
terdiri dari pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan barang-barang
tertentu dan pengumuman putusan
hakim. Seperti yang sudah dijelaskan
diatas, hukuman kebiri tidak tercantum
di dalam Pasal 10 KUHP, yang berarti
bahwa hukuman kebiri tidak termasuk
dalam sistem pemidanaan Indonesia.
Ketiga, jika ditinjau dari hak asasi
manusia pelaku, Pasal 33 ayat (1)
Undang-Undang No. 39 Tahun 2009
Tentang Hak Asasi Manusia, yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak
untuk bebas dari penghukuman yang
kejam, tidak manusiawi, merendahkan
derajat dan martabat kemanusiannya.
Walaupun didalam konteks hak asasi
manusia dikenal adanya limitation
(pembatasan) yaitu hak negara untuk
melakukan pembatasan-pembatasan
terhadap hak asasi manusia warga
negaranya. Di Indonesia pembatasan
ini diatur di dalam Konstitusi Negara
Republik Indonesia hasil amandemen
pada Pasal 28 J ayat (2) hasil
amandemen yang berbunyi: “Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang
dengan
maksud
semata-mata
untuk
menjamin
pengakuan
serta
penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.
Hukuman kebiri kimia dimaksudkan untuk memberikan efek jera

Ibid, hlm 4
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kepada pelaku kejahatan seksual
terhadap anak mengingat kekerasan
seksual terhadap anak semakin
meningkat secara signifikan yang
mengancam dan membahayakan
jiwa anak, merusak kehidupan pribadi
dan tumbuh kembang anak, serta
mengganggu rasa kenyamanan,
ketentraman,
keamanan,
dan
ketertiban
masyarakat
bahkan
sudah dikatakan Indonesia sudah
mengalami
keadaan
darurat
kejahatan seksual terhadap anak.
Catatan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia, pada tahun 2011 tercatat,
329 kasus kekerasan seksual pada
anak dan meningkat pada tahun
2012 menjadi 746 kasus walaupun
sempat
mengalami
penurunan
pada tahun 2013 menjadi 525 dan
Proyeksi kasus pada tahun 2014
sekitar 1380 kasus.10

Hukuman Kebiri sebagai
Bentuk Perlindungan
Negara Kepada Hak
Anak Untuk Bebas dari
Kekerasan
Pelaksanaan

perlindungan

terhadap anak serta jaminan atas
hak-haknya diatur dalam UndangUndang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Yang memiliki
kewajiban dalam perlindungan anak
bukan hanya Negara, melainkan
juga oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, dan pemerintah. Hal
ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat
12 yang berbunyi, “Hak anak adalah
bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga,
10 Erlinda, Komisioner KPAI, Upaya
Peningkatan Anak daru Bahaya
Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi
diunduh dari https://web.kominfo.go.id
diakses tanggal 7 Juni 2016
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masyarakat, pemerintah, dan Negara.”
Negara memiliki kewajiban dan
tanggung jawab terhadap anak. Hal
ini diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua.
Kewajiban dan tanggung jawab Negara
antara lain adalah menghormati dan
menjamin hak asasi setiap anak tanpa
membedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/
atau mental (pasal 21), memberikan
dukungan sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan perlindungan anak
(pasal 22), memperhatikan hak dan
kewajiban orang tua, wali, atau orang
lain yang secara hukum bertanggung
jawab terhadap anak, serta mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak
(pasal 23), dan menjamin anak untuk
mempergunakan
haknya
dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan
usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal
24).
Komitmen pemerintah Indonesia
didalam melindungi, menghormati dan
memenuhi hak anak adalah dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan anak didefinisikan segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.11
Salah satu hak anak yang diatur
didalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 adalah hak untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan

11 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hukuman kebiri kimia dimaksudkan
untuk memberikan efek jera kepada
pelaku kejahatan seksual terhadap anak
mengingat kekerasan seksual terhadap
anak semakin meningkat secara
signifikan

dan
diskriminasi.12
Maraknya
kejahatan seksual yang menimpa
anak beberapa tahun belakangan
ini membuat hak anak untuk
mendapatkan perlindungan dari
kekerasan menjadi terlanggar,
tindakan kekerasan seksual pada
anak membawa dampak emosional
dan fisik kepada korbannya. Secara
emosional, anak sebagai korban
kekerasan seksual mengalami
stress, depresi, goncangan jiwa,
adanya perasaan bersalah dan
menyalahkan diri sendiri, rasa takut
berhubungan dengan orang lain,
bayangan kejadian dimana anak
menerima kekerasan seksual,
mimpi buruk, insomnia, ketakutan
dengan hal yang berhubungan
dengan penyalahgunaan termasuk
benda, bau, tempat, kunjungan
dokter, masalah harga diri, disfungsi
seksual, sakit kronis, kecanduan,
keinginan bunuh diri, keluhan
somatik, dan kehamilan yang tidak

12 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
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diinginkan.13
Selain itu muncul gangguangangguan psikologis seperti pascatrauma stress disorder, kecemasan,
penyakit jiwa lain termasuk gangguan
kepribadian dan gangguan identitas
disosiatif, kecenderungan untuk
reviktimisasi di masa dewasa, bulimia
nervosa, bahkan adanya cedera
fisik kepada anak14. Secara fisik,
korban mengalami penurunan nafsu
makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak
nyaman di sekitar vagina atau alat
kelamin, berisiko tertular penyakit
menular seksual, luka di tubuh
akibat perkosaan dengan kekerasan,
kehamilan yang tidak diinginkan dan
lainnya.
Trauma
akibat
kekerasan
seksual pada anak akan sulit
dihilangkan jika tidak secepatnya
ditangani oleh ahlinya. Anak yang
mendapat
kekerasan
seksual,
dampak jangka pendeknya akan
13 Ivo Noviana, Kekerasan Seksual terhadap
Anak: Dampak dan Penanganannya Child
Sexuel Abuse: Impact and Hendling,
diunduh dari ejornournal.kemensos.
go.id, diakses tanggal 7 Juni 2016
14
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Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak:
Komitmen pemerintah Indonesia didalam melindungi,
menghormati dan memenuhi hak anak adalah
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan
anak didefinisikan segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

