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AGENDA
Pinang, hingga ke Malaysia. Selama
di Malaysia, Harjan bekerja di
perkebunan sawit, tanpa memiliki
identitas yang sah. Harjan sudah
bekerja di perkebunan sawit hampir
satu tahun, dan beruntung dia
mempunyai pemilik ladang sawit
yang baik, sehingga dia dapat ikut
program pemutihan dan membuat
paspor di KBRI Kuala Lumpur.

Langkah ke depan

Dari rapid appraisal yang telah
dilakukan oleh Tim Balitbang
HAM, dapat dirumuskan beberapa
poin yang menjadi kesimpulan,
yaitu: Pertama, Program 6P atau
pemutihan ini dinilai sangat positif
dari perspektif hak asasi manusia.
Dengan
adanya
perubahan
status PATI dari ilegal menjadi
legal, maka diharapkan akan ada
kejelasan kontrak kerja, tunjangan,
asuransi, dan hak-hak pekerja

lainnya. Kejelasan status ijin tinggal
inilah yang pada akhirnya akan
meningkatkan harkat dan martabat
WNI di Malaysia. Kedua, telah
terdapat beberapa langkah proaktif
yang diambil oleh pihak KBRI
Kuala Lumpur guna menunjang
pelaksanaan Program 6P tersebut.
Ketiga,
dalam
memberikan
perlindungan terhadap WNI yang
bermasalah, KBRI melakukan
langkah-langkah mediasi, beracara
di Mahkamah Buruh dan di
Mahkamah Umum. Walaupun
perlu dicatat, tingkat keberhasilan
di ketiga langkah tersebut tidak
dapat dipastikan karena kendala
data yang tidak lengkap dan tidak
akurat, sehingga baru 60% yang
berhasil diperjuangkan.
Dalam upaya peningkatan
perlindungan bagi WNI khususnya
PATI di Malaysia, terdapat beberapa
hal yang menjadi rekomendasi Tim

Balitbang HAM, yakni: Pertama,
perlu adanya kunjungan Menteri
Hukum dan HAM bersama
dengan Direktur Jenderal Imigrasi
ke Malaysia dalam waktu dekat
dalam rangka pembicaraan dengan
Kementerian
Dalam
Negeri
Malaysia guna memperpanjang
masa program 6P atau pemutihan
untuk lebih kurang satu tahun
lagi. Kedua, Kantor Imigrasi agar
lebih selektif dan memperketat
penerbitan paspor, khususnya
perihal kejelasan tentang kontrak
kerja dan majikan. Demikian juga
dengan pengetatan pemeriksaan
di setiap bandar udara, pelabuhan
laut, dan lintas batas. Ketiga,
Kementerian Hukum dan HAM
agar memberikan anggaran dan
bantuan personil yang mencukupi
untuk program pemutihan ini.

Serah Terima Jabatan Sekretaris Badan Litbang HAM

K

epala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia (Balitbang HAM) Prof.Dr. Ramly
Hutabarat, SH, M.Hum menyaksikan serah terima
Jabatan Sekretaris Balitbang HAM dari Dr.Ir.Adhi Santika,
MS, SH kepada Milton Hasibuan, SH, MH sebagai
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Sekretaris Balitbang HAM yang baru dilangsungkan di
Kantor Balitbang HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, pada
hari Kamis (17-11-2011).
Acara yang berlangsung pada pukul 11.00 WIB ini diawali
dengan diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia
Raya dilanjutkan dengan Penandatangan Berita
Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Laporan
Pelaksanaan Tugas dari pejabat Sekretaris yang lama
kepada pejabat Sekretaris yang baru.
Selanjutnya dilangsungkan acara pisah sambut dengan
pejabat lama dan pejabat baru. Dalam sambutannya
Kepala Balitbang HAM menyampaikan simpati dan
mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ir.Adhi Santika
atas pengabdiannya selama kurang lebih sebelas tahun
di Balitbang HAM, diharapkan silaturrahmi tetap terjaga
dengan baik. Kepada Pejabat Sekretaris Balitbang HAM
yang baru, Milton Hasibuan, SH, MH yang sebelumnya
menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Sulawesi Tengah, Kepala Balitbang HAM mengucapkan
selamat bergabung semoga senantiasa menjalin
kerjasama, baik secara verikal maupun horisontal, karena
keberhasilan hanya dapat diraih apabila ada kerja sama
yang baik, tanpa hal itu akan terasa sulit.
Bagian Humas dan Informasi
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Prof. DR. Ramly Hutabarat, SH, M.Hum

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM

asing yang menyalahgunakan ijin
masuk atau memalsukan dokumen
perjalanannya, dan (4) warga negara
asing yang melanggar ketentuan
dari visa atau permit sesuai dengan
hukum yang berlaku di Malaysia.
Terkait dengan program 6P
yang diluncurkan Pemerintah
Malaysia, praktiknya banyak pula
WNI yang tidak mau mendaftar.
Alasannya ialah mereka khawatir
apabila mendaftar, nama dan sidik
jarinya akan tercatat di Imigrasi
Malaysia,
sehingga
mereka
akan sulit untuk kembali lagi ke
Malaysia. Tidak jarang, walaupun
mereka mendaftar sering dengan
mempergunakan nama palsu.
Sebagai langkah proaktif, pihak
KBRI telah melakukan upaya
sosialisasi program 6P dengan
mendatangi tempat-tempat para
PATI bekerja dan menyarankan
kepada mereka untuk mendaftar
langsung ke kantor Imigrasi
setempat, untuk menghindari
agensi-agensi
nakal.
Sampai
dengan akhir bulan November
2011, jumlah PATI yang mendaftar
diperkirakan sebanyak 649.000
orang. Dengan jumlah sebanyak
ini, maka perpanjangan waktu
34
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pemberlakuan Program 6P adalah
suatu keharusan, agar seluruh
pemohon dapat terlayani.

Wawancara dengan PATI

Tim Balitbang HAM juga
berkesempatan
melakukan
wawancara dengan beberapa WNIPATI di Kedutaan Besar RI Kuala
Lumpur.
Siti Rodiati, seorang ibu dengan
tiga orang anak asal Purwokerto,
dipekerjakan di rumah seorang
majikan
di
Klang
sebagai
pembantu rumah tangga selama 10
bulan. Selama bekerja paspornya
ditahan majikan, lima bulan gajinya
dipotong agen, dan lima bulan
selanjutnya tidak dibayar majikan.
Oleh karena itu Siti Rodiati kabur
dan menjadi ilegal di Malaysia.
Setelah lari dari majikannya,
Siti Rodiati pergi ke Perak. Ia
kemudian bekerja di restoran
Mama (India). Kemudian, ia
pindah ke restoran Melayu.
Selama di Perak ia digaji per hari
RM.35. Pada tanggal 11 Agustus
2011, Siti Rodiati mendatangi
Imigrasi Malaysia dan mengikuti
program pemutihan. Selanjutnya
dia mengurus pembuatan paspor
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dengan membayar RM.18 di KBRI
Kuala Lumpur. Setelah mengikuti
pemutihan, Siti berharap dapat
mengunjungi
suaminya
yang
menganggur dan anak-anaknya di
Indonesia. Walaupun dua anaknya
telah menikah dan seorang lagi
masih sekolah di SMP, dia masih
berkeinginan untuk kembali dan
bekerja di Malaysia.
Selain itu, Tim bertemu dengan
Safirah,
seorang
perempuan
kelahiran 10 Oktober 1981
berasal dari Pamekasan. Pada awal
tahun 2009, dia berangkat dari
Pamekasan menuju Surabaya untuk
melanjutkan perjalanan ke Batam.
Pada bulan Juli 2009, baru dia bisa
berangkat ke Pasir Gudang Johor
Malaysia. Safirah masuk secara
legal, namun akhirnya overstayed
sehingga statusnya di Malaysia
menjadi ilegal. Dia telah mengikuti
program pemutihan dan setelah
dapat ijin tinggalnya dia berharap
bisa kembali lagi ke Pamekasan.
Pada lain kesempatan, Harjan,
laki-laki berusia 29 tahun berasal
dari Lendong Karang Lombok
Timur mengaku masuk secara
gelap dengan dibantu oleh Tekong
mulai dari Lombok, Tanjung
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DARI REDAKSI

Pembaca yang budiman, tidak terasa kini
kita telah berada di penghujung tahun 2011
dan sebentar lagi datang tahun 2012. Kali ini
Redaksi kembali menyapa para pembaca majalah
Humanis semoga tetap setia mengikuti informasi
dan menjadikan majalah Humanis sebagai
sumber informasi tentang Hak Asasi Manusia
(HAM).Berbagai kesibukan tahun 2011 telah kita
lewati dan di tengah kesibukan itu isu pemenuhan
dan perlindungan HAM tetap menjadi prioritas
penting yang tidak pernah hilang dari perhatian
kita semua. Syukur Alhamdulillah Majalah
Humanis kembali hadir di hadapan para pembaca
dalam edisi Desember 2011 dengan tetap
menyajikan informasi yang berkaitan dengan
pemenuhan dan perlidungan HAM.
Edisi kali ini mengambil tema “HAM untuk
Semua”. Tema ini menarik karena edisi kali ini
masih dalam suasana peringatan Hari HAM
Sedunia yaitu tanggal 10 Desember 2011.
Momentum ini digunakan untuk merefleksi
sejauhmana HAM itu dipenuhi dan dlindungi
demi kehormatan harkat dan martabat manusia
termasuk anak-anak dan narapida sebagai
kelompok khusus. Kelompok ini menjadi
perhatian para pemerhati HAM karena sangat
rentan terhadap pelanggaran hak asasinya.
Pada edisi ini kami sajikan berbagai informasi
dari para pemerhati dan pegiat HAM mengenai
pemenuhan dan perlindungan HAM yang
dikemas dalam beberapa topik antara lain:
Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Anak,
Pemenuhan Hak Anak atas Akte Kelahiran, Setiap
Narapidana Berhak Mendapatkan Remisi, Dua
Dimensi Remisi, Optimalisasi Peran dan Fungsi
DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dan Diskriminasi Berpakaian secara Etis
di Perusahaan Swasta.
Semoga informasi yang kami sajikan dapat
menambah wawasan dan pemahaman tentang
HAM serta memberi motivasi agar HAM dapat
terus diimplemtasikan dalam kehidupan setiap
hari. Kami juga berharap semoga majalah
Humanis terus diminati oleh semua pihak.
Semoga
Redaksi
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AGENDA

SURAT PEMBACA
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 rubrik 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 hakhak 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.
Siti Azzahra
Komp. Bumi Bintaro Permai
Blok. H-2
Jakarta Selatan
Sdri. Siti
Terimakasih atas perhatian Anda
tentang rubrik opini kami pada
terbitan terdahulu, peran pemerintah
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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.

