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SURAT PEMBACA
Pendidikan HAM Pada Sekolah Dasar
Redaksi yang terhormat ,

Informasi Permasalahan HAM
Redaksi yang terhormat,

Kesadaran akan nilai Hak Asasi Manusia pada Dalam kesempatan ini saya sebagai pembaca Majadasarnya tidak pernah didapat dengan sendirinya, lah HUMANIS mempunyai harapan yang sangat betetapi melalui proses yang bertahap, baik melalui

sar dalam perkembangan HAM di Indonesia. Seperti

pendidikan formal, ataupun yang lahir dari lingku-

kita ketahui mengetahui hari jadi HAM sedunia jatuh

ngan keluarga sendiri. Melalui surat pembaca ini pada tanggal 10 Desember.
saya ingin sumbang saran untuk Majalah HUMANIS Berkaitan dengan itu, saya berharap majalah
bahwa pendidikan HAM seharusnya sudah mulai dari

HUMANIS bisa mengetengahkan pemberitaan ten-

tingkat sekolah dasar, dalam hal ini Badan Penelitian

tang kemajuan HAM di Indonesia secara konkrit.

dan Pengembangan HAM mungkin dapat menerbit-

Untuk itu mungkin dapat ditampilkan juga dengan

kan majalah mengenai HAM di samping kurikulum pemetaan permasalahan yang terjadi di bumi IndonePPKN yang sudah ada untuk tingkat Sekolah Dasar sia. Dengan demikian saya sebagai pembaca dapat
dan tingkat selanjutnya, sehingga anak didik akan

mengetahui dan memperoleh informasi yang baik dan

mendapat gambaran yang utuh mengenai HAM se-

valid serta pada umumnya masyarakat luas pun dapat

jak dini. Diharapkan dengan meningkatnya pemaha-

mengetahuinya.

man HAM tawuran antar pelajar maupun mahasiwa
dapat diminimalisir.

Wirangga
Bogor

Faturrochman
Cipondoh-Tangerang
Sdr. Wirangga
Terima kasih atas harapan yang saudara utarakan
Sdr. Faturrochman

kepada Redaksi HUMANIS. Redaksi dengan segala

Terima kasih atas surat anda, Redaksi menyambut

keterbatasan akan tetap terus berusaha mencari data

baik pandangan saudara akan pentingnya pendidi-

yang valid, akurat dan terkini yang berhubu-ngan de-

kan Hak Asasi Manusia sejak dini yaitu dari tingkat

ngan permasalahan HAM. Laporan kemajuan perma-

Sekolah Dasar mengingat pembentukan karakter

salahan HAM di Indonesia tidak dapat dengan mu-

manusia semenjak berada pada tingkat pendidikan

dah diperoleh dan ini membutuhkan waktu yang tidak

Sekolah Dasar, sehingga diharapkan kelak menjadi

singkat. Oleh karena itu mudah-mudahan Redaksi

manusia yang berbudi pekerti yang baik, dengan

suatu saat dapat menyampaikannya dengan baik.

menghormati dan menjujung tinggi nilai-nilai Hak Untuk menampilkan peta permasalahan HAM di IndoAsasi Manusia.
nesia untuk saat ini kami sudah menampilkannya dan
Saudara dapat membuka Website Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM di laman pemetaanham.
balitbangham.go.id yang di tampilkan permasalahan
HAM di setiap Provinsi.
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Hari HAM Internasional:
Merayakan Universalitas
Harison Citrawan*

H

erodotus,

salah

suatu budaya.

1986).

penulis sejarah dari Yu-

Apakah masyarakat Muslim Malay-

Konsekuensi logis dari ancaman

nani Kuno, pernah ber-

sia lebih berhak untuk memonopoli

tersebut terhadap perlindungan

cerita tentang Raja Darius dalam

penggunaan kata “Allah” agar tidak

hak asasi manusia ialah terjadin-

buku The Histories. Ketika Darius

dipakai masyarakat agama lain,

ya penafikkan terhadap keber-

menjadi raja, ia memanggil orang-

dibandingkan masyarakat Muslim

lakuan hak itu sendiri. Penafikkan

orang Yunani dan menanyakan

Indonesia? Apakah masyarakat

itu berawal dari kegagalan untuk

kepada mereka berapa harga

Ahmadiyah lebih berhak untuk hid-

memahami bahwa “semua orang

yang ia harus bayar agar mereka

up di Inggris dibandingkan dimana-

dilahirkan merdeka dan mempu-

mau memakan mayat ayah-ayah

pun di wilayah Indonesia? Atau

nyai martabat dan hak-hak yang

mereka. Jawab orang-orang Yu-

apakah memang (di)benar(kan)

sama. Mereka dikaruniai akal dan

nani tersebut adalah mereka tidak

bahwa Kelurahan Lenteng Agung

hati nurani dan hendaknya ber-

akan melakukan hal tersebut un-

harus dipimpin oleh lurah yang be-

gaul satu sama lain dalam per-

tuk harga berapapun. Lalu, Darius

ragama sama dengan mayoritas

saudaraan.” Penafikkan terhadap

memanggil

warga di sana?