mengalami mimpi-mimpi buruk,
ketakutan yang berlebihan pada
orang lain, dan konsentrasi menurun
yang akhirnya akan berdampak pada
kesehatan.15 Jangka panjangnya,
ketika dewasa nanti dia akan
mengalami fobia pada hubungan
seks atau bahkan yang parahnya
lagi dia akan terbiasa dengan
kekerasan sebelum melakukan
hubungan seksual. Bisa juga setelah
menjadi dewasa, anak tesebut
akan mengikuti apa yang dilakukan
kepadanya semasa kecilnya.16
Besarnya
dampak
yang
ditimbulkan akibat dari kejahatan
seksual yang menimpa anak
menyebabkan perlunya negara
memberikan perlindungan terhadap
anak dari kekerasan seksual yang
dapat merusak masa depan anak
untuk tumbuh kembang anak
dengan mengeluarkan peraturan
perundang-undang
berupa
Peraturan Pemerintah Pengganti
15 Ibid
16 Ibid
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 dengan mencatumkan hukuman
kebiri kimiawi yang diharapkan dapat
menimbulkan efek jera kepada pelaku
tindak kejahatan seksual terhadap
anak.
Kebiri kimiawi adalah suatu
metode yang memiliki tujuan untuk
memperlemah hormon testosteron
dengan cara memasukkan zat kimiawi
antiandrogen baik melalui pil atau
suntikan ke dalam tubuh yang akan
berdampak
mengurangi
bahkan
menghilangkan kemampuan ereksi,
libido atau hasrat seksual.17 Hukuman
kebiri kimia berupa suntik antiandrogen,
mempunyai dampak negatif yaitu
mempercepat penuaan tubuh. Cairan
antiandrogen yang disuntikkan ke
dalam tubuh mengurangi kerapatan
massa tulang sehingga tulang keropos
dan memperbesar risiko patah tulang.
Obat itu juga mengurangi massa otot
17 Pujiono, Apa dan Bagaimana Kebiri
Kimiawi Bagi Peaedofil diunduh dari
https://beritagar.id/artikel/sains-tekno
diakses tanggal 7 Juni 2016
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dan meningkatkan lemak yang
menaikkan risiko penyakit jantung
dan pembuluh darah.
Mengingat dampak negatif bagi
kesehatan pasca dilakukaknnya
kebiri kimiawi, diharapkan akan
membuat jera para pelaku tindak
kejahatan seksual pada anak dan
juga akan mengurangi jumlah tindak
kejahatan seksual terhadap anak.

A. Kesimpulan
Dari penjelasan-penjelasn di
atas, dapat penulis simpulkan beberapa hal:
1. Jika ditinjau dari tujuan
pemidanaan, Hukuman kebiri
tidak akan berdampak pelaku
menyadari kesalahannya dan
memperbaiki diri agar menjadi
manusia yang lebih baik lagi
untuk kembali ke masyarakat
menjalani kehidupan normal.
Hukuman kebiri dipandang
tidak menyasar kepada akar
permasalahan
kekerasan
seksual
terhadap
anak

tidarandy.files.wordpress.com
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namun hanya semata-mata untuk
menimbulkan efek jera terhadap
pelaku
kekerasan
seksual
pada anak yang diragukan
secara ilmiah. Dengan demikian
hukuman kebiri hanya sematamata sebagai suatu tindakan
pembalasan dari pemerintah
tanpa upaya memperbaiki pribadi
pelaku kekerasan seksual. Hal
inilah yang tidak sesuai dengan
tujuan pemidanaan Indonesia.
2.

Jika ditinjau dari sanksi pidana
yang secara eksplisit diatur pada
Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana
sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana
pokok dan pidana tambahan.
Pidana pokok terdiri dari pidana
mati, pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda, dan
pidana tutupan. Sedangkan
pidana tambahan terdiri dari
pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Seperti yang sudah
dijelaskan diatas, hukuman kebiri
tidak tercantum di dalam Pasal

10 KUHP, yang berarti
bahwa hukuman kebiri tidak
termasuk dalam sistem
pemidanaan Indonesia.
3.

Hukuman kebiri jika ditinjau
dari perspektif hak asasi
manusia tidak melanggar
hak asasi manusia karena
dalam konteks hak asasi
manusia boleh dilakukan
pembatasan oleh negara
sebagaimana
diatur
di
dalam Pasal 28 J ayat (2)
Undang-Undang
Dasar
1945 hasil amandemen;
“Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada
pembatasan
yang
ditetapkan dengan undangundang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin
pengakuan
serta
penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.
4.

Dampak negatif bagi kesehatan pasca dilakukannya
kebiri
kimiawi,
seperti:
menghilangkan kemampuan
ereksi, libido atau hasrat
seksual,
mempercepat
penuaan tubuh, mengurangi
kerapatan
massa
tulang
sehingga tulang keropos dan
memperbesar risiko patah
tulang dan mengurangi massa
otot
serta
meningkatkan
lemak
yang
menaikkan
risiko penyakit jantung dan
pembuluh darah. Diharapkan
akan membuat jera para
pelaku
tindak
kejahatan
seksual pada anak dan juga
akan mengurangi jumlah
tindak kejahatan seksual
terhadap
anak
sehingga
hak anak untuk bebas dari
tindakan kekerasan menjadi
terlindungi.