perempuan ? Saya harap redaksi
dapat memberikan arahan dan
informasi kepada saya. Terimakasih.
Rina Wulandari
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
Dear Redaksi,
bagian Komisi Nasional Perempuan
Saya seorang Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Jl. Latuharhary
yang kebetulan membaca majalah No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat.
Humanis, yang ingin saya tanyakan Sedangkan untuk informasi dan bukuadalah bagaimana cara melaporkan buku mengenai hak perempuan ibu
kasus pelanggaran HAM yang dapat mencari nya pada perpustakaan
dialami oleh seorang perempuan, Balitbang HAM maupun KOMNAS
karena tetangga saya sepertinya HAM atau dapat pula mengakses pada
mengalami kasus kekerasan dalam alamat website : www.balitbangham.go.id
rumah tangga. Selain itu, dimana dan www.komnasham.go.id .
saya bisa mendapatkan informasi
Redaksi.
dan buku-buku mengenai hak
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(KUAI), Sdr.Mulya Wirana. Dari
hasil dikusi dengan beliau, pada
prinsipnya beberapa langkah telah
dilakukan
untuk
memberikan
perlindungan
terhadap
WNI
khususnya PATI di Malaysia, antara
lain: pertama, dengan melakukan
pertemuan dengan Menteri Dalam
Negeri Malaysia guna mengajukan
memohon perpanjangan waktu
masa pemutihan, dikarenakan
jumlah PATI-WNI yang mendaftar
di Malaysia cukup banyak; kedua,
melakukan sosialisasi terhadap
program 6P yang diluncurkan
Pemerintah Malaysia, karena selain
untuk mengetahui secara jelas
berapa jumlah PATI yang berada di
Malaysia, dengan adanya perubahan
status PATI dari ilegal menjadi legal
akan pula memengaruhi kejelasan
kontrak kerja, berikut tunjangan,
asuransi, dan hak-hak lainnya sebagai
pekerja di Malaysia yang berujung
pada peningkatan harkat dan
martabat WNI; ketiga, memberikan
pelayanan prima dalam penerbitan
paspor RI antara lain: pelayanan
“one day service”, penyesuaian data
paspor dengan program 6P, pasfoto
serta penggandaan dokumen gratis.
Pelayanan ”one day service”
diberikan kepada PATI dengan
pertimbangan bahwa banyak PATI
yang berasal dari berbagai daerah
yang cukup jauh dari Kuala Lumpur.
Sedangkan penyesuaian data paspor
dengan program 6P dimaksudkan
mencantumkan nama asli dan nama
alias di paspor, karena di lapangan
terdapat banyak PATI yang
melakukan pendaftaran dengan
mempergunakan nama samaran.
Keempat, melakukan langkahlangkah hukum dalam memberikan
perlindungan kepada WNI. KBRI
melakukan tiga langkah dalam
Kebijakan KBRI
perlindungan terhadap WNI, yakni:
Kuala Lumpur terkait
melakukan mediasi, beracara di
Perlindungan WNI
Mahkamah Buruh dan Mahkamah
Kegiatan yang dilaksanakan Umum. Namun demikian, tingkat
di Malaysia meliputi courtesy call keberhasilan di ketiga langkah
dengan Kuasa Usaha Ad Interm tersebut tidak dapat dipastikan
dan (iv) mengurangi PATI yang
berada di Malaysia.
Para pekerja asing diharuskan
mendaftarkan
diri
kepada
agensi-agensi
yang
ditunjuk
oleh Pemerintah Malaysia untuk
selanjutnya
mengisi
formulir,
diambil sidik jari dan fotonya
melalui kamera yang sudah disipkan
oleh agensi (biometric system).
Setelah selesai diproses, mereka
mendapatkan slip pendaftaran
PATI. Karena proses ini terhubung
langsung dengan Jabatan Imigrasi
Malaysia, maka selama program
6P berlangsung, slip tersebut dapat
digunakan sebagai identitas diri
pekerja, sehingga mereka dapat
melaksanakan aktifitasnya secara
normal.
Program 6P ini disambut baik oleh
para tenaga kerja asing khususnya
PATI. Menurut Sdr.Mulya Wirana
Kuasa Usaha Ad Interm KBRI
Kuala Lumpur, hampir 649.000
WNI-PATI mengikuti program ini.
Dari sejumlah itu, 400.000 PATI
akan diputihkan, sedangkan 200.000
PATI masih belum jelas nasibnya.
Hal ini terjadi karena Pemerintah
Malaysia memberlakukan kebijakan
bahwa PATI yang memiliki
keterampilan
dan
majikanlah
yang akan diputihkan. Selain dari
itu, Pemerintah Malaysia juga
telah menunjuk 336 agensi untuk
melaksanakan Program 6P ini.
Namun praktiknya di lapangan,
banyak beredar “agensi-agensi
nakal” yang berusaha untuk menipu
para TKI dan majikan di Malaysia.
Sehingga, tidak sedikit para TKI
dan majikan di Malaysia yang tertipu
dengan mengeluarkan sejumlah
uang untuk pengurusan pendaftaran
tenaga kerjanya.

Humanis

VOLUME 2

karena kendala data yang tidak ada
atau tidak akurat. Sehingga baru
60% yang berhasil diperjuangkan.

Focus Group Discussion
(FGD)

FGD dilaksanakan di KBRI
Kuala Lumpur dengan dihadiri
oleh Sdr. Mulya Wirana (KUAI),
Sdr. Alwen Nursyam Malik (Atase
Imigrasi), Sdr. Agus Triyanto AS
(Atase Ketenagakerjaan), dan Sdr.
Amirudin Panjaitan (Pelaksana
Fungsi Konsuler). Berdasarkan
hasil FGD diperoleh keterangan
bahwa sampai saat ini hampir dua
setengah juta jiwa WNI berada
di Malaysia. Hampir setengah
dari jumlah tersebut diperkirakan
keberadaannya ilegal atau di Malaysia
dikenal dengan istilah Pendatang/
Pekerja Asing Tanpa Ijin (PATI).
Masalah PATI dapat dilihat
dari sisi ekonomi (supply and
demand), dan merupakan suatu
peluang bisnis yang sangat
menguntungkan
bagi
kedua
belah pihak (PATI dan majikan).
Mempekerjakan pendatang ilegal
sangat menguntungkan majikan,
karena selain gaji murah, majikan
juga tidak memiliki kewajiban untuk
memberikan berbagai tunjangan,
termasuk dapat diberhentikan
sesuka majikan. Sementara bagi
PATI walaupun gajinya rendah,
tidak ada kewajiban baginya untuk
membayar pajak atau levi. Lebih
jauh lagi keberadaan PATI ini juga
dimanfaatkan oleh oknum aparat
Malaysia yang mendapat setoran
sebesar rata-rata RM.50 per bulan,
dari para PATI dan majikan yang
mempekerjakannya.
Selain itu, diperoleh pula data
terkait kriteria seseorang dapat
dikatakan PATI, antara lain: (1)
warga negara asing yang masuk
secara ilegal dan sekarang tinggal
dan bekerja di Malaysia, (2) warga
negara asing yang tinggal di
Malaysia setelah habis izin tinggal
atau izin kerjanya, (3) warga negara

TAHUN VII
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Rapid Appraisal di Malaysia
Terhadap Perlindungan HAM bagi WNI

umlah warga Negara Indonesia
yang berada di Malaysia saat ini
diperkirakan berjumlah 2,2 juta
orang, sebagaimana disampaikan
Moh. Jumhur Hidayat kepada
harian Suara karya 26 Agustus 2011.
Dari jumlah tersebut, banyak WNI
yang keberadaannya di Malaysia
tidak dengan ijin tinggal yang sah,
sehingga terhadap mereka sangat
rentan terjadinya eksploitasi dan
ancaman tindakan keimigrasian.
Selama ini, perlindungan WNI
khususnya TKI masih dirasakan
belum maksimal, terutama dalam
hal kontrak kerja yang merupakan
alat perlindungan diri bagi TKI di
Malaysia.
Patut kita sadari, fenomena
TKI menghadapkan Pemerintah
Malaysia pada sebuah dilema. Di

satu sisi, Pemerintah Malaysia
memerlukan tenaga kerja asing untuk
menggerakkan pabrik, perladangan,
pertanian, dan bangunan. Namun di
sisi lain, Pemerintah Malaysia harus
menegakkan hukum, utamanya
hukum
keimigrasian,
karena
bukan mustahil, dengan semakin
banyaknya tenaga kerja asing di
Malaysia, khususnya yang tanpa
ijin, akan membawa dampak pada
kerawanan sosial dan keamanan
nasional Malaysia.
Terkait hal ini, mulai bulan
Agustus
sampai
dengan
Desember
2011,
Pemerintah
Malaysia melaksanakan Program
6P
(Pendaftaran,
Pemutihan,
Pengampunan,
Pemantauan,
Penguatkuasaan, dan Pengusiran)
untuk Pekerja/Pendatang Asing

Humanis
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Tanpa Ijin (PATI). Secara singkat,
program ini ditujukan bagi mereka
yang memasuki wilayah Malaysia
secara tidak sah, melebihi batas
waktu izin tinggal, serta yang
melanggar syarat ijin tinggal di
Malaysia.
Selain
bertujuan
untuk
mengumpulkan data jumlah PATI,
Program 6P ini juga bertujuan
untuk: (i) mendapatkan jumlah
PATI yang bekerja dalam sektor
yang
dibenarkan
Pemerintah
Malaysia (pabrik, perladangan,
pertanian, dan bangunan), (ii)
memberi peluang kepada PATI di
Malaysia untuk kembali ke negara
asalnya tanpa dikenakan tindakan,
(iii) memberikan nasihat kepada
PATI dan majikan yang berkaitan
dengan permasalahan keimigrasian,
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Kelangkaan Kejujuran di Era Reformasi

K

Sumber: http://foto.vivanews.com/read/3715-gerakan-anak-untuk-kejujuran

ejujuran
merupakan
wujud kehidupan yang
didambakan setiap pribadi
yang memiliki moral spiritual
yang tinggi, dalam kehidupan
bermasyarakat maupun bernegara.
Mengapa di era reformasi nilai
kejujuran
dalam
masyarakat
menjadi sesuatu hal yang langka
dan mahal, sehingga tidak banyak
orang mampu memiliki hal tersebut.
adanya pengaruh elit politik yang
ikut bermain dilingkup masyarakat,
dari mulai tingkat kecamatan sampai
dengan kelurahan yang tidak perduli
dengan nilai kejujuran secara
individu maupun kelompok, di era
orde lama para pimpinan partai
lebih mendahulukan mendekati
para camat dan lurah, dalam
mencari massa pendukung dalam
kampanye, cara seperti ini lebih
mengedepankan perasaan daripada
nilai-nilai luhur seperti kejujuran
tanpa disertai embel-embel, tetapi

camat maupun lurah itu sudah
merasa pekewo, dan pada umumnya
masyarakat kita apabila ada Bapak
Camat maupun Lurah sowan ke
tokoh masyarakat atau sesepuh
maupun ulama masyarakat yang
mempunyai pengaruh dilingkungan
masyarakat yang masih disegani
dan mempunyai pengaruh, maka
dengan mudah masyarakat dapat
dikendalikan dan dipengaruhi.
Sedangkan perpolitikan pada
zaman orde baru berdasarkan garis
komando, kalau pimpinan partai
mendatangi Bapak Camat maupun
Lurah artinya tokoh masyarakat
itu harus mengikuti perintah, dan
ketika Bapak lurah mendapat
perintah untuk turun kebawa
artinya memerintahkan masyarakat
untuk mengikuti. Era seperti ini
masih berlanjut sampai sekarang
karena cara seperti ini dianggap
paling efisien untuk mempengaruhi
masyarakat, inilah mesin sistem
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perpolitikan. Lain hal dalam sistem
perpolitikan di era reformasi cara
pendekatannya disertai
dengan
salam tempel yang istilahnya
paling popular dengan julukan money
politic. Cara seperti ini telah melekat
dalam benak pimpinan partai
karena dengan cara ini lebih cepat
mendekati massa, demikian cara ini
rupiah ikut mencampuri kelompok
ulama-ulama yang berpengaruh
untuk mengambil hati dengan cara
membantu mencari dukungan dan
simpati masyarakat pada umumnya.
Dari jumlah ini tentunya tingkat
kehidupan ekonomi mereka juga
relatif rendah, tetapi disini tingkat
kehidupan masyarakat mempunyai
nilai kejujuran cukup tinggi karena
belum terkomtamilasi. Kita ambil
contoh ketika ada pemilukada
ataupun pemilu kejujurannya akan
nampak, mari kita uji coba untuk
menguji kebenaran dengan cara
menanyakan ke setiap kelompok
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AGENDA
Sumber: Balitbang HAM

Sumber: http://tamam-inspiration.blogspot.com/2011/06/utamakanlah-kejujuran.html

kehidupan masyarakat kecil secara
acak. Dengan menanyakan tadi
milih siapa, dia akan menjawab
dengan polos aku tadi memilih si
A. kenapa tidak memilih si B kan
dia lebih smart pasti jawabannya dia
akan menjawab kenapa aku milih si
A karena uang tempelnya lebih besar
dari B. lalu Tanya lagi waktu acara
kampanye kamu sebagai jurkam si A
atau jurkam di si B. Dapat dipastikan
jawabannya akan menjawab keduaduanya ikut karena akan dibagi
kaos dan duit. Itulah kehidupan
yang jujur dilingkup kehidupan
masyarakat yang masih relatif
rendah tingkat ekonomi maupun
tingkat
pendidikan.
Menurut
Sosiolog Universitas Indonesia
Imam B Prasojo, struktur sosial di
Indonesia sudah berubah untuk
itu perlu adanya pengenerapan
demokrasi di Indonesia, lain halnya
yang dikemukakan oleh Guru Besar
Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia Prof Hamdi Muluk
bahwa demokrasi di Indonesia
mulai
tumbuh
dimana-mana.
Demikian juga yang dikemukakan
oleh Guru Besar FISIP Universitas
Erlangga Surabaya Prof Hotman
Siahaan bahwa nilai demokrasi
mulai tumbuh. Pertumbuhan nilai
demokrasi diwarnai oleh pemain
politik dengan cara penghamburan
6
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Kalau ditinjau dari
jumlah penduduk yang
bekerja, di Indonesia ada
109,7 juta orang di bulan
Agustus 2011 dari jumlah
itu hanya sepersepuluhnya
yang menduduki
pendidikan dasar,
kondisi ini masih relatif
rendah, otomatis income
perkapitanya tentu sangat
rendah.
rupiah dilingkup masyarakat di
daerah.
Menurut kami kejujuran dalam
mayarakat di era reformasi ini sudah
mulai luntur, karena pengaruh para
pemimpin pemerintahan yang suka
mengumbar janji dan tak kunjung
datang apa yang pernah dijanjikan
sebelum
menduduki
jabatan,
dan Pemerintah dalam membuat
kebijakan
jangan
membuat
statement yang sifatnya membuat
marah masyarakat, seperti dapat
diambil contoh statement yang
dibuat oleh PT KAI tentunya
atas persetujuan Kementerian
Perhubungan yang dilontarkan
lewat spanduk yang dipampangkan
oleh PT KAI disetiap stasiun
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dimana tertulis KRL Ekonomi
Bersubsidi
Diperuntukkan
Untuk Masyarakat Yang Tidak
Mampu, kalimat seperti ini
sebenarnya tidak pantas untuk
dilontarkan karena mengandung
penghinaan terhadap masyarakat itu
sendiri, yang sebagai penyumbang
devisa dalam pembelian Kereta
Listrik (KRL). Apakah PT KAI
tidak
menyadari
pembuatan
spanduk telah membuat marah
masyarakat sebagai pengguna jasa
perkereta apian.
Disisi lain PT KAI tidak
menyadari bahwa pada kenyataannya
pengguna jasa KRL melibatkan
keluarga pegawai dan Pegawai PT
KAI yang tidak sedang bertugas,
bebas untuk menaiki KRL tanpa
membayar tiket. Jadi masyarakat
yang mana dalam sepanduk itu
dimaksud, sekarang muncul lagi
statement yang dilontarkan melalui
PT KAI bahwa abudemen untuk
KRL
ekonomi
dihilangkan
sedangkan untuk KRL AC
Komuterlane tetap ada abudemen,
apakah ini kebijakan yang sehat.
Kebijakan seperti ini merupakan
tindakan diskriminasi yang secara
tidak langsung diciptakan oleh
Pemerintah melalui perusahaan
dibawah pengawasannya, disisi
lain Pemerintah membuat UU
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penganugerahan
ini
diambil
berdasarkan penilaian pantia bahwa
Pemerintah Kota Makassar telah
memprioritaskan pembangunan di
bidang pendidikan dan kesehatan
yang
merupakan
indikator
peningkatan indeks pembangunan
manusia.