Sujatmiko, Penulis adalah peneliti pada
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM.
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PENCEGAHAN DINI KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK

K

ekerasan seksual terhadap anak adalah segala
tindakan seksual terhadap anak termasuk
menunjukkan alat kelamin ke anak, menunjukkan
gambar atau video porno, memanfaatkan anak untuk hal
berbau porno, memegang alat kelamin, menyuruh anak
memegang alat kelamin orang dewasa, kontak mulut ke
alat kelamin atau penetrasi vagina atau anus anak (baik
dengan cara membujuk maupun memaksa). Kekerasan
seksual bisa menimpa siapa saja, baik terhadap anak
lelaki ataupun anak perempuan.
Faktor gaya hidup di kota besar yang mempertontonkan konten-konten yang tidak mendidik dan secara
bebas dapat diakses melalui teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat terbuka oleh sebagian anak-anak
di kota besar bahkan hingga pendesaan yang menjadi
pemicu dan mendorong mereka melakukan tindakan yang
merugikan dirinya sendiri, yang secara tidak langsung
menyeret mereka menjadi korban kekerasan seksual itu
sendiri.
Pada kebanyakan kasus kekerasan seksual, pelaku
merupakan orang-orang dari lingkungan terdekat seperti
tetangga atau teman bermain si kecil. Banyak kejadian
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bocah balita dinodai oleh anak-anak usia SD karena
iseng atau ingin tahu. Pengaruhnya atas anak-anak bisa
menghancurkan psiokososial dan tumbuh kembangnya
di masa depan. Menurut berbagai penelitian, korban
kekerasan seksual terhadap anak adalah anak laki-laki
dan perempuan berusia 0 sampai usia 18 tahun.
Sejak anak berusia dua tahun, orangtua harus
memberikan pembelajaran pendidikan seksual dan
pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan
khususnya seksual agar dapat mencegah terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak. Pengawasan orangtua
yang sangat minim sangat berpengaruh terhadap anakanak terjerumus pada pergaulan bebas atau dapat
menjadi korban atas kekerasan seksual yang dilakukan
oleh orang dewasa atau anak kecil. Apa yang dilakukan
secara terpusat (seperti kota besar), seolah-olah dapat
diteruskan dan diketahui oleh orangtua di pelosok desa
seluruh Indonesia sehingga jangan juga mengharapkan
mereka membaca koran atau artikel melalui media-media
online.
Ada juga orangtua yang buta huruf atau sangat minim
pengetahuan karena rendahnya pendidikan, sehingga
pendekatan kampanye dan sosialisasi perlindungan

FOKUS
anak perlu diupayakan oleh semua
elemen masyarakat, khsususnya
pemerintah, organisasi keagamaan
dan
organisasi-organisasi
masyarakat lainnya yang telah
memiliki cabang hingga ke pelosok
negeri.
Masalah
perlindungan
anak, harus menjadi salah satu
topik penting untuk disampaikan
dengan memperhatikan karakteristik
masyarakat dan kondisi daerah
setempat agar dapat dengan mudah
mereka pahami.
Peran
institusi
pendidikan
sejatinya tidak hanya menitikberatkan
untuk
menghasilkan
generasi muda bangsa yang cerdas
secara akademik, namun lebih
jauh harus dapat mengantisipasi
terjadinya degradasi moral yang
saat ini menjadi masalah serius
di
kalangan
pelajar.
Dengan
memberikan porsi pengetahuan dan
pemahaman yang cukup tentang
budi pekerti yang berakar pada
budaya, keagamaan dan nilai-nilai
luhur bangsa diharapkan ketahanan
moral mereka dapat menjadi benteng
yang kokoh untuk menangulangi
atau meminimalisir permasalahanpermasalahan pergaulan bebas dan
tindak kejahatan seksual terhadap
anak.
Ketua Umum Komisi Nasional
Perlindungan Anak, Arist Merdeka
Sirait menyatakan bahwa kekerasan
terhadap anak, termasuk kekerasan
seksual seharusnya bisa dicegah
dan ada empat penyebab utama
terjadinya kekerasan terhadap anak,
yakni adanya anak yang berpotensi
menjadi korban, ada pelaku,
adanya peluang karena kurangnya
pengawasan dan yang terakhir
adanya pencetus. Keempat hal
tersebut seharusnya bisa dieliminasi
sejak awal, lewat pengawasan

orangtua dan orang-orang sekitar.
Umumnya, kekerasan seksual terhadap
anak dilakukan oleh orang-orang
terdekat dan karena itu orangtua harus
lebih ketat mengawasi. Kekerasan
seksual terhadap anak kebanyakan
terjadi di kalangan menengah ke bawah
dan karena kurangnya pengetahuan
akan kekerasan seksual menyebabkan
orangtua tidak memiliki perhatian
penuh terhadap anak-anaknya.
Untuk
mencegah
timbulnya
kekerasan seksual terhadap anak
bisa dimulai dari orangtua yang harus
memperhatikan tumbuh kembang
serta perawatan anak. Orangtua juga
harus berperan aktif dalam melindungi
buah hati. Menurut Psikiater Anak dan
Remaja, Dr Suzy Yusna Dewi bahwa
dengan memberikan pengertian dan
penjelasan kepada anak tentang bagian
tubuh mana yang tidak boleh dipegang
oleh orang lain merupakan salah satu hal
yang bisa dilakukan untuk pencegahan
dini. Orangtua harus lebih menyadari
atau lebih peka tentang gejala yang
dialami oleh anak. Gejala tersebut
bisa terdeteksi secara kasat mata
dan perubahan perilaku contohnya.
Di sisi lain, jika anak sudah menjadi
korban kekerasan seksual, pengucilan
bukanlah solusi. Masyarakat kerap
menjauh saat ada korban yang tinggal
berdekatan dengan mereka. Mirisnya,
korban yang mengalami kekerasan
seksual bisa merasa terintimidasi oleh
lingkungan sekitar bahkan parahnya
lagi lingkungan mengusir korban dari
tempat tinggalnya. Korban kekerasan
seksual terhadap anak tidak menular,
justru lingkungan harus membantu
korban agar bisa hidup dengan normal
seperti biasa dan jangan malah dijauhi.
Pastikan anak tahu bahwa tidak
apa-apa memberitahu Anda sebagai
orangtua tentang orang yang berusaha
menganiaya
mereka
(siapapun
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pelakunya). Tindakan pencegahan
untuk menjaga anak-anak sebaiknya
dimulai sejak dini, karena jumlah
kasus kekerasan terhadap anak
mencakup anak prasekolah.
Berikut
beberapa
langkah
yang bisa dilakukan orangtua untuk
mencegah terjadinya kekerasan
seksual terhadap anak Anda:
√
Jangan berikan pakaian yang
terlalu terbuka karena bisa
menjadi rangsangan bagi
tindakan pelecehan seksual;
√

Tanamkan rasa malu sejak
dini dan ajarkan si kecil untuk
tidak membuka baju di tempat
terbuka, juga tidak buang air
kecil selain di kamar mandi;

√

Jaga si kecil dari tayangan
pornografi baik film atau iklan;

√

Ketahui dengan siapa anak
Anda menghabiskan waktu
dan temani ia saat bermain
bersama teman-temannya.
Jika tidak memungkinkan
maka sering-seringlah memantau
kondisi
mereka
secara berkala;

√

Jangan membiarkan anak
menghabiskan
waktu
di
tempat-tempat
terpencil
dengan orang dewasa lain
atau anak laki-laki yang lebih
tua;

√

Jika
menggunakan
pengasuh, rencanakan untuk
mengunjungi pengasuh anak
Anda tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu;

√

Beritahu anak agar jangan
berbicara atau menerima
pemberian dari orang asing;

√

Dukung anak jika ia menolak
dipeluk atau dicium seseorang
(walaupun masih keluarga),
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Anda bisa menjelaskan kepada
orang bersangkutan bahwa si
kecil sedang tidak mood. Dengan
begitu anak Anda belajar bahwa
ia berwewenang atas tubuhnya
sendiri;
√

Dengarkan ketika anak berusaha
memberitahu Anda sesuatu,
terutama ketika ia terlihat
sulit untuk menyampaikan hal
tersebut; dan

√

Berikan anak Anda waktu cukup
sehingga anak tidak akan
mencari perhatian dari orang
dewasa lain.

Untuk anak yang lebih besar:
√
Ajarkan penggunaan internet yang
aman - berikan batasan waktu
baginya dalam menggunakan
internet, selalu awasi situs-situs
yang ia buka. Jelaskan juga
bahwa tidak semua orang yang

ia kenal di internet sebaik
yang ia kira, jadi ia tak boleh
sembarangan
memberi
informasi atau bercerita
kepada mereka;
√

Minta anak untuk segera
memberitahu Anda jika ada
yang mengirimkan pesan
atau gambar yang membuat
anak tak nyaman; dan Awasi
juga penggunaan gadget
seperti seperti ponsel atau
smartphone jangan sampai
anak terekspos dengan
hal berbau porno melalui
alat-alat tersebut meskipun
tidak
disengaja
karena

untuk didiskusikan dengan anak
Anda menurut American Academy of
Pediatrics:
► Umur 18 bulan; ajarkan anak
nama-nama anggota tubuh
dengan benar;
►

Umur 3 s.d. 5 tahun; ajarkan anak tentang bagian
tubuh yang sifatnya pribadi
dan bagaimana cara berkata
“tidak” untuk tindakan seksual
lebih lanjut. Berikan jawaban
yang terus terang tentang
seks;

►

Umur 5 s.d. 8 tahun;
diskusikan keamanan saat
jauh dari rumah dan perbedaan antara “sentuhan
baik” dan “sentuhan buruk”.
Dorong anak Anda untuk
bercerita tentang pengalaman
menakutkan;

bisa
berdampak
pada
perkembangan
seksual
anak.
Panduan
berikut
menyediakan berbagai topik sesuai umur

10 Tanda Anak Mengalami Kekerasan atau Penelantaran
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Untuk mencegah timbulnya
kekerasan seksual terhadap
anak bisa dimulai dari orangtua
yang harus memperhatikan
tumbuh kembang serta
perawatan anak. Orangtua juga
harus berperan aktif dalam
melindungi buah hati.

►

►

Umur 8 s.d. 12 tahun;
tekankan keamanan diri
sendiri. Mulai diskusikan
aturan perilaku seksual yang
diterima oleh keluarga; dan
Umur 13 s.d. 18 tahun; tekankan keamanan diri sendiri.
Diskusikan
pemerkosaan,
pemerkosaan saat kencan,
penyakit menular seksual,
dan kehamilan yang tidak
diinginkan.

Membahas masalah seks pada
anak memang tidak mudah, namun
demikian mengajarkan pendidikan
seks dan pemberian informasi
berbagai
permasalahan
terkait
kekerasan seksual terhadap anak
harus diberikan sedini mungkin agar
anak tidak salah melangkah dalam
hidupnya. Anak-anak yang kurang
pengetahuan tentang seks jauh lebih
mudah dibodohi oleh para pelaku
kekerasan seksual sehingga perlu
melindungi anak dari segala sesuatu
yang tidak diinginkan.
Pendidikan seks pada anak
didefinisikan sebagai pendidikan
mengenai anatomi organ tubuh
yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual. Dengan menga-

jarkan pendidikan seks pada anak,
menghindarkan anak dari resiko

ketika akan mengajarkan anak
mengenai pendidikan seks, lihat

negatif perilaku seksual dan anak
akan tahu mengenai seksualitas serta
akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa
mematuhi aturan hukum, agama dan
adat istiadat serta kesiapan mental dan
material seseorang.
Banyak orangtua merasa segan
dan risih untuk membahas topik
seks dengan anak-anak mereka
dan kemungkinan anak akan lebih
risih lagi sehingga dua masalah ini
membuat lebih sulit untuk memulainya.
Pelajaran sederhana yang bisa dilakukan orangtua adalah sejak dini
menyebutkan bagian-bagian tubuh
dan menggunakan bahasa yang
benar, bukan bahasa anak-anak, untuk
memperlihatkan kepada mereka bahwa
tidak ada satu bagian pun dari tubuh
mereka yang aneh atau memalukan.
Cara menyampaikan pendidikan
seksual itu pun tidak boleh terlalu
vulgar, karena justru akan berdampak
negatif pada anak. Di sini orangtua
sebaiknya melihat faktor usia. Artinya