Bidang Pendidikan

Pelayanan di bidang pendidikan,
Pemerintah Kota Makasar sejak
tahun 2008 telah mencanangkan
sekolah bersubsidi penuh sebagai
upaya
peningkatan
kualitas
pendidikan bagi keluarga miskin di
kawasan kumuh dan kepulauan/
pesisir. Sebanyak 11.470 siswa
miskin dari 41 SD dan 5 SMP telah
menikmati pendidikan dasar 9 tahun
secara gratis. Program ini dilanjutkan
pada tahun 2009 dan 2010. Pada
tahun 2009 dengan fokus pada 100
unit satuan pendidikan yang terdiri
dari 89 SD dan 11 SMP dengan
jumlah siswa sebanyak 21.153 orang
. Pada tahun 2010 dilanjutkan untuk
program pendidikan gratis di 138
unit satuan pendidikan yaitu 128
SD, 7 SMP, 2 SMA, dan 1 SMK. Ke
depan Pemerintah Kota Makasar
mengupayakan seluruh SD (367)
dan SMP (40) menjadi target sekolah
bersubsidi penuh sehingga siswa
yang di SD dan SMP tidak dipungut
biaya alias gratis.

tahun 2007 sampai dengan 2010
telah melakukan program pelayanan
kesehatan gratis kepada seluruh
warganya dengan tidak membedakan
latar belakang ekonomi di seluruh
Puskesmas yang ada di Kota
Makassar.
Untuk
mendukung
pelayanan gratis tersebut Pemerintah
Kota Makassar telah menyediakan
1.032 sarana pelayanan kesehatan
yang terdiri dari 1 Unit Rumah Sakit
Umum Daerah, 8 Unit Puskesmas
Rawat Inap, 29 Puskesmas tidak
Rawat Inap, 41 Unit Puskesmas
Pembantu, dan 953 Posyandu.
Selain itu, Pemerintah Kota
Makassar juga telah menyediakan 2
buah Puskesmas Keliling yang siap
memberikan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat kepulauan.
Untuk
penanggulangan
HIV/AIDS disediakan 2 buah
Puskesmas Percontohan Metadon.
Derajad kesehatan masyarakat
Kota Makassar pada tahun 2010
mengalami peningkatan. Tahun
2009 angka harapan hidup dipatok
73,43 tahun pada tahun 2010
naik menjadi 73, 58 tahun. Angka
kematian bayi pada tahun 2009
sebesar 11, 34/1000 kelahiran hidup
pada tahun 2010 menurun menjadi
10/1000 kelahiran hidup. Angka
kematian ibu melahirkan pada tahun
2009 sebesar 16/100.000 kelahiran

hidup pada tahun 2010 menurun
menjadi 11,8/100.000 kelahiran
hidup. Preverensi gizi kurang
untuk anak balita sebesar 15,35%
pada tahun 2010 menurun menjadi
15,22%.
Program
pembangunan
di
bidang pendidikan dan kesehatan
yang telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Makassar sejak
tahun 2007 sampai dengan 2010 di
atas merupakan program-program
pembangunan
yang
berbasis
HAM atau dalam istilah asingnya
disebut “a Right-based Municipal
Assesment and Planning Programme”.
Program-program pembangunan
tersebut telah memenuhi nilai-nilai
kemanusiaan yang universal bagi
peningkatan harkat dan martabat
bangsa yang menjadi dambaan
hidup Bung Hatta.

Sumber: Balitbang HAM

Bidang Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Kota Makasar sejak
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Penganugerahan Bung Hatta Award
Untuk Hak Asasi Manusia

T

Sumber: Balitbang HAM

anggal 10 Desember setiap
tahun masyarakat dunia
memperingati sebagai hari
Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia.
Peringatan hari HAM ini merupakan
momentum
untuk
merefleksi
sejauhmana
penghormatan,
pemenuhan, dan perlindungan
HAM bagi umat manusia terealisasi.
Dalam konteks inilah kemudian
akan ada upaya-upaya konkrit
untuk mendorong pemenuhan dan
perlindungan HAM bagi setiap
individu manusia karena HAM
merupakan hak asasi yang melekat
secara kodrati pada setiap manusia
sejak dia dilahirkan. Hak asasi ini
merupakan hak yang dianugerahkan
kepada manusia
oleh Tuhan
Penciptanya. Oleh karena itu HAM
tidak dapat dikurangi atau dirampas
oleh siapapun dan kapanpun karena
akan mempengaruhi harkat dan
martabat dari manusia itu sendiri.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM
untuk mendorong pemenuhan dan
perlindunganHAM bagi masyarakat
dengan memberikan penghargaan
berupa “Bung Hatta Award Untuk
HAM” kepada individu, organisasi
masyarakat atau pemerintah daerah
yang berjasa dalam penghormatan,
pemenuhan, dan perlindungan
HAM pada peringatan hari HAM
sedunia.
Penganugerahan Bung Hatta
Award ini ditetapkan melalui
proses pengkajian dan verifikasi
oleh panitia dari Badan Penelitian
dan
Pengembangan
HAM
dengan menggunakan beberapa
indikator
peningkatan indeks
pembangunan manusia sebagai
unsur penilaian. Indikator-indikator
tersebut
dikembangkan
dari
parameter HAM yang dibuatUnited
Nations Development Programe

(UNDP)
yakni: 1) perlawanan
terhadap korupsi; 2) penghapusan
kemiskinan; 3)pendidikan untuk
semua; 4)persamaan gender; 5)
perlawanan terhadap penyakit
HIV/AIDS dan malaria; 6)
penurunan angka kematian anak;
7) peningkatan kesehatan ibu; 8)
pelestarian lingkungan hidup; dan 9)
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kerjasama global.
Dalam rangka peringatan hari
HAM tanggal 10 Desember 2011,
Kementerian Hukum dan HAM
pada tanggal 12 Desember 2011
menganugerahkan “Bung Hatta
Award Untuk HAM” 2011 kepada
Pemerintah Kota Makassar Provinsi
Sulawesi
Selatan.
Keputusan

DESEMBER 2011

Hijau Humanis

Sumber: Balitbang HAM

NO 39 tahun 1999 tentang HAM,
salah satu isi dari undang-undang
tersebut agar tidak menciptakan
adanya diskriminasi dalam lingkup
masyarakat. Nyatanya Pemerintah
sendiri membuat kebijakan yang
melanggar UU. Jadi UU itu untuk
mengatur siapa? banyak lagi
kebijakan yang melanggar UU.
Disini perlu peran pemimpin yang
mempunyai nurani dan mempunyai
nilai kejujuran yang tinggi, karena
nilai kejujuran merupakan hal yang
mahal untuk dimiliki, karena itu
tidak semua orang dapat memiliki
nilai kejujuran yang murni. Sebab itu
di era reformasi terjadi kelangkaan
kejujuran. Dengan adanya partai
yang selalu bermain dalam
mengesahkan aturan perundangundangan dengan menggunakan
lebel rupiah maka kejujuran yang
murni mulai langka.
Kami sarankan antara lain :
Pertama: Untuk para elit politik
jangan mudah mengucurkan rupiah
kepada tokoh agama, maupun
tokoh masyarakat. Kedua: Perlu
adanya peran pendidikan politik
dalam lingkup masyarakat, dan
tidak perlu diwarnai dengan
rupiah, karena kondisi sekarang
ini masyarakat sudah mulai jenuh
terhadap pola yang diterapkan
oleh elit politik. Kalau rupiah
masih tetap bermain dikalangan
bawah sampai kekalangan atas
maka korupsi akan tetap ada dan
masyarakat tidak menginginkan hal
itu terjadi, sehingga kepercayaan

masyarakat terhadap partai yang
tadinya dianggap dapat mengayomi
masyarakat akan hilang dan tidak
antusias lagi terhadap partai, karena
kenyataannya bisa mengayomi
kelompok masyarakat didalam
partai itu sendiri. Masyarakat
mulai pesimis terhadap kehidupan
berpolitik, karena politik itu identik
dengan kebohongan, ketegasan
dalam tindakan hukum hanya
sebagai slogan saja.
Solusi untuk saat ini sangat
mudah dalam mengambil simpati
masyarakat yaitu dengan cara harus
pergunakan menajemen strategi
kejujuran, ini merupakan pola
yang perlu dicermati. Karena nilai
kejujuran itu sangatlah mahal untuk
itu perlu ada shock theraphy yang
harus diterapkan caranya dengan
Pemerintah buat steatmen dengan
tegas bahwa para kuruptor dalam
putusan pengadilan harus hukuman
mati, dan eksekusi langsung
dilaksanakan. Tindakan eksekusi
benar terjadi maka rakyat akan
simpati kepada Pemerintah dan
Partai yang mendukungnya, karena
tindakan ini membuat jera dan tidak
ada lagi untuk berbuat korupsi,
karena takut dengan adanya vonis
hukuman mati.
Undang-undang atau peraturan
mudah dibuat tetapi sukar untuk
menerapkan dalam pelaksanaan
undang-undang tentang hukuman
mati bagi koruptor. Apabila
Undang-undang itu ada dan sesuai
dalam pelaksanaan eksekusi maka

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2011/10/15216/bagaimana-memulai-kejujuran/
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semua masyarakat akan berbuat
jujur, dan kejujuran yang sejati akan
pulih tumbuh bagaikan jamur dan
tertanam dalam sanubari yang ada
dalam dirinya, dan tidak terwarnai
karena pengaruh rupiah yang
diperoleh tanpa jerih payahnya.
Karena kepastian hukum sudah
lama dinantikan oleh masyarakat,
karena tindakan hukum diharapkan
oleh masyarakat dapat menjadi
tindakan yang pasti, bukan dengan
rupiah hukum dapat menjadi pasti.
Bila tindakan disertai dengan hukum
yang tegas tanpa memandang bulu,
kepastian yang seperti ini dapat
menciptakan aparat hukum yang
tegas dan tidak melanggar UU yang
dibuatnya untuk dilanggar. Kondisi
seperti ini dapat mempengaruhi
gerak kehidupan dalam lingkup
masyarakat itu sendiri. Karena
kejujuran aparat dalam menjalankan
roda
pemerintahan
dapat
mempengaruhi
era
reformasi
yang dikehendaki oleh lingkup
masyarakat luas, tanpa disadari
pengaruh kejujuran dapat mewarnai
kehidupan dalam masyarakat itu
sendiri. Contoh ini harus dimulai
dengan merubah sikap individu
kehidupan keluarga kejujuran harus
dimulai ditanamkan dan diterapkan
kedalam lingkup masyarakat sekitar,
bila hal ini dilakukan oleh semua
dalam lingkup keluarga saling
mempengaruhi masyarakat sekitar
maka secara tidak langsung laju
pertumbuhan terhadap masyarakat
untuk berbuat jujur akan tercipta.
Karena nilai-nilai budaya dalam
bersikap dan berprilaku jujur
dapat tumbuh dengan pesat
karena masyarakat dapat saling
mempengaruhi dan mempunyai
tujuan tertentu dimana dibutuhkan
tehnik untuk melobi, karena
dalam kondisi seperti ini dapat
memungkinkan kehidupan untuk
saling pengaruh mempengaruhi
dilingkup masyarakat yang lebih
luas.
Widyo Basuki
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Pendekatan Pembangunan Berbasis Hak Anak
Oleh: Penny Naluria Utami
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