sasaran yang dituju. Karena ketika
anak sudah diajarkan mengenai
seks, anak akan kristis dan ingin tahu
tentang segala hal.
Jika
Orangtua
mengamati
tanda kekerasan tersebut muncul
pada seorang anak, disertai dengan
tanda fisik lain maupun cerita yang
menguatkan bahwa anak mengalami
kekerasan dan penelantaran, segera
bantu anak tersebut. Gunakan
naluri kita sebagai manusia untuk
memberikan perhatian lebih bagi
mereka. Kunci menghadapi anakanak yang diduga mengalami
kekerasan adalah tetaplah tenang,
tenangkan mereka juga, tanamkan
kepercayaan Anda pada mereka,
berikan ketertarikan dan empati,
dekati dan dukung mereka. Hentikan
kekerasan dan penelantaran pada
anak, apabila tidak mampu maka
laporkanlah.


Peneliti pada Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hak Asasi Manusia
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Penyelesaian
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu



pixbim.com

S

etiap negara yang sedang mengalami masa
transisi dari masa otoritarianisme kepada era
demokratisasi, pastilah akan menghadapi kesulitan
yang luar biasa. Kendala ruang dan waktu dengan segala
instrumen yang melingkupinya antara lain menjadi salah
satu pertimbangan penting ‘menata’ kembali kehidupan
yang lebih demokratis. Persoalan ruang dan waktu ini
terutama menyangkut berbagai peristiwa dan kejadian
yang pernah berlangsung terhadap hak asasi manusia
atau HAM. Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya
dilakukan oleh sesama elemen masyarakat, namun juga
dilakukan oleh rezim berkuasa terhadap masyarakat sipil,
dan lain sebagainya.
Hak Asasi Manusia merupakan dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan
langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau
dirampas oleh siapapun. Pelanggaran HAM berat pada
masa lalu harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan
kebenaran serta menegakkan keadilan dan membentuk
budaya menghargai hak asasi manusia sehingga
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dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional
pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para
korban dan/atau keluarga korban yang juga ahli warisnya
untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau
rehabilitasi.
Pelanggaran HAM (Hak asasi Manusia) di Indonesia
& dunia, contohnya di Indonesia banyak kasus-kasus
pelanggaram HAM yang kini pelum diusut sampai tuntas,
hal ini tentu saja menjadi perhatian kita semua untuk belajar
dari sejarah mengenai contoh-contoh kasus pelanggaran
HAM baik itu di Indonesia atau yang terdapat di berbagai
negara agar tidak terulang di hari kemudian. Bentuk
pelanggaran-pelanggaran HAM yang biasa didapati
masyarakat antara lain:
●
Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan,
dan pengucilan yang dilakukan langsung atau
tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan
manusia baik itu etni, agama, suku dan ras.
●
Penyiksaan adalah perbuatan yang menimbulkan
rasa sakit atau penderitaan baik itu jasmani
maupun rohani

FOKUS
Bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM berdasarkan
jenisnya antara lain
a. Bentuk pelanggaran HAM bersifat berat
●
Pembunuhan massal (genisida)
●
Penghilangan orang secara paksa
●
Pembunuhan sewenang-wenang
●
Perbudakan
atau
diskriminasi
secara
sistematis
b.

Bentuk pelanggarna HAM bersifat ringan
●
Pencemaran nama baik
●
Pemukulan
●
Menghalangi orang untuk mengekspresikan
pendapatnya
●
Penganiayaan
●
Menghilangkan nyawa orang lain

Masalah Pelanggaran HAM Berat di
Indonesia
Penyelesaian atas pelanggaran HAM berat masa
lalu merupakan salah satu persoalan besar yang belum
terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga
menjadi sebuah beban sejarah (burden of history). Namun,
dengan adanya pernyataan Presiden yang berkeinginan
untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat
masa lalu, bahkan kesediaan untuk meminta maaf atas
nama Negara menjadi sebuah harapan untuk memulai
langkah-langkah penyelesaian kasus pelanggaran HAM
berat masa lalu.
Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat
masa lalu perlu adanya penguraian sejumlah masalah
diantaranya adalah penggunaan dasar hukum, terkait

Beberapa Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
No.

Nama Kasus/ Tahun Terjadi

Konteks

Jumlah
Korban

1.

Tanjung Priok (1984)

Represi terhadap massa yang berdemonstrasi menolak
asas tunggal pancasila.

74 orang

2.

Penculikan Aktivis 1998

Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis yang pro
demokrasi oleh TNI.

23 orang

Penembakan Mahasiswa Trisakti
(1998)

Penembakan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang
sedang berdemonstrasi, yang merupakan titik tolak
peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan sosial
di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

31 orang

3.

Pembunuhan Marsinah

Marsinah merupakan tenaga kerja di PT. Catur Putra
Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, Jawa imur. Latar
belakang peristiwa tersebut adalah ketika Marsinah dan
teman-temannya unjuk rasa, yang menuntuk kenaikan
upah buruh tanggal 3 dan 4 Mei 1993.

1 orang

3.

Timor-Timur Pasca Jejak Pendapat
(1999 )

Agresi TNI dan Milisi bentukannya setelah referéndum
yang mayoritas penduduk Timor-Timor menghendaki
merdeka.

97 Orang
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4.

5.

Abepura, Papua (2000)

Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan
alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan
penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6
Desember 2006.

63 orang

Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib merupakan aktivis HAM yang pernah
menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di
Malang, 8 Desember 1965 dan meninggal 7 September
2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia dalam
perjalanan menuju Amsterdam, Belanda

1 Orang

Sumber: balitbangham diolah kembali oleh Hidayat

Upaya Penyelesaian dan Permasalahan
Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

NO

Nama Kasus/ Tahun
Terjadi

1.