I

ndonesia telah mengalami proses reformasi
dan transisi tata kelola pemerintahan yang lebih
demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Pemerintah yang dulu dipandang sebagai penguasa
masyarakat, sekarang dipandang sebagai pemangku
kewajiban yang melayani masyarakat. Indonesia
telah mengadopsi pendekatan pembangunan dan
perencanaan berbasis hak sebagai refleksi dari
komitmen terhadap berbagai konvensi internasional.
Namun demikian, pendekatan tersebut belum banyak
dipahami oleh aparatur pemerintah, khususnya para
perencana pembangunan di daerah. Aparat sering
berpikir bahwa perencanaan berbasis hak hanyalah
mencantumkan peraturan hukum dan perundangan di
dalam dokumen perencanaan. Aparat belum terdorong
untuk mengadopsi pendekatan ini secara menyeluruh,
atau upaya untuk mengadopsinya dengan menghasilkan
dokumen perencanaan yang sangat panjang dengan
memberikan rujukan hukum dan peraturan pemerintah,
sementara agak mengabaikan peran nyata pemerintah
dan pemangku kewajiban lainnya dalam prosesnya.
Salah satu ciri penting pendekatan perencanaan
8
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pembangunan berbasis hak adalah membuat konsep
tentang peran pemerintah beserta aparatnya dan warga
negara serta merumuskan tugas yang yang harus
dikerjakan baik oleh aparat pemerintah dan warga
negara sesuai dengan peran masing masing. Aparat
pemerintah didefinisikan sebagai pemangku kewajiban
(duty-bearers) atau mereka yang bertanggungjawab
untuk memenuhi pelayanan kepada warga negara, dan
warga negara dipandang sebagai pemegang hak untuk
menuntut. Warga negara diartikan sebagai pemegang
hak untuk menuntut karena undang-undang (kerangka
hukum lainnya) menjamin hak-hak mereka yang harus
dipenuhi oleh pemangku kewajiban melalui pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat. Menggunakan
pendekatan perencanaan pembangunan berbasis hak
oleh karenanya menuntut sebuah transisi psikologis
dari aparat pemerintah. Mereka harus tidak lagi
memandang diri mereka sebagai pemegang kekuasaan,
melainkan harus memandang diri mereka sebagai
penyedia layanan.
Beberapa istilah kunci dan pengertiannya dalam
konteks perencanaan berbasis hak antara lain adalah
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Tetapi yang perlu diantisipasi adalah jika kenyataan
yang ada menunjukkan tingkat kualitas dan kemampuan
anggota DPRD berkebalikan dengan kualifikasi ideal
sebagai anggota legislatif, sehingga :
1. Jika implikasinya bersifat positif, maka ada
kemungkinan besar telahterjadi kolusi di antara
aktor-aktor yang mendominasi kedua lembaga
tersebut. Dengankata lain, bisa jadi DPRD
kembali tidak berperanan sebagaimana mestinya
karena tanpa disadari telah disub-ordinasi oleh
Pemerintah Daerah.
2. Jika implikasinya bersifat negatif, maka ada
kemungkinan kedua belah pihak memang tidak
memahami dan tidak mampu memainkan
perannya secara semestinya.
Kita tentu berharap bahwa yang terjadi adalah
DPRD benar-benar mampu berperanan dalam arti
mampu menggunakan hak-haknya secara tepat,
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif
dan menempatkan kedudukannya secara proporsional.
Hal ini dimungkinkan jika setiap anggota DPRD bukan
saja piawai dalam berpolitik, melainkan juga menguasai
pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknis
penyelenggaraan pemerintahan, teknis pengawasan,
penyusunan anggaran, dan lain sebagainya.

D. Output dari Optimalisasi Peran dan
Fungsi DPRD

2. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif
dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis
antara kondisi kemampuan keuangan daerah
dengan keluaran (output) kinerja pelayanan
masyarakat.
3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang
transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses
pemerintahan maupun dalam penganggaran.
Untuk melaksanaan ketiga fungsi yang ideal
tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang
cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alatalat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota,
dan anggaran DPRD yang mandiri.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi tersebut secara ideal diharapkan
dapat melahirkan output sebagai berikut:
1. PERDA-PERDA yang aspiratif dan responsif.
F.
Dalam arti PERDA-PERDA yang dibuat telah
mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan
harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud
apabila mekanisme penyusunan Peraturan
Daerah bersifat ekslusif dan tertutup. Untuk
itu mekanisme penyusunan PERDA yang
dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD
harus dibuat sedemikian rupa agar mampu
menampung aspirasi rakyat secara optimal.
Humanis VOLUME 2

1. Peran dan fungsi DPRD antara lain, fungsi pokok
yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran
dan fungsi pengawasan, serta ditambah fungsi
artikulasi dan agregasi kepentingan.
2. Upaya pengoptimalan peran dan fungsi DPRD
antara lain dengan cara meningkatkan kualitas
anggota DPRD serta peningkatan pemahaman
mengenai “etika politik” bagi anggota DPRD.
3. Output dari pengoptimalan peran dan fungsi
DPRD antara lain adalah terciptanya PerdaPerda yang aspiratif dan responsif, APBD yang
efektif dan efisien, serta terdapatnya suasana
pemerintahan daerah yang transparan dan
akuntabilitas.

Saran

1. Disarankan kepada anggota DPRD agar
melaksanakan peran dan fungsinya secara
optimal.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat
sebuah mekanisme yang ketat agar dapat
menjaring anggota DPRD yang berkualitas.
3. Disarankan kepada masyarakat agar senantiasa
mengawasi kinerja anggota DPRD serta
mengkritisi setiap output yang dihasilkan.
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Namun demikian, praktik good public governance
pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan
beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya
tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan
tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal
berikut:
• Memaknai secara benar fungsi dan tujuan
pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme
check & balance yang efektif;
• Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan
kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan
pemerintahan daerah;
• Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
• Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku
pengawasan DPRD;
• Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk
partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan,
dan saluran penyampaian informasi masyarakat
dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat
pengawasan.
Selain itu ada fungsi Artikulasi dan agregasi
yang sifatnya menopang ketiga fungsi utama diatas.
Kepentingan merupakan proses politik yang mendasar
dalam demokrasi. Demokrasi menganjurkan bahwa
artikulasi merupakan jembatan antara warga dengan
sistem politik atau pembuat kebijakan, dan artikulasi yang
terlembaga dengan baik memelihara sistem demokrasi
yang stabil, merawat legitimasi kebijakan, membangun
kompetensi warga, menciptakan kepercayaan warga
kepada sistem politik serta memperkuat kedaulatan
rakyat.
Dalam bahasa sistem politik artikulasi
kepentingan adalah penyampaian tuntutan (demand)
yang dilakukan oleh individu maupun kelompok
kepada sistem politik. Ia dibedakan secara tegas
dengan proses pemilihan umum, sebagai bentuk
proses politik warga menyampaikan dukungan
(support) kepada sistem politik. Dalam pengertian
lain, artikulasi adalah penyaluran aspirasi (voice) warga
kepada pemerintah atau pembuat kebijakan. Sedangkan
agregrasi kepentingan adalah proses yang dilakukan
oleh partai politik maupun Parlemen mengidentifikasi,
mengumpulkan, seleksi dan merumuskan kepentingan
yang telah diartikulasikan (disalurkan) untuk menjadi
bahan perumusan kebijakan. Mengingat begitu
banyaknya aspirasi yang diartikulasikan, maka proses
agregasi juga akan melakukan sortir dan penentuan
prioritas kepentingan yang bakal dijadikan sebagai basis
formulasi kebijakan. Seperti halnya proses perencanaan,
proses agregasi dilakukan untuk membuat pilihan yang
tepat dan sesuai dengan aspirasi warga di tengah-tengah
kelangkaan sumberdaya ekonomi-politik.
28
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C. Upaya Pengoptimalan Peran Dan
Fungsi DPRD

Optimalisasi peran DPRD merupakan kebutuhan
yang harus segera diupayakan jalan keluarnya, agar
dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya
secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah.
Optimalisasi peran ini oleh karena sangat tergantung
dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka salah
satu upaya yang dilakukan dapat diidentikkan dengan
upaya peningkatan kualitas anggota DPRD. Buah dari
peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar
peran DPRD dari sisi kemitra sejajaran dengan lembaga
eksekutif dalam menyusun anggaran, menyusun dan
menetapkan berbagai Peraturan Daerah, serta dari sisi
kontrol adalah sejauhmana DPRD telah melakukan
pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah
dalam pelaksanaan APBD atau kebijakan publik yang
telah ditetapkan.
Namun yang juga tidak kalah pentingnya,
optimalisasi peran DPRD ini alangkah lebih baik jika
dibarengi dengan peningkatan pemahaman mengenai
“etika politik” bagi anggota DPRD, agar pelaksanaan
fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan dapat
berlangsung secara etis dan proporsional. Dengan
pemahaman yang mendalam mengenai etika politik,
setiap anggota DPRD tentu akan mampu menempatkan
dirinya secara proporsional, baik dalam berbicara
maupun bersikap atau bertindak, serta tidak melupakan
posisinya sebagai wakil rakyat yang telah memilihnya.
Sebagai salah satu contoh adalah tidak etis jika dalam
situasi krisis yang multidimensional ini, anggota DPRD
lebih mementingkan diri dan golongannya, ketimbang
memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya. Isue
“money politics” dalam pemilihan Kepala Daerah
di beberapa daerah dan derasnya arus demontrasi
yang menyoroti perjuangan anggota DPRD dalam
menaikkan gaji dan kesejahteraannya, harus ditangkap
sebagai pengalaman berharga untuk perbaikan di masamasa mendatang.
Adanya kemungkinan implikasi, baik yang bersifat
politik maupun yang bersifat negatif seperti yang
diuraikan di atas adalah didasarkan pada asumsi
Pimpinan dan anggota-anggota DPRD berada dalam
kualifikasi ideal dalam arti memahami hak, tugas,
dan wewenangnya serta mampu mengaplikasikannya
secara baik, didukung dengan tingkat pendidikan
dan pengalaman (kematangan) di bidang politik dan
pemerintahan yang memadai. Dengan asumsi ini, adanya
suasana kondusif yang memungkinkan terlaksananya
kemitraan dan pengawasan, atau bahkan terjadi konflik
antara kedua lembaga tersebut, menunjukkan dinamika
politik karena DPRD dapat memainkan perannya
secara baik.
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sebagai berikut:
• Pemangku kewajiban (duty-bearers): termasuk
setiap orang dalam jabatan apapun baik formal
maupun informal yang bisa mempengaruhi atau
memiliki kekuasaan terhadap anak dan pihak
yang memiliki peran untuk memenuhi hak anak
untuk memperoleh pendidikan.
• Pemegang hak untuk menuntut (claim-holders):
setiap anak yang memiliki hak untuk menerima
layanan pendidikan berdasarkan hukum nasional
dan internasional. Dalam hal ini anak-anak
dengan haknya untuk mendapatkan pendidikan
yang bebas terhadap segala bentuk diskriminasi.
Ciri dari pendekatan pembangunan berbasis
hak ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
proses pembangunan, para pemangku kewajiban
baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah
mempunyai kewajiban yang jelas dalam proses
pembangunan.
Dalam pembangunan berbasis hak, lembaga
non pemerintah yang berperan sebagai pemangku
kewajiban kedua tidak boleh mengambil alih peran
pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama.
Lembaga non pemerintah hanyalah memperkuat
kapasitas pemerintah untuk dapat memenuhi hak
dari masyarakat sebagai pemegang hak. Dengan
bantuan lembaga non pemerintah inilah diharapkan
pemenuhan hak-hak masyarakat oleh pemerintah bisa
lebih dipercepat.
Prinsip dasar perencanaan berbasis hak adalah
sebagai berikut:
• Kesetaraan, bahwa seluruh manusia dilahirkan
bebas dan sama dalam martabat dan hak;
• Universalitas, bahwa Hak Asasi Manusia adalah
standar bagi semua orang di seluruh bagian di
dunia ini;
• Non-diskriminasi, bahwa seluruh manusia
tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, warna
kulit, gender, bahasa, agama, pandangan politik
dan lainnya, asal nasional dan sosial, kekayaan,
kelahiran, dan status lainnya;
• Indivisibilitas, bahwa tidak ada hak yang boleh
dirampas dari manusia;
• Saling ketergantungan, bahwa seluruh HAM
merupakan bagian yang sangat penting dari
sebuah kerangka komplementer;
• Akuntabilitas dan menghormati hukum,
akuntabilitas pemerintah perlu ditingkatkan
secara jelas dengan cara mengidentifikasi
pemegang hak dan pemangku kewajiban
(kepentingan) serta keterkaitan kewajiban antar
keduanya dan untuk meningkatkan kapasitas
pemangku kewajiban agar mampu menyelesaikan
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tugasnya. Hal ini termasuk mengidentifikasi
pemangku kewajiban non pemerintah yang
berperan untuk memastikan pemenuhan hak
anak atas pendidikan.
Pendekatan pembangunan berbasis hak anak atau
dikenal dengan child right programing adalah sebuah
pendekatan pembangunan berbasis hak (right based
approach) dengan menempatkan anak sebagai pusat
dari seluruh aktivitas dalam pembangunan (child
centered) dengan menggunakan instrumen hukum yang
memayungi hak anak seperti Konvensi Hak Anak
(Convention on the Right of the Child) serta UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak
anak, anak ditempatkan dalam konteks yang lebih luas,
dimana semua tujuan dari program pembangunan
diupayakan untuk memenuhi
hak anak secara
komprehensif. Prinsip dari pendekatan pembangunan
berbasis hak anak ini adalah mempertimbangkan semua
kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak.
Dalam konvensi hak anak, dikategorikan dalam
empat kelompok besar yakni hak hidup, hak tumbuh dan
berkembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi
sementara dalam undang-undang perlindungan
anak juga mencantumkan hal yang sama dengan
menambahkan penghargaan terhadap pendapat anak.
Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak anak
setiap isu yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya
hak anak dikategorikan sebagai pelanggaran hak anak.
Sehingga kasus kurang gizi pada balita tidak hanya
dilihat sebagai sebuah masalah kesehatan, namun
dilihat sebagai sebuah pelanggaran hak anak, yakni
tumbuh kembang.
Hak-hak anak dalam pendidikan secara umum
dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
1. Hak untuk mendapatkan akses pendidikan –
hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan
berdasarkan kesamaan kesempatan tanpa
adanya diskriminasi terhadap etnik, agama,
pengelompokan politik, dan pengelompokan
lainnya.
2. Hak untuk menerima pendidikan yang bermutu –
hak setiap anak untuk menerima pendidikan yang
bermutu agar mereka mampu mengembangkan
seluruh potensi, mewujudkan kesempatan untuk
mendapatkan pekerjaan, dan mengembangkan
keterampilannya.
3. Hak untuk dihormati dalam lingkungan belajar –
hak setiap anak untuk dihargai atas kehormatan
yang melekat dalam dirinya serta dihormati hakhak asasinya dalam system pendidikan.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari
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eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan
diri mereka atau yang mempengaruhi pendidikan
mereka.
Kewajiban menghormati anak dalam lingkungan
belajar adalah sebagai berikut:
1. Menghormati setiap anak tanpa diskriminasi
2. Mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi
manusia, kebebasan, perdamaian, toleransi,
kesetaraan dan persahabatan
3. Menghormati hak anak untuk menyampaikan
pandangan berkaitan dengan kepedulian mereka
4. Mengenali hak kebebasan menyampaikan
pendapat, beragama, kepercayaan, pemikiran
dan berserikat
5. Menghormati privasi, dan
6. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan
fisik, melukai perasaan atau pelecehan,
pengabaian atau pembiaran, perlakukan salah
atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual.
Secara legal formal pemerintah Indonesia telah
memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan
kewajibannya memenuhi hak warga. Komitmen
yang tinggi ini termaktub dalam beberapa peraturan
perundangan sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar 1945, telah mengatur dan
menjamin hak anak mengenai kelangsungan hidup,
tumbuh-kembang anak serta perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, secara implisit juga
diatur hak setiap orang atas status kewarganegaraannya,
pembentukan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar,
kesempatan kerja, kesejahteraan tempat tinggal,
10
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lingkungan hidup, pelayanan pendidikan dan jaminan
sosial serta perlindungan, penegakan dan pemenuhan
HAM (Amandemen UUD 1945, pasal 28B (2)).
Juga pasal 31 menyebutkan bahwa (1) Tiap-tiap
warga negara berhak mendapatkan pengajaran, (2)
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan
undang-undang.
Pembukaan UUD 1945 juga menekankan
tujuan pembangunan nasional, yang antara lain,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan UUD
1945 juga menyatakan bahwa tujuan nasional adalah
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum. Pendidikan merupakan faktor yang sangat
menentukan. Maka dari itu pendidikan merupakan hak
asasi setiap anak.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4/1974
tentang kesejahteraan Anak yang mengatur hak dan
perlindungan anak, yang mencakup hak anak atas
kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang dalam keluarga untuk mencapai
tumbuh-kembang anak secara optimal; pelayanan
untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan
sosial; pemeliharaan dan perlindungan perlindungan
terhadap factor-faktor yang membahayakan di sekitar
lingkungan hidup anak.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/1992
tentang Kesehatan mengatur antara lain pertumbuhan
dan perkembangan anak sejak dalam kandungan, masa
bayi, pra-sekolah dan usia sekolah. Lingkungan yang
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dengan fiduciary duty. Dengan demikian, fiduciary duty
ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi
legislasi. Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi
good public governance pada fungsi legislasi saat ini
masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi
ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut
dapat dilakukan antara lain dengan:
• Peningkatan pemahaman tentang perencanaan
dalam fungsi legislasi;
• Optimalisasi
anggota
DPRD
dalam
mengakomodasi aspirasi stakeholders;
• Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam
penyusunan RAPERDA;
• Ditingkatkannya kemmapuan analisis (kebijakan
publik & hukum) dalam proses penyusunan
RAPERDA;
• Pemahaman yang lebih baik atas fungsi
perwakilan dalam fungsi legislasi; dll.
2. Fungsi penganggaran
Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan
penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah
bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan
fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif,
dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD
ajuan pemerintah daerah; Fungsi penganggaran ini
perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna
pentingnya sebagai berikut:
• APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi
alokasi, fungsi distribusi, &fungsi stabilisasi);
• APBD sebagai fungsi investasi daerah;
• APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan
daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi,
fungsi pengawasan).

Humanis

Dalam konteks good governance, maka peran
serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses
penyusunan APBD dengan menjunjung fiduciary
duty. Prinsip-prinsip universal good governance dalam
konteks GCG, yaitu TARIF/RAFIT principles, sangat
tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam
menjalankan fungsi penganggaran ini.
3. Fungsi pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi
manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan
serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif
dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik
bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan.
Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan
suatu mekanisme peringatan dini (early warning system),
untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan
dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan,
fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk
memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan
perbaikan.
Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama,
antara lain:
• Menjamin agar pemerintah daerah berjalan
sesuai dengan rencana;
• Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang
cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan
penyelewengan yang ditemukan;
• Menumbuhkan
motivasi,
perbaikan,
pengurangan, peniadaan penyimpangan;
• Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah
sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
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menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol akan
menimbulkan hak dan kewajiban.
Hal ini akan menimbulkan pertanyaan dalam diri kita
sebagai warga masyarakat. Apakah dalam menjalakan
fungsinya, DPRD telah melaksanakan fungsinya secara
optimal, sebab bila kita melihat masih banyak fakta
yang menunjukan bahwa DPRD belum optimal dalam
merespon setiap gejala yang ada dalam masyarakat.
Dengan demikian keberadaan DPRD sedikit banyak
di nilai oleh masyarakat atau setidaknya diketahui oleh
masyarakat. Sebab bagaimanapun DPRD adalah milik
masyarakat, diharapkan nanti dengan diketahuinya
peran dewan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan
dalam diri masyarakat, yang dikatakan oleh banyak
pihak sebagai krisis kepercayaan.

B. Peran Dan Fungsi DPRD

OPINI

fungsi pengawasan dengan baik. Dengan melakukan
pengawasan yang baik, DPRD selain bisa mencegah
sedini mungkin penyimpangan terhadap tujuan yang
telah ditetapkan dalam proses legislasi dan anggaran,
DPRD juga bisa mendapatkan bahan-bahan dalam
menyempurnakan produk legislasi dan anggaran sesuai
dengan temuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dengan demikian, didalam menjalankan fungsi
pengawasan bentuk atau model pengawasan yang dapat
dilakukan adalah dengan mengajukan dan menyetujui
kebijakan mengenai isu tertentu sehingga pemerintah
harus menjalankan kebijakan berdasarkan kebijakan
yang sudah disetujui oleh DPRD. Pengawasan dengan
cara melahirkan kebijakan ini sering disebut pengawasan
melalui legislasi (control by legislation). Contoh lain
didalam optimaliasi fungsi pengawasan adalah dengan
memperkuat fungsi anggaran atau sering disebut dengan
pengawasan melalui proses penganggaran (budgetary
control). Misalnya dengan memotong anggaran belanja
perjalanan dinas karena terlalu besar dan tidak masuk
akal, tidak mensetujui kegiatan yang tidak penting
dan cenderung menghambur-hamburkan uang,
menghapuskan upah pungut pajak, dan sebagainya.
Keterkaitan antar kelima fungsi itu mengandung
arti bahwa kelimanya perlu dijalankan secara simultan
dengan proporsi yang lebih seimbang. Ketimpangan
dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD tersebut
tentu saja akan mempengaruhi performance DPRD
secara keseluruhan. Karena bagaimanapun, publik akan
cenderung akan menilai DPRD tidak bekerja secara
maksimal, apabila DPRD hanya menjalankan atau
menitikberatkan satu atau dua fungsi saja. Dengan
demikian, kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi
legislasi dan penganggaran harus diimbangi dengan
kapasitas DPRD dalam menyelenggarakan fungsi
pengawasan.
1. Fungsi Legislasi
Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk
mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak
(stakeholders), untuk menetapkan bagaimana
pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi
legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:
• Menentukan
arah
pembangunan
dan
pemerintahan di daerah;
• Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
• Sebagai kontrak sosial di daerah;
• Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan
Susunan Organisasi PerangkatDaerah
Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi
ini DPRD berperan pula sebagai policy maker, dan
bukan policy implementer di daerah. Artinya, antara
DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat
sebagai stakeholders, ada kontrak sosial yang dilandasi

Dalam sistem demokrasi modern yang berkembang
saat ini, keberadaan lembaga perwakilan politik- yang
sering disebut Parlemen atau lembaga legislatifmerupakan prasyarat penting dari sebuah negara
demokratis. Namun, ukuran demokrasi, tidak berhenti
pada “keberadaan” namun sesungguhnya lebih jauh
menekankan pada tingkat dan kualitas keterwakilan
lembaga perwakilan politik tersebut. Hal ini penting
karena konsep perwakilan politik didasarkan pada
konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok
mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara
dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih
besar. Kualitas keterwakilan itu akan ditentukkan oleh
sejauhmana lembaga perwakilan politik itu menjalankan
fungsi-fungsi utamanya sebagai perwakilan politik
rakyat.
Secara konseptual, Parlemen secara umum dan
DPRD secara khusus memiliki tiga fungsi utama;
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Ketiganya ditopang oleh dua fungsi yang lain: fungsi
artikulasi dan agregasi kepentingan dan fungsi
komunikasi politik. Walaupun kelima fungsi itu bekerja
dengan cara dan ruang lingkup yang berbeda, namun
kelima fungsi itu pada dasarnya mempunyai kaitan yang
erat satu dengan yang lain. Misalnya, dalam menjalankan
fungsi pengawasan, setiap anggota Parlemen menerima
amanat publik untuk memastikan implementasi
kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Daerah
akan mengacu pada kepentingan publik. DPRD
harus memastikan seberapa jauh pemerintah mampu
mewujudkan tujuan-tujuan dan kepentingan bersama
yang sudah disepakati oleh publik pada proses legislasi
dan penganggaran. Demikian pula ketika DPRD harus
menjalankan fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi
itu akan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih effektif
(tepat sasaran), apabila DPRD mampu menjalankan
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terdekat dengan anak diatur dalam kesehatan keluarga.
Pengaturan ini juga merupakan bentuk perlindungan
terhadap keberlangsungan hidup anak. Disamping
itu, Undang-Undang ini mengatur lingkungan
terdekat lainnya dengan anak yang mencakup sekolah,
lingkungan sekitar tempat tinggal, dan masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 1
menyebutkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Pasal 5 ayat 1 dan ayat 5 semakin menegaskan persamaan
dan penghormatan hak atas pendidikan. Ayat 1
menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai
hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu. Sedangkan ayat 5 menyebutkan bahwa
setiap warga negara berhak mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selain itu
juga mengatur Pendidikan Anak Usia Dini sebagai
pendidikan yang ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun.
Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum
jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan
melalui jalur formal dalam bentuk Taman KanakKanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain
yang sederajat; dan jalur pendidikan nonformal yaitu
yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman/
Tempat Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang
sederajat; jalur pendidikan informal, yaitu yang
dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan.
Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak anak
intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah
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tidak dilakukan secara parsial atau saling terpisah,
tetapi dilakukan secara menyeluruh. Demikian juga
dengan para pihak atau stakeholder yang terlibat juga
harus menyeluruh dengan tidak mengedepankan ego
sektoral atau dengan kata lain, semua pihak saling bahu
membahu dengan menggunakan semua sumber daya
yang dimiliki secara efektif dan efisien. Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan berbasis hak sangat
penting mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan
hingga monitoring dan evaluasi.
Selain itu sebagai pemangku kewajiban pemerintah
didorong untuk menunjukkan tanggung jawabnya
dalam memenuhi hak masyarakat sebagai pemegang
hak. Mengapa pemerintah dituntut untuk memenuhi
hak masyarakat adalah karena masyarakat telah
memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara
dengan membayar pajak serta memilih pemerintah
lewat proses demokrasi.
Banyak permasalahan anak yang diakibatkan oleh
berbagai faktor, kesehatan dan gizi. Indonesia telah
berhasil mengurangi angka kematian anak dan bayi
beberapa tahun belakangan, namun kasus kekurangan
gizi pada anak dan masalah kesehatan ibu masih
cukup besar, karena itu, tetap menjadi fokus penting
hingga saat ini. Program Perlindungan Anak UNICEF
bekerjasama dengan pemerintah dan badan-badan
penegak hukum menangani isu-isu yang berkaitan
dengan pelecehan, kekerasan, eksploitasi anak, dan
pencatatan kelahiran.
Dengan banyaknya lembaga non pemerintah lokal
dan asing yang peduli terhadap hak anak diharapkan
dapat menjadi pemangku kewajiban kedua yang kuat
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untuk mendorong dan menggugah pemerintah agar
dapat memenuhi hak-hak anak yang belum sepenuhnya
dipenuhi oleh pemerintah. Untuk mensinergikan
semua program yang dilakukan oleh berbagai lembaga
non pemerintah yang ada dalam memenuhi hak anakanak Indonesia, maka pemerintah harus berperan
dalam mengatur sumber daya yang dimiliki oleh semua
lembaga yang ada sehingga program yang dilakukan
bisa memberikan manfaat yang lebih besar terhadap
pemenuhan hak anak. Untuk para lembaga non
pemerintah juga perlu ada kemauan baik untuk duduk
bersama berbagi pengalaman serta saling mendukung
dalam menjalankan program agar sumber daya yang
dimiliki dapat efektif dan efisien.
Pendekatan pembangunan berbasis hak anak juga
perlu dilakukan oleh pemerintah terutama dalam
mengatasi isu-isu yang menyangkut pemenuhan hak
anak karena pendekatan ini sangat efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan pembangunan.
Alasan
mendasar
mengapa
pendekatan
pembangunan berbasis hak anak ini digunakan adalah
karena anak merupakan generasi penerus yang akan
menggantikan generasi saat ini, di tangan anakanak masa depan bangsa dipertaruhkan dan dengan
memenuhi hak anak sebenarnya juga memenuhi hak
asasi manusia karena hak anak juga merupakan hak
asasi manusia. Hak kelangsungan hidup anak dapat
diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang
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pada anak, memenuhi kebutuhan hak dasar anak.
Menjadi apa anak-anak nanti sangat bergantung pada
peran orang dewasa dan lingkungan sekitar mereka.
Sebisa mungkin mendorong anak-anak untuk tumbuh
dengan sehat, cerdas, bermoral, tinggal di tempat
yang aman, dilindungi dan partisipatif, hingga saatnya
mampu mengantarkan anak sebagai generasi penerus
menuju ke gerbang masa depan yang lebih cerah.
Selain itu, paradigma pengembangan kesejahteraan
dan perlindungan anak harus dapat dilakukan secara
holistik. Dalam arti, setiap perencanaan pembangunan
pada semua sektor baik pemerintah maupun non
pemerintah tidak lagi terkesan segmentatif, tapi
perlu terintegrasi dalam rana pemenuhan hak demi
mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Sumber