Timor-Timur
Pasca
Jejak Pendapat (1999)

Pengadilan HAM ad-hoc
Jakarta, tahun 2002-2003.

Penculikan Aktivis 1998

Pengadilan militer bagi pelaku
lapangan (tim mawar) dan
Dewan Kehormatan Perwira bagi
beberapa Jenderal.

Vonis rendah, pengadilannya eksklusif, tidak
menyentuh pelaku utama dan sebagian aktivis
tidak diketahui keberadaannya.

2.

Penyelesaian

Masalah

di

Pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan
yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas
bagi perwira militer, vonis terlalu ringan dan tidak
ada reparasi bagi korban.

3.

P e n e m b a k a n
Mahasiswa
Trisakti
(1998)

Pengadilan militer bagi pelaku
lapangan.

Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat
rendah di lapangan tidak menentuh pelaku
utama. Komnas HAM telah membuat KPP
dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung
(2003),namun sampai sekarang belum beranjak
maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran
Ham berat.

4.

Abepura, Papua (2000)

Pengadilan HAM Di Pengadilan
Negeri Makassar.

Terdakwa hanya aparat lapangan dan ditolak
gugatan reparasi Korban.

Tanjung Priok (1984)

Pengadilan HAM ad hock di
Jakarta, tahun 2003-2004

Vonis terlalu ringan, ada vonis bebas, tidak
menyentuh pelaku utama, intmidasi selama
persidangan dan reparasi yang tidak memadai
bagi korban.

5.

Sumber: balitbangham diolah kembali oleh Hidayat
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FOKUS
sejarah Indonesia antara lain dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Permasalahan-permasalahan
di atas tentu tidak mudah untuk diselesaikan, perlu perhatian, kewibawaan
semua pihak, utamanya pemerintah
dan aparat, serta keseriusan dalam
menanganinya. Sedikitnya ada dua
masalah yang serius dalam usaha
penanganan pelanggaran HAM
berat masa lalu, yaitu berkaitan
dengan batasan waktu terjadinya
pelanggaran di masa lalu, serta
masalah tarik menarik kepentingan
politik.
Yang pertama, harus jelas
terlebih dahulu dan disepakati
batasan
waktu
terjadinya
pelanggaran, apakah sejak era orde
lama, ataukah orde baru, ataukah
sejak era reformasi, atau bahkan
sejak
masa penjajahan
Belanda dan

Jepang. Yang kdua,tarik menarik
kepentingan politik sudah tentu
sulit dihindarkan, karena banyaknya kepentingan korban dan
juga kepentingan pemerintah di
dalamnya. Partai-partai politik tentu
saja tidak akan tinggal diam jika
ternyata ada kadernya misalnya,
diduga terlibat pelanggaran, padahal
ketika pelanggaran itu terjadi kader
tersebut masih berdinas aktif di
institusi pemerintah maupun militer.

Mencegah Keberlanjutan
Pelanggaran HAM
Penuntasan
kasus
pelanggaran HAM yang menjadi
tanggung jawab negara merupakan
hal yang paling penting bagi korban
dan keluarga korban pelanggaran
HAM. Pembangunan demokrasi
Indonesia ke depan tidak akan
utuh selama penuntasan kasuskasus pelanggaran HAM masih
terbengkalai. Penuntasan kasus
pelanggaran HAM masa lalu, bukan
hanya untuk memberikan keadilan
bagi korban dan keluarga korban
pelanggaran HAM saja. Namun
penuntasan kasus pelanggaran
HAM akan memberikan efek jera
kepada para pelaku pelanggar
HAM,
sehingga di

3.bp.blogspot.com

dengan
persyaratan
(parameter)
korban pelanggaran HAM berat masa
lalu, pemulihan hak-hak korban,
pengampunan (amnesty) dan perlu
adanya institusi pelaksana (executing
agency).
Selain dengan menggunakan dasar
hukum, perlu adanya moral politik serta
kreativitas politik. Sedangkan untuk
upaya penyelesaiannya dapat dilakukan
melalui perumusan dan pengklasifikasian
kasus-kasus yang pro justiciadan
rekonsiliasi. Penyelesaian pro justicia
dapat ditempuh apabila pelaku masih
hidup dan bukti-bukti masih lengkap,
sedangkan apabila korban kasus
pelanggaran HAM berat bersifat massal
dan dengan kurun waktu yang cukup
lama penyelesaian yang dapat ditempuh
adalah dengan rekonsiliasi.Selain itu
perlu adanya trust building (pengakuan
tentang diri sendiri) yang dimulai dari
instropeksi. Beban sejarah harus segera
diselesaikan, karena salah satu
kunci kemakmuran bangsa adalah
menghilangkan beban sejarah
Di
Indonesia
ada
banyak
masalah
pelanggaran HAM berat
masa lalu. Peristiwa
pelanggaran
HAM berat
masa lalu
dalam
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Hak Asasi Manusia merupakan dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat
universal dan langgeng. Oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
siapapun. Pelanggaran HAM berat pada masa lalu
harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan
kebenaran serta menegakkan keadilan dan
membentuk budaya menghargai hak asasi manusia

kemudian hari tidak terjadi lagi
kasus-kasus pelanggaran HAM yang
serupa. Artinya penuntasan kasus
pelanggaran HAM akan memberikan
jaminan keamanan bagi seluruh
rakyat Indonesia dari tindakantindakan yang dapat menyebabkan
pelanggaran HAM. Jikalau kasuskasus pelanggaran HAM masa lalu
dibiarkan, maka pelanggaran HAM
akan berlanjut dan menimbulkan
korban-korban baru.