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia No 23/2002 tentang
Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/1992 tentang
Kesehatan
Panduan Bagi Tim Penyusun Renstra, Kementerian
Pendidikan Nasional - UNICEF
Berdasarkan pada UNICEF/UNESCO, 2007, hal 35.
Berdasarkan pada UNICEF/UNESCO, 2007, hal. 14-15
Sumber : http://mypage.iu.edu/~rsstrom/globe.jpg

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Oleh: Oksimana Darmawan, SE., SH

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus

A. Pendahuluan

Dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan di
tingkat daerah diperlukan adanya kerja sama bagi tiaptiap instansi yang terkait di dalamnya, karena kehidupan
bertatanegaraan itu tidak bisa berjalan kalau hanya
dilakukan oleh satu instansi saja tanpa adanya instansi
lain yang juga melaksanakan kehidupan bernegara
tersebut.
Penyelenggaraan pemerintah daerah di suatu negara
tergantung dari bentuk negara yang dianut oleh nagara
bersangkutan. Bentuk negara yang menggambarkan atau
menjelaskan pembagian kekuasaan dalam suatu negara
secara vertical yaitu antar pemerintah yang dipusat dan
pemerintah yang didaerah. Sedang pembagian secara
horizontal menggambarkan pembagian kekuasaan
antara legislatif, eksekutif, yudikatif.
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Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menganut
demokrasi yaitu bentuk kenegaraan yang secara optimal
menghormati manusia sebagai makluk yang otonom
dan sama derajatnya. Demokrasi yang dianut oleh
negara Indonesia adalah demokrasi perwakilan yang
mana maksudnya adalah rakyat secara tidak langsung
mengambil bagian dalam ketatanegaraan, rakyat disini
mempunyai wakil untuk menmpung aspirasinya yang
diperankan oleh legislative, seperti halnya Presiden dan
DPR, Gubernur dan DPRD tingkat I dan Bupati, atau
Walikota dan DPRD tingkat II.
Bila kita berbicara mengenai kedudukan DPRD
di daerah sebagai suatu lembaga yang bertujuan untu
mengontrol pemerintah di daerah maka kita akan
mengacu pada fungsi dari DPRD sebagaimana yang
diatur dalam UU No. 22 th. 1999. Yang mana dalam
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eksploitasi terhadap perempuan, yang dieksploitasi
adalah bagian sensitif dari perempuan, karena kalau
tidak begitu tidak akan laku. Hal itu suatu penghinaan
terhadap perempuan. Perusahaan swasta melakukan
aturan seperti itu, ini merupakan pelanggaran
HAM. Dalam penafsiran Ketuhanan Yang Maha
Esa terjemahannya adalah melaksanakan ajaran
agama dengan satu peraturan internal itu merupakan
pelanggaran, tetapi kalau memang orang tersebut tidak
mau menutup aurat tidak disebabkan karena peraturan
itu hak asasinya dia, dia mau memakai jilbab mau tidak,
mau berpakaian panjang atau pendek itu hak mereka
bukan karena peraturan dipaksakan oleh peraturan,
maka timbul persoalan, dengan peraturannya dia kalau
kamu tidak mau berarti pemaksaan (diskriminasi).
Dalam pelaksanakan hak asasi manusia pada suatu
perusahaan ketika suatu aturan melanggar hak orang
lain, orang mau melakukan ajaran agamanya itu dilarang,
misalnya suster-suster dilarang memakai penutup
kepala itu termasuk melanggar HAM juga. Dianjurkan
adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilainilai agama, HAM itu tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai agama dan tidak boleh bertentangan dengan
hak orang lain.
Ketika kita bicara UU dan diskriminasi, tidak boleh
memperlakukan orang secara diskriminatif, sebagai
contoh dalam sebuah perusahaan karena seseorang
bukan keturunan pimpinan atau pemilik bank,

meskipun dia orang sehebat apa hanya digaji sedikit,
tetapi karena seseorang mirip dan ada struktural
fisiknya sama dengan pemilik banknya maka digaji
besar sekalipun bodoh sekalipun, hal inilah yang harus
kita tentang. Bukan menjadi rahasia umum di BCA bagi
pegawai Tionghoa akan memperoleh gaji lebih tinggi
daripada orang pribumi, sebaliknya di Bank Mandiri
orang pribumi akan digaji lebih tinggi daripada orang
Tionghoa, hal inilah seolah-olah UU tidak bisa meresap
ke level-level swasta. Contoh lain, Rumah Sakit Mitra
Keluarga, bukan rumah sakit agama tertentu, tetapi
karyawannya dibebaskan untuk berpakaian sesuai
dengan ajarannya, itu bisa kita jadikan contoh. Hal ini
berbeda dengan RS. MMC, dimana dokter yang bukan
merupakan karyawan RS. MMC boleh mengenakan
jilbab, tapi bagi dokter yang terikat sebagai karyawan
RS. MMC tidak diperbolehkan berjilbab.
Kedepannya, diperlukan rekomendasi bersama
antara Kementerian Hukum dan HAM dan
Kemenakertrans terkait dengan etika berpakaian di
perusahaan swasta, dengan tetap memperhatikan K3
(Keselamatan, Keselamatan, Kerja), karena selama ini
pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi sebagai pemangku
kebijakan, serta Diperlukan adanya suatu aturan
mengenai standar minimum mengenai kesopanan
dalam berpakaian khususnya untuk lingkungan
pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan HAM, utamanya
tentang kebebasan berekspresi yang dibatasi (limitation
of expression).

Sumber: http://blog.dresses-shopping.
com/wp-content/uploads/2011/10/
Professional_Business_Dress_for_
Women.jpg
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Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran
Oleh Yuliana Primawardani
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

A

nak merupakan generasi penerus bangsa yang
negara atas status keperdataan seseorang. Hal ini
perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan
berarti bahwa akta kelahiran merupakan jaminan bagi
dari keluarga, masyarakat dan negara terutama
anak untuk mempermudah dirinya mendapatkan hakberkaitan dengan hak-haknya sebagai seorang anak.
haknya baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya.
Salah satu hak anak yang perlu mendapatkan perhatian
Tanpa kepemilikan akta kelahiran, akan mempersulit
adalah hak untuk mendapatkan Akta Kelahiran yang
anak untuk memperoleh hak atas pendidikan formal,
merupakan suatu pencatatan atas peristiwa kelahiran
pengurusan pasport, warisan keluarga dan sebagainya.
anak.
Banyaknya jumlah anak Indonesia yang belum
Badan Kependudukan Keluarga Berencana
memiliki akta kelahiran disebabkan adanya persyaratan
Nasional (BKKBN) mencatat, jumlah bayi yang lahir
yang dianggap memberatkan dalam pengurusan akta
di Indonesia mencapai 10.000 orang per hari atau
kelahiran. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi
sekitar empat juta jiwa per tahun (Kompas.com:2011).
adalah harus melampirkan fotokopi buku nikah.
Jumlah angka kelahiran tersebut sangat lah tinggi
Persyaratan tersebut dianggap memberatkan karena
mengingat Indonesia memiliki sumber daya manusia
banyak anak yang dilahirkan dari pasangan yang
masih rendah. Hal tersebut dapat terlihat dari masih
melangsungkan pernikahan secara agama tanpa adanya
tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan
akta nikah ataupun dilahirkan karena sebab lain seperti
data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat per
korban perkosaan, pergaulan bebas dan sebagainya.
Maret 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia
. Adanya persyaratan tersebut secara jelas
mencapai 13,33 persen atau sebanyak 31,02 juta jiwa
menimbulkan anggapan bahwa akta kelahiran
(Viva news.com:2010).
hanya diperuntukkan bagi anak yang terlahir dari
Tingginya tingkat kemiskinan tersebut menyebabkan
perkawinan yang sah menurut negara saja, padahal
lebih dari 60 persen anak Indonesia tidak memiliki
Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39
akte kelahiran (cathnewsindonesia.com:2011). Padahal
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan
Akta kelahiran merupakan identitas pertama yang
bahwa Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas
dimiliki oleh seorang anak dan merupakan pengakuan
suatu nama dan status kewarganegaraan. Isi dari pasal
Humanis VOLUME 2 TAHUN VII DESEMBER 2011 13
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termasuk soal penggunaan jilbab. Baru setelah ada
kejadian saya, manajemen mengeluarkan peraturan di
atas materai tentang seragam karyawan, dilarang pakai
jilbab, peci atau jaket saat bekerja. Pertengahan Agustus
2010, pihak manajemen menawarkan dua pilihan,
membuka jilbab selama kerja atau mengundurkan diri
kalau masih tetap menggunakan.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ninik Rahayu
menilai pelarangan jilbab yang diberlakukan baik
di sekolah ataupun perusahaan terlalu berlebihan.
Menurutnya, larangan tersebut merupakan sebuah
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
yang terkait dengan tata cara berpakaian. Ninik
mengatakan bahwa “cara berpakaian adalah sebuah
pilihan masyarakat. Jadi, baik perusahaan ataupun
sekolah seharusnya tidak boleh mengeluarkan larangan
tersebut.”
Di beberapa negara prinsip berpakaian etis dapat
dilihat dari berbagai contoh yang dikemukakan
dibawah ini Januari 2011, Srilanka negara konserfativ,
yang masih sangat kuat dengan tradisi agamanya, sudah
mulai membahas perlunya pelarangan pemakaian
rok mini demi alasan penegakan moral, sebelumnya
Presiden Mahinda Rajapakse baru saja memerintahkan
pembongkaran papan iklan yang menunjukan
perempuan yang hampir tidak menggunakan pakaian
Sumber : http://media.vivanews.com/images/2011/10/12/127019_ilustrasi-akta-kelahiran.jpg

tersebut dapat diwujudkan melalui pembuatan Akta
Kelahiran. Pengaturan lebih lanjut tercantum dalam
Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan
bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya
tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk
anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang
menemukannya. Dengan demikian, isi pasal 27 ayat (4)
tersebut perlu diimplementasikan dalam pemenuhan
hak anak dalam memperoleh Akta Kelahiran.
Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah adanya
biaya administrasi yang diperlukan dalam pengurusan
akta kelahiran yang dianggap memberatkan, terlebih
bila terjadi keterlambatan dalam pengurusan akta
kelahiran yang biayanya dapat mencapai Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) untuk proses penetapan pengadilan.
Persoalan biaya administrasi inilah yang menjadi salah
satu penyebab masih banyaknya anak Indonesia
yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal dalam
Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa
Pembuatan Akta Kelahiran Tidak dikenakan Biaya.
Akan tetapi Pengenaan biaya denda administratsi
14

Humanis

VOLUME 2

pada proses pembuatan Akta kelahiran lebih lanjut
telah diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kelahiran
Kependudukan.
Oleh karena itu, untuk membantu masyarakat miskin
memperoleh akta kelahiran bagi anak, pemerintah
menyelenggarakan program pembuatan akta kelahiran
secara gratis. Akan tetapi program tersebut merupakan
kebijakan dari pemerintah daerah, sehingga tidak
semua daerah menyelenggarakan kegiatan serupa.
DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang
telah melaksanakan program dispensasi pembuatan
akta kelahiran secara gratis.. Program dispensasi
diperuntukkan bagi anak kelahiran 2007 -2011
sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011 tentang
Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang
Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
Dengan kata lain, anak yang lahir setelah UU nomor
23 tahun 2006 dan belum mengurus akta kelahiran
dapat membuat akta kelahiran tanpa berdasarkan
penetapan pengadilan, mereka hanya akan dikenakan
denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja.
Pelaksanaan Program Pembuatan Akta Kelahiran
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sama sekali.
Maret 2011, Rusia, bekas negara komunis, juga
sudah memperlakukan larangan pakai rok mini, di
parlemen, semua wanita anggota parlemen di Rusia
harus tunduk dengan kode etik baru yang berisi
larangan mengenakan rok mini. Aturan yang segera
diberlakukan ini juga berlaku untuk seluruh wanita
yang bekerja di kompleks parlemen.
Pemberlakukan kode etik itu diharapkan dapat
meredam berbagai kritik pedas atas banyaknya wanita
di kompleks parlemen yang mengenakan rok mini dan
busana berbelahan dada rendah, bahkan sebuah kota
di Italia, Stabia melarang perempuan mengenakan
rok mini, jins terlalu ketat dan potongan kerah terlalu
rendah, peraturan ini bertujuan untuk menghindari
tindakan tidak bermoral.
Aturan baru itu juga melarang orang berjemur di
bawah terik matahari di kawasan publik atau bermain
sepak bola di tempat-tempat publik. Di Universitas
Bandeirante di Sao Paolo Brazil, mengeluarkan seorang
mahasiswi Geisy Arruda, karena dianggap berpakaian
tidak pantas dan dianggap mengganggu ketenangan
di kelas karena “tidak menghormati prinsip etika,
martabat akademik dan moral”.
Seseorang tidak boleh dilarang haknya tetapi dia
juga tidak boleh memaksa orang lain, karena urusan
dia dengan Tuhan-Nya. Ketika terjadi pelarangan
maka timbul persoalan, tetapi apabila tidak ingin
melaksanakan tidak ada paksaan juga. Tanggung
jawabnya bukan kepada negara tetapi kepada TuhanNya, ketika haknya dilarang oleh orang lain kenapa
negara membiarkan terkait dengan pemaksaan yang
pada ujungnya terjadi diskriminasi.
Pada dasarnya cara berpakaian dalam perusahaan
atau instansi pemerintah merupakan aspek yang
perlu pengaturan tertentu sebagai kebijakan internal
yang dapat diwujudkan berupa surat edaran dan
pengumuman yang diletakkan di ruang kerja.
Berkaitan dengan hal tersebut, Bidang Evaluasi,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi
Sosial dan Budaya mewawancarai Menteri Hukum dan
HAMiii terkait berpakaian etis di perusahaan swasta
sebagai berikut:
Kita harus menggerakkan Kementerian Hukum
dan HAM dengan memberikan kontribusi positif
terhadap masyarakat. Paradigmanya memang di dalam
melaksanakan tugas-tugas baik itu pembentukan
hukum, penegakan hukum didalamnya juga harus
selalu dibungkus dengan perlindungan HAM. Peran
yang perlu kita angkat martabat kemanusiaan melalui
kementerian hukum dan HAM ini dalam kebersamaan
itu bukan lips-service.
Saat ini banyak sekali terjadi peremehan dan
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Diskriminasi Berpakaian Secara Etis
di Perusahaan Swasta

S

Tim Evaluasi Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya1

aat ini banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap
perempuan di perusahaan-perusahaan swasta.
Pengusaha dengan leluasa bisa memberlakukan
peraturan seperti itu kepada karyawan perempuan,
karena kalau mau bekerja di perusahaan tersebut
dimana salah satunya adalah berpakaian serba mini
(memperlihatkan bagian yang pribadi dari perempuan)
untuk menarik pembeli atau konsumen agar laku
terjual. Dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia pada
suatu perusahaan, apabila suatu kebijakan atau aturan
yang dikeluarkan oleh perusahaan melanggar hak orang
lain, khususnya karyawan perempuan; orang itu mau
melakukan ajaran agamanya dilarang, misalnya; tidak
boleh berjilbab selama bekerja, dan harus berpakaian
super mini dan kalau tidak mau mengikuti peraturan
perusahaan dikeluarkan dari pekerjaan, maka hal ini
merupakan suatu pelanggaran HAM.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Pasal 1 Angka 3 tentang HAM secara tegas tidak
membolehkan adanya diskriminasi. Pasal ini
menyebutkan: ”Diskriminasi adalah setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan,
22

Humanis

VOLUME 2

pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya
dan aspek kehidupan lainnya”. Selain itu Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 38 ayat 2
menyebutkan: “setiap orang berhak dengan bebas
memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula
atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.
Diksriminasi berpakaian etis dapat dilihat dari
beberapa contoh diantaranya kasusii : Ayudia Satta
melaporkan perlakuan diskriminatif PT. Layar Graha
Prima (Blitzmegaplex), BSD City, Tangerang. Dia di
mutasi dari posisinya sebagai supervisor operasional
hanya karena memakai jilbab. Ayudia menceritakan
perlakuan pimpinan perusahaannya ke Komnas
HAM, “Saya ingin dibantu karena saya yakin tidak ada
alasan memecat, saya tidak mengerjakan pekerjaan
dengan lalai. Saya merasa diperlakukan tidak adil”.
Perlakuan diskriminatif bermula saat dia memutuskan
mengenakan jilbab pada 3 Juli 2010. Selang dua
hari kemudian, pihak manajemen mendadak
memanggilnya. Manajemen perusahaan memutuskan
untuk ”merumahkan” Ayudia untuk sementara waktu,
alasannya karena memakai jilbab. Sejak bekerja di
Blitzmegaplex BSD City 1 Desember 2006 silam,
manajemen tidak menerapkan peraturan karyawan
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secara gratis agaknya kurang berjalan dengan lancar. Hal
ini dapat terlihat dari kurangnya peminat masyarakat
pada program pembuatan akta kelahiran secara gratis
di Jakarta Selatan. Pada wilayah tersebut terdapat 3000
anak yang belum memiliki Akta Kelahiran. Akan tetapi
baru 602 warga yang mengajukan pembuatan akta
kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Sudin Dukcapil) setempat (Media Indonesia.
Com:2011). Padahal program tersebut hanya berlaku
selama 3 (tiga) bulan dengan menargetkan bahwa pada
tahun 2012 seluruh anak di Jakarta telah memiliki Akta
Kelahiran. Upaya jemput bola pun telah dilakukan
dalam program tersebut melalui tingkat kecamatan
sampai tingkat RW, akan tetapi masyarakat seakan
belum mengetahui adanya program tersepun ataupun
belum memahami pentingnya memilki akta kelahiran.
Sepinya minat masyarakat akan pelaksanaan
program Dispensasi Pembuatan Akta Kelahiran Gratis
ini mungkin disebabkan beberapa hal yaitu:
1. Kurangnya Sosialisasi akan adanya program
Dispensasi Pembuatan Akta Kelahiran Gratis;
2. Adanya pemikiran bahwa keterlambatan tetap
harus melalui penetapan pengadilan yang
memerlukan prosedur yang rumit,
3. Batasan tahun kelahiran atas keterlambatan
pembuatan akta kelahiran gratis, karena hanya
diperuntukkan bagi anak yang lahir setelah UU
nomor 23 tahun 2006.
4. Tidak dapat memenuhi persyaratan berupa Surat
bukti kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/
bidan dan bukti pernikahan orang tua;
5. Tidak dapat menghadirkan saksi sebanyak 2
orang;

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah
perlu meninjau kembali berbagai persyaratan yang
dibutuhkan dalam pengurusan Akta Kelahiran.
Persyaratan mengenai bukti pernikahan hendaknya
bukan menjadi syarat mutlak dalam pembuatan akta
kelahiran walaupun sudah terdapat kebijakan akan hal
tersebut sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini untuk mempermudah
anak memperoleh hak-haknya atas kepemilikan akta
kelahiran. Bila semua anak di Indonesia telah memilki
akta kelahiran, maka akan selain mempermudah anak
dalam mengurus berbagai hal yang membutuhkan
administrasi kependudukan, juga akan menghindarkan
anak dari berbagai tindak kekerasan, seperti perdagangan
anak. Identititas pertama bagi anak tersebut akan
berpengaruh besar akan masa depan anak. Semoga
dikemudian hari pengurusan akta kelahiran menjadi
lebih mudah dan terarah, sehingga anak Indonesia
akan merasa mendapatkan perlindungan akan hakhaknya sebagai anak.

Sumber:

http://www.cathnewsindonesia.com/2011/10/07/50juta-anak-tidak-punya-akta-kelahiran/
h t t p : / / w w w. m e d i a i n d o n e s i a . c o m /
read/2011/10/27/271738/37/5/Akta-KelahiranGratis-di-Jaksel-Sepi-Peminat tanggal 27 Oktober 2011
h t t p : / / r e g i o n a l . k o m p a s. c o m /
read/2011/02/18/22465662/Setiap
.Hari.10.000.
Bayi.Lahir. Tanggal 18 Februari 2011
Viva news.com Tanggal 1 Juli 2010 diakses melalui ttp://
bisnis.vivanews.com/news/read/161562-jumlah-orangmiskin-turun-jadi-32-5-juta-jiwa

Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/images/berita/normal/852693_10182321112011_MENGGUGAT-AKTA-KELAHIRAN.jpg
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Setiap Narapidana Berhak Mendapatkan Remisi
Oleh : Firdaus

wajib pula menaruh pertimbangan pada penerapan
prinsip proporsionalitas dalam melaksanakan otoritas
tersebut. Terkait hal tersebut, Komite Hak Asasi
Manusia untuk ICCPR menginterpretasikan bahwa
pengekangan terhadap kebebasan bergerak musti
bertujuan untuk “serve the permissible purposes; they must also
be necessary to protect them. Restrictive measures must conform
to the principle of proportionality; they must be appropriate to
achieve their protective function; they must be the least intrusive
instrument amongst those which might achieve the desired result;
and they must be proportionate to the interest to be protected”.
Berdasarkan interpretasi tersebut, kebijakan
pemasyarakatan sudah sepatutnya dilakukan sebagai
instrumen yang paling tidak mengganggu (least intrusive),
proporsional, dan diterapkan dengan semangat
pengayoman (aegis). Dengan pedoman penerapan
prinsip proporsionalitas dalam proses pemasyarakatan,
kita kemudian dapat bergerak ke dimensi kedua dari
pemberian remisi kepada narapidana, yaitu diskresi
negara.
Dalam Pasal 34 PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, telah dirinci bahwa remisi merupakan
hak yang sifatnya bersyarat (conditional). Oleh sebab itu,
remisi bukanlah merupakan HAM par excelence, yang
dapat secara serta merta diklaim oleh setiap warga