Pola Penyelesaian
Pelanggaran HAM Berat
Masa Lalu.
Dalam penyelesaian terhadap
pelanggaran HAM berat masa
lalu, terdapat empat pola yang
lazimnya mungkin dapat dipilih.
(1) “never to forget, never to
forgive” (tidak melupakan dan
tidak memaafkan, yang berati “adili
dan hukum”), (2)“never to forget
but to forgive” (tidak melupakan
tetapi
kemudian
memaafkan,
yang artinya “adili dan kemudian
ampuni”), (3) “to forget but never
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to forgive” (melupakan tetapi tidak
pernah memaafkan, yang artinya tidak
ada pengadilan tetapi akan dikutuk
selamanya), dan (4) “to forget and to
forgive” (melupakan dan memaafkan,
yang artinya tidak ada pengadilan dan
dilupakan begitu saja).
Pola pertama diterapkan oleh
Jerman setelah runtuhnya pemerintahan
fasis di bawah Hitler dengan bantuan
negara-negara sekutu. Sebaliknya,
Spanyol memilih pola keempat segera
setelah jatuhnya diktator Franco
di era tahun 70-an. Sementara itu
Korea Selatan menerapkan pola
kedua pada kasus kedua mantan
presidennya. Afrika Selatan memilih
pola kedua dengan penekanan
lebih pada pendekatan disclossure
melalui “Truth and Reconsiliation
Commission”
(Komisi
Kebenaran
dan Rekonsiliasi di Indonesia yang
sering disingkat dengan istilah “KKR”)
daripada
pengadilan.
Sedangkan
pola “to forget but never to forgive” pada
dasarnya dapat ditemukan pada cara
masyarakat Eropa melihat Inquisition
yang dilakukan pada penganut ajaran

Tahun XII

Juli 2016

Protestan selama abad pertengahan.
Sampai saat ini Indonesia belum
pernah mengalami atau menjalankan
proses
penyelesaian
masalah
pelanggaran HAM berat masa lalu.
Usaha menuju ke arah itu pernah
dilakukan, yakni dengan membuat
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR) yang telah disahkan oleh
DPR menjadi Undang-Undang No.
27 Tahun 2004. Dasar pembentukan
UU KKR adalah Tap MPR No. V/
MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional
serta UUD 1945. Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi (KKR) mempunyai
wewenang
untuk
menerima
pengaduan, menyelidiki pelanggaran
HAM berat yang terjadi di masa lalu
dan membuat rekomendasi untuk
kompensasi dan/atau rehabilitasi
bagi korban. Komisi Kebenaran
juga merupakan langkah penting
menuju pemahaman keadaan yang
menyebabkan pelanggaran masa
lalu, belajar dari masa lalu untuk
memastikan
bahwa
kejahatan

FOKUS
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tersebut tidak akan dilakukan lagi,
dan memastikan bahwa pengalaman
bersama diakui dan dilestarikan. Namun
sayangnya UU KKR terhenti sebelum
dilaksanakan karena diajukan judicial
review oleh 6 orang (Arukat Djaswadi,
dkk) ke Mahkamah Konstitusi (MK),
yang akhirnya dikabulkan oleh MK pada
tahun 2006.
Sebagian elemen masyarakat
menilai UU KKR dibatalkan karena
mengandung beberapa kelemahan,
antara lain dalam pasal 24 yang
berbunyi : “Dalam hal Komisi telah
menerima pengaduan atau laporan
pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang disertai permohonan untuk
mendapatkan kompensasi, restitusi,
rehabilitasi atau amnesti, Komisi wajib
memberikan keputusan dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan.”
Bisa dibayangkan hanya dalam
waktu sangat singkat tersebut apakah
mungkin Komisi dapat menyelesaikan

suatu kasus yang berat yang
misalnya melibatkan suatu institusi
besar. Kemudian dalam pasal 27
yang berbunyi :“Kompensasi dan
rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dapat diberikan
apabila
permohonan
amnesti
dikabulkan.” Hal ini berarti jika
pelaku tidak diberikan amnesti baik
oleh Presiden dan DPR atau pelaku
tidak terindikasi atau mungkin tidak
dimaafkan oleh korban maka dia
tidak mendapat kompensasi dan
rehabilitasi sebagaimana dimaksud
UU tersebut.
Pada
bulan
Mei
2011,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim multilembaga untuk mencari “format
terbaik penyelesaian pelanggaran
HAM berat masa lalu”. Tim, sejauh

ini mengunjungi korban pelanggaran
HAM di sejumlah tempat, termasuk
Talangsari, Tanjong Priok dan
Kupang.
Namun,
tim
dikritik
organisasi hak asasi manusia dan
kelompok-kelompok korban, karena
gagal mengembangkan strategi
konkret untuk menjamin kebenaran,
keadilan dan reparasi bagi korban.
Penyelesaian
masalah
pelanggaran HAM berat di masa
lalu melalui upaya konstitusional
dalam bentuk pengajuan Rancangan
Undang Undang (RUU) dinilai perlu
diupayakan agar semua masalah
pelanggaran
tersebut
memiliki
kejelasan hukum, untuk selanjutnya
menjadi modal penting dalam menata
masa depan bangsa dan negara
tercinta ini.

Hidayat, Penulis adalah Kepala
Sub Bidang Penelitian dan
Pengembangan Resolusi
Konflik Sipil dan Politik
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AGENDA

12 Apr
Teks Agus
Proyatna,
Foto Humas

Memetakan Hasil Rekomendasi
Penelitian di Daerah

Bertempat di Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat
tepatnya di kota Bandung telah diadakan Kegiatan Focus
Group Discussion dengan tema “Studi Meta Analisis
Hubungan antara Program Deradikalisasi dengan Terorisme”

dan “Studi Meta Analisis Upaya Negara terhadap Perlindungan
Anak dalam Perspektif HAM”(12/4). Kegiatan ini merupakan
salah satu kegiatan yang terdapat pada bidang meta analisis
data di Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk
memetakan hasil rekomendasi penelitian di beberapa daerah
dan memperoleh informasi terbaru terkait penelitian yang
telah ada sebelumnya.
Kegiatan Focus Group Discussion ini diawali dengan
laporan Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan HAM, Yayah Mariani,, yang kemudian
dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta.
Kegiatan Focus Group Discussion dihadiri oleh para
pemangku kepentingan yang terkait diantaranya, Kepala
LAPAS/RUTAN dari 14 UPT Pemasyarakatan pada Provinsi
Jawa Barat, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Tokoh agama seperti
Ketua MUI Kota Bandung, LSM, Akademisi yang berasal dari
Universitas Islam Bandung. Para peserta tampak antusias
dan turut berpartisipasi aktif memberikan informasi terkait
tema Focus Group Discussion yang ada.