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus

D

alam pemerintahan suatu negara pasti
diatur mengenai hukum dan pemberian
sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.
Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturanperaturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan
bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan
suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus
mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun,
fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti
harus ada perubahan secara berencana. Untuk
menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah
berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap
masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya.
Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan
hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatanperbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.
Dalam Hukum pidana pasti tidak akan lepas dari
permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan
salah satu bagian penting dalam proses berjalannya
hukum pidana, adapun permasalahan pokok dalam
16
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hukum pidana, yaitu:
1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (Korporasi) yang melakukan perbuatan
yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada
orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.
Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang
ketiga di dalam hukum pidana yang sebenarnya
merupakan sarana atau instrument yang dipergunakan
untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana
bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan
sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang
sesungguhnya.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan
kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar
hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri
atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana
pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan
terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan
barang-barang tertentu,dan pengumuman putusan
hakim.
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binaan, namun harus pula diletakkan sebagai bagian dari
diskresi negara untuk menganugerahkan pengurangan
masa hukuman bagi mereka yang, diantaranya, telah
berkelakuan baik.
Logika demikian dapat membantu kita untuk
menjawab pertanyaan yang kerap muncul di
tengah publik, tentang legitimasi pemerintah dalam
mengetatkan (dalam titik tertentu menghentikan)
pengurangan hukuman bagi terpidana, diantaranya,
korupsi dan terorisme. Berdasarkan nilai normatif
dalam HAM, setidaknya terdapat dua basis yang sah
(legitmate basis) bagi pemerintah untuk menjalankan
beleid tersebut.
Pertama, keamanan publik. Sebagaimana diterakan
dalam Prinsip Siracusa, keamanan publik meliputi
“protection against danger to the safety of persons, to their life
or physical integrity or serious damage to their property”. Pada
aspek tersebut, masyarakat tentunya telah mafhum
benar akan bahaya nyata yang ditimbulkan oleh pelaku
tindak pidana terorisme, dan pengetatan terhadap hak
bergerak para terpidana terorisme pada prinsipnya
mendapatkan justifikasi yang sah dari pertimbangan
ini.
Kedua, ketertiban publik (ordré public). Mengingat
tindak pidana korupsi telah lama menyebabkan
rusaknya tatanan publik dan berfungsinya layanan
publik yang ideal, maka adalah sah apabila negara
menjatuhkan pengetatan remisi terhadap para pelaku
rasuah ini. Selain itu, beleid yang dinilai beberapa kalangan
kontroversial ini, sesungguhnya perlu dianggap
sebagai jawaban terhadap tuntutan atas perwujudan
keadilan publik. Dengan demikian, asumsi bahwa
kebijakan tersebut mengusung nuansa diskriminatif
dapat dipatahkan, karena pada prinsipnya pengetatan
pemberian remisi telah mendapatkan justifikasi yang
obektif dan layak (objective and reasonable), mengingat
secara teori, objektivitas dan kelayakan sebuah dasar
dalam HAM merupakan akumulasi dari tujuan yang
sah (legitimate aim) dan proporsionalitas.
Dari keseluruhan rangkaian alur berpikir di atas,
terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan terkait
kebijakan pengetatan remisi yang ada, pertama, remisi
dapat dikatakan sebagai hak sui generis, dan bertalian
erat dengan hak individu untuk bebas bergerak; kedua,
dalam pemberian remisi, negara memiliki hak diskresi
untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam
mengekang kebebasan seseorang untuk bergerak; dan
ketiga, pengetatan pemberian remisi bagi terpidana
korupsi dan terorisme pada prinsipnya sejalan dengan
norma-norma HAM, dan oleh sebab itu harus dilihat
sebagai sebuah cara yang sah (legitimate means) dalam
memberantas korupsi dan terorisme tanpa harus
melanggar hak sipil seseorang.
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Dua Dimensi Remisi
Oleh : Harison Citrawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik

K

ementerian Hukum dan HAM akhirnya
memantapkan langkahnya untuk menerapkan
kebijakan tentang pengetatan pemberian
remisi untuk para terpidana kejahatan terorganisasi,
termasuk di dalamnya korupsi, terorisme, dan narkotika.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai repons dari
pemerintah di tengah terusiknya rasa keadilan publik
paska pemberian remisi bagi setidak 427 terpidana
korupsi pada Agustus lalu di seluruh Indonesia.
Kontan, perdebatan segera membuncah di tengah
publik dengan anggapan bahwa kebijakan tersebut
bernuansa diskriminatif dan ditengarai melanggar hak
asasi manusia (HAM). Agar lebih fokus, dalam tulisan
singkat ini, saya ingin mencoba menilik lebih dalam
tentang pemberian remisi vis-à-vis perlindungan HAM,
tentang bagaimana pengetatan remisi dapat dicarikan
dasar justifikasinya berdasarkan normativitas HAM.
Secara normatif, sebagaimana termaktub di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, telah diatur bahwa pengurangan
masa hukuman (remisi) merupakan bagian dari hakhak narapidana. Kritik terhadap kebijakan pengetatan
pemberian remisi pada prinsipnya mendasarkan diri
pada aturan tersebut- bahwa negara wajib memenuhi
hak atas remisi bagi setiap narapidana, terlepas dari
jenis tindak pidana yang dilakukannya.
Namun demikian, menurut pengamatan saya,
20
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pemberian remisi bagi narapidana yang secara teknis
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2006 menyiratkan dua dimensi di dalamnya yaitu,
pertama, remisi sebagai hak, dan kedua, remisi sebagai
bagian dari diskresi Pemerintah.
Berangkat dari perspektif hak asasi manusia, remisi
memiliki kaitan yang erat dengan hak seseorang
atas kebebasan bergerak. Kebebasan tersebut telah
diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan
nasional maupun internasional yang telah diratifikasi
oleh Indonesia. Sebut saja Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(ICCPR). Ringkasnya, hak atas kebebasan bergerak
merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi
oleh negara.
Pada bulan Juli lalu, Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM mengadakan seminar nasional
bertajuk sistem pemasyarakatan berbasis HAM.
Secara eksplisit, ruh yang menjadi common sense, yang
diusung oleh hampir seluruh pelaku kemasyarakatan
di Indonesia ialah bahwa pengekangan (restriction) yang
ditimpakan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana,
dalam konteks sistem pidana terpadu, ialah terhadap
kebebasan seseorang untuk bergerak.
Dalam menimpakan pengekangan hak kebebasan
bergerak, negara, dalam konteks perlindungan HAM,
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Sistem Kepenjaraan Menjadi Sistem
Pemasyarakatan

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan
terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara.
Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai
reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana
yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum,
pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang
kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya
dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan
pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara
berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan
sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi
dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan
tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat
yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan
lingkungan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak
tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak
pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu
pula institusinya yang semula disebut rumah penjara
dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga
Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala
Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal
17 juni 1964.
Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem
pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan
pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan
yang mengandung dua hal. Hal yang pertama,
mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana
penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan
upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal
yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran
tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana
dalam rangka sistem pemasyarakatan.
Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan
sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya
memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu
pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa,
hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan
dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan
manusia. Keterpaduan para pihak yang berproses dalam
pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan
bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat
kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada
hukum.
Narapidana sebagai warga binaan Lembaga
Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di
lembaga pemasyarakatan
kurang diperhatikan hak
Sumber : http://externalnapi.blogspot.com/2010/03/
asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan
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pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hakhaknya dicabut. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan,
seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan
Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak
untuk:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani
maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti
siaran media massa lainya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan
yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat
hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10.Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk
cuti mengunjungi keluarga;
11.Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12.Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13.Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Narapidana Untuk Mendapatkan
Remisi

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i UndangUndang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan
pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian
remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa
hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah
hadiah yang diberikan pemerintah kepada para
narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Untuk memperoleh remisi narapidana harus memenuhi
beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya
pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha
tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh
remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Dalam memperoleh remisi bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa
peraturan perundang-undangan antara lain: UndangUndang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang
Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999

VOLUME 2

TAHUN VII

DESEMBER 2011

17

OK HUmanis DESEMBER 2011.pdf, Flat 18 of 18 - Pages: 18, 19, 01/05/12 12:45 PM

OPINI
tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan
HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang
Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik,
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani
Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara
Sementara.
Sistem pemasyarakatan yang tujuannya mengarah
pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana
melalui upaya-upaya yang sifatnya eduktif, korektif dan
defensif. Semua narapidana ataupun anak pidana yang
telah memenuhi syarat tanpa terkecuali narapidana dari
tindak pidana korupsi dan terorisme dapat mengajukan
remisi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undangundang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
yang kemudian diatur juga dalam PP 32 Tahun 1999,
diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang
Remisi, dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan
hak warga binaan pemasyarakatan. Dari berbagai jenis
remisi (mulai dari remisi umum, remisi khusus, remisi
tambahan, dan remisi dasawarsa), setiap tanggal 17
Agustus bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaa
RI, remisi umum menjadi hak yang selalu ditunggu oleh
para napi. Karena pada saat itulah remisi umum secara
rutin diberikan kepada sebagian besar napi yang telah
memenuhi syarat. Adapun syarat untuk memperoleh
remisi umum ini adalah berkelakuan baik selama proses
pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, telah
melaksanakan pidana lebih dari 6 bulan (terhitung dari
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tanggal penahanan hingga tanggal 17 Agustus tahun
terkait), tidak sedang dikenakan hukuman disiplin,
tidak sedang melaksanakan cuti menjelang bebas,
dan tidak dijatuhi pidana kurungan pengganti denda,
tidak dijatuhi hukuman pidana seumur hidup atau
pidana mati. Besaran remisi yang diterima oleh para
narapidana tersebut berbeda-beda, hal ini tergantung
pada masa pidana yang telah dijalaninya.
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Keppres No.
174 Tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa bagi
Napi yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan
diberikan remisi 1 bulan, untuk yang lebih 12 bulan
dapat 2 bulan, bagi yang sudah menjalani tahun kedua
dapat 3 bulan, tahun ketiga 4 bulan, tahun keempat dan
kelima dapat 5 bulan, tahun keenam dan seterusnya
dapat 6 bulan setiap tahunnya

Remisi untuk Tindak Pidana Korupsi dan
Terorisme

Pada prinsipnya sebagaimana telah disebutkan di
atas, baik narapidana korupsi, terorisme ataupun tindak
pidana lainnya tetap mendapatkan hak yang sama
untuk mendapatkan remisi, dan hak tersebut telah
dilindungi oleh UU. Hanya saja dengan dikeluarkannya
PP Nomor 28 Tahun 2006 yang merubah ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999,
dan mengingat kekhususan dan dampak korupsi dan
terorisme ini demikian besarnya, maka syarat-syarat
pengajuan remisi bagi napi tindak pidana khusus
seperti halnya tindak pidana korupsi dan terorisme
tersebut, lebih diperketat.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, saat
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ini tidak semua koruptor dan teroris demikian mudah
mendapatkan remisi sebagaimana halnya narapidana
tindak pidana umum lainnya. Selain syarat-syarat
dalam Keppres 174 Tahun 1999 mengikat pula pada
narapidana korupsi dan terorisme. Ada perbedaan
syarat lainnya yang diatur dalam Pasal 34 ayat 3 Peraturan
Pemerintah 28 Tahun 2006, yakni napi korupsi,
terorisme, narkotika dan psikotropika, kejahatan HAM
yang berat, dan kejahatan transnational, baru dapat
mengajukan remisi jika telah menjalani lebih dari 1/3
masa pidananya, dan telah berkelakuan baik selama di
Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, remisi untuk
napi tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM,
setelah mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu
dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan HAM, Khusus narapidana korupsi, ditambah lagi
kreteria tambahan bahwa kerugian negara tidak boleh
di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan
sanksi pidananya tidak boleh lebih dari 2 tahun penjara.
Kebijakan untuk tidak memberikan remisi untuk
koruptor dan teroris ini harus memiliki landasan
yuridis yang kuat dan alasan-alasan yang bisa
dipertanggungjawabkan, karena kalau tidak demikian,
maka akan berkembang pada pengurangan dan
pelanggaran terhadap hak-hak narapidana sebagaiman
yang diamanat dalam UU 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. Keputusan tersebut akan menjadi
baik, jika memang tujuannya baik sebagai langkah
preventif yang sifatnya integral. Namun, takkan menjadi
kurang baik jika keputusan tersebut hanya sekedar
sarana framentair dan reaktif untuk memuaskan emosi
masyarakat karena sekarang pemberantasan korupsi,
menjadi trend dan hanya sekedar memberikan efek
jera atau balas dendam pada pelaku. Sebagai pemegang
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keputusan dapat tidaknya diberikan remisi kepada
narapidana. Dalam memberikan remisi terkait dengan
koruptor, Kementerian Hukum dan HAM melalui
Ditjen Pemasyarakatan diharapkan lebih berhatihati dalam menyeleksi siapa yang patut dan tidak
mendapatkan remisi tanpa mengabaikan perasaan
masyarakat dan tanpa mengabaikan hak narapidana itu
sendiri. Mengapa demikian?. Pertama, karena secara
hukum, sudah jelas jika setiap narapidana yang telah
memenuhi syarat yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan mempunyai hak yang sama
untuk mendapatkan remisi, untuk itu alasan-alasan
yang menunda pemberian remisi narapidana harus
tetap dalam bingkai penegakan hukum yang seimbang
antar berbagai kepentingan. Kedua, Lembaga
Pemasyarakatan ini hanya sekedar salah satu sistem
dalam pembinaan pemasyarakatan sehingga remisi
ini hanyalah salah satu sub sistem untuk mewujudkan
tujuan pembinaan napi tersebut.

Penutup

Terobosan hukum untuk mengantisipasi korupsi
dan terorisme, tanpa diimbangi dengan perbaiki
sistem integral dari pemasyarakatan khususnya, dan
penegakan hukum pada umumnya, maka upaya tidak
memberikan remisi tersebut terkesan sia-sia dan tanpa
tujuan. Bagaimana ide dan tujuan dari pemasyarakatan
itu sendiri adalah untuk rehabilitasi dan resosialisasi
narapidana melalui tindakan-tindakan yang edukatif,
korektif dan defensif dan bukan bertujuan untuk
sekedar menghukum. Para napi itu ibarat orang sakit
harus disembuhkan dan dibina agar tidak mengulangi
lagi perbuatannya.
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