Korban Pelanggaran Berat Masa Lalu di Pulihkan Hak Ekonomi dan
Sosialnya

Palu, Dampak pelanggaran HAM masa lalu khususnya
dugaan korban pelanggaran HAM tahun 65/66 dilakukan
Penelitian oleh Hidayat dan Harison Citrawan peneliti dari Pusat
Penelitian dan Pengembangan HAM di Kota Palu - Sulawesi
Tengah (9/5). Kota Palu sangat memperhatikan kondisi korban
pelanggaran HAM masa lalu hal ini ditandai dengan adanya
Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah.
Pada saat ini peristiwa 1965/1966 para korban
merasakan antara lain: kehilangan harta benda (tanah rumah
dan beda pribadi lainnya), dipecat dari PNS maupun karyawan
swasta, sulit masuk dalam jabatan pemerintahan, kesulitan
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9 Mei
Teks Agus
Priyatna, Foto
Puslitbang HAM

mendapatkan pekerjaan, begitu juga dengan layanan kesehatan
dan pendidikan, dan lain-lain yang mereka rasakan selama 50
tahun, dan yang paling merasakan implikasi adalah Generasi I,
yaitu anak dari eks PKI, Generasi II dari cucunya, tetapi begitu
masuk ke Generasi III sudah tidak merasakan implikasi yang
berarti, bahkan sudah banyak yang bekerja di berbagai sektor,
termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan telah disamakan
dengan masyarakat pada umumnya oleh pemerintah daerah
Kota Palu.
Dengan adanya Perwalikota tersebut yang diinisiasi
oleh Walikota sebelumnya H. Rusdy Mastura ingin memberikan
bantuan kepada korban berupa beasiswa, bedah rumah,
bantuan kesehatan kepada mayarakat yang menjadi korban,
bertepatan dengan Pemberian Kota Palu Peduli HAM, H. Rusdy
Mastura meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban
pelanggaran HAM masa lalu, serta memberikan pemenuhan
HAM kepada korban yang diutamakan pada hak Ekosob. Di Palu
sendiri terdapat 493 orang yang telah di verifikasi oleh pemerintah
Kota Palu. Pada saat ini Walikota Palu yang baru Drs. Hidayat,M.
Si tetap akan melanjutkan program tersebut untuk masyarakat
Palu yang menjadi korban pelanggaran HAM masa lalu.

AGENDA

29 Mar

Workshop Humas dan Protokol

Teks dan Foto
Agus Priyatna

Dengan berubahnya nomenklatur yang ada di Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang
Kum HAM), saat ini kegiatan ketatausahaan berada di
masing-masing pusat penelitian dan pengembangan
Balitbang Kum HAM. Guna meningkatkan kemampuan
pegawai di bidang Tata Usaha serta kehumasan dan
keprotokolan, Balitbang Kum HAM menyelenggarakan
kegiatan Workshop Humas dan Protokol. Kegiatan
yang diselenggarakan oleh bagian Humas dan Tata
Usaha ini mengangkat materi tentang tata persuratan
dinas, keprotokolan dan penulisan berita kehumasan.
Dengan semakin berkembangnya organisasi Badan
Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang
sebelumnya hanya melaksanakan kegiatan penelitian
dan pengembangan HAM, saat ini lingkup kegiatan
mencakup penelitian dan pengembangan hukum dan
ham serta pengkajian dan pengembangan kebijakan
Kementerian Hukum dan HAM. Tim kehumasan menjadi
sangat penting sebagai corong organisasi terhadap
dunia luar. Publikasi melalui media online merupakan
cara yang efektif guna memperkenalkan hasil-hasil
kegiatan kepada masyarakat. Untuk mempublikasikan
kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM ini perlu adanya
kontributor berita di setiap masing-masing pusat yang
ada. Melalui workshop ini pegawai yang ditugaskan
sebagai kontributor dalam menulis berita mendapatkan
pelatihan bagaimana menulis hasil liputan kegiatan
dengan bahasa jurnalistik yang dipandu oleh pengajar
yang berpengalaman di bidang kehumasan pemerintah
dan jurnalistik. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta ini
dibuka oleh Kepala Badan peneltiian dan pengembangan
Hukum dan HAM Y Ambeg Paramarta.

29 Feb
Teks dan Foto
Agus Priyatna

Evaluasi Cetak Biru Sistem
Pemasyarakatan

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan harus
diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu
pembinaan yang terpadu. Sistem pemasyarakatan
merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan
agar warga binaan pemasyarakatan menyadari
kesalahannya. Sistem pemasyarakatan menitikberatkan
pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan
dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan
memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara
individu warga binaan dan masyarakat. Guna memenuhi
sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan nilainilai tersebut, Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan HAM mengadakan presentasi awal tentang Evaluasi
Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan (29/02). Kegiatan
yang dihadiri sejumlah stakeholder dari Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan) dan
Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Jakarta ini mengangkat
masalah pelaksanaan cetak biru sistem Pemasyarakatan
pada jajaran Direktorat jenderal Pemasyarakatan
(Ditjen PAS) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan cetak biru sistem Pemasyarakatan pada
Ditjen PAS. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta ini
bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data terkait
dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HHOT.02.02 tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan
Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Secara Praktis
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan bagi pimpinan Pusat Kementerian Hukum
dan HAM dan Ditjen PAS untuk menyusun kebijakan
terkait percepatan pelaksanaan cetak biru pembaharuan
pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
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