prinsip kesetaraan tersebut memi-

yang disebut Callatiae, yang me-

Perlu kita pahami bersama bahwa

liki implikasi pula terhadap pem-

miliki kebiasaan memakan mayat

kesalahan

relativ-

bedaan-pembedaan berdasarkan

orang tua mereka, dan menan-

isme budaya ialah bahwa argu-

keadaan kultural. Kecenderungan

yakan berapa harga yang harus

mentasi tersebut berupaya mem-

yang mengemuka dari relativisme

ia bayar agar mereka mau mem-

peroleh konklusi tentang sebuah

yang ada mengarahkan masyara-

bakar mayat ayah-ayah mereka.

subjek (moral) dari fakta bahwa

kat ke arah satu pandangan yang

Orang Indian tersebut meraung,

tidak semua orang bersepakat ten-

predominan dalam masyarakat

bahwa raja seharusnya tidak ber-

tang hal tersebut (Rachels, 1986).

plural.

bicara tentang tindakan bengis

Ancaman dari relativisme kultural

tersebut. (Herodotus, 440SM)

yang ada mencakup beberapa

Kegagalan Historis

hal, yakni: pertama, kita tidak bisa

Proyek universalisasi HAM se-

Ancaman Relativisme Kultural

lagi untuk menganggap bahwa

cara perlahan tergerus dengan

Kisah Raja Darius tersebut kerap

kebiasaan masyarakat lain lebih

dongkrakan nasionalisme paska

menjadi pengantar dalam diskusi

inferior secara moral ketimbang

Perang Dunia Pertama sampai

tentang teori relativisme kultural.

budaya kita sendiri; kedua, kita

pada perdebatan idelogi antara

Secara ringkas, relativisme kul-

dapat menentukan apakah sebuah

legalisasi tugas negara dalam

tural menggambarkan bahwa se-

tindakan benar atau salah hanya

hak sipil dan politik dengan hak

tiap budaya (kultur) memiliki kode

dengan mendasarkan diri pada

ekonomi, sosial, dan budaya. Ti-

moral yang berbeda-beda, sehing-

standar masyarakat kita sendiri;

tik sentral dari pandangan historis

ga tidak terdapat standar objektif

dan ketiga, ide tentang kemajuan

tentang progresivitas hak asasi

untuk menentukan benar/tidaknya

moral menjadi diragukan (Rachels,

manusia ialah bahwa relativisme

orang-orang

satu

Indian
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kultural merupakan kegagalan

Berangkat dari argumentasi terse-

intuisi solidaritas terhadap korban

historis dalam mempromosikan

but, dalam memandang monopoli

pelanggaran hak asasi manusia.

diskursus universalitas hak asasi

universalitas HAM, sebuah perspe-

Istilah korban tentu saja dapat

ke dalam bentuk praktis (legal)

ktif yang menurut hemat saya patut

mencakup individu, organisasi

(Ishay, 2010). Dua perang du-

menjadi pertimbangan ialah “hu-

non-pemerintah, atau kelompok

nia, genosida di Yugoslavia dan

manisme lentur” (Hardiman, 2012).

orang yang hak-haknya dilang-

Rwanda, sampai pada perang

“humanisme lentur” sendiri tidak

gar oleh negara. Intuisi rasional

melawan terorisme di awal abad-

diajukan dalam rangka memonopoli

tersebut oleh karena itu dapat

21 sekarang ini, merupakan ben-

nilai, namun berupaya menemukan

mendamaikan perspektif univer-

tuk kegagalan penerapan proyek

kembali dasar yang fundamen atas

salitas dan partikularitas HAM

universalitas hak asasi manusia.

hak asasi manusia beserta normati-

yang saling bersaing (Hardiman ,

Benturan antar peradaban yang

vitasnya.

2011). Dengan demikian, alih-alih

digambarkan

Pandangan

dengan

menggagalkan diri kita sendiri un-

pada dasarnya merupakan kega-

landasan filosofis Adorno melalui

tuk kebebasan tanpa batas atau

galan dalam menyatukan frag-

negative dialectics. Negative dialec-

menempatkan pemahaman kita

mentasi yang bertentangan an-

tics sendiri, Adorno mengawalinya

pada pandangan fundamental-

tara kubu idealis-rasional dengan

dengan “thinking without what is

isme budaya (dan/atau agama),

kubu pragmatis-empiris dalam

thought would countermand its own

dengan memiliki intuisi (hak asa-

memandang hak asasi manusia.

concept and that which is thought

si) korban, kita akhirnya akan tiba

indicates in advance the existents,

pada pemahaman bahwa manu-

Humanisme Lentur

which were supposed to be posited

sia rentan terhadap “tindakan bar-

Terlepas dari kegagalan historis

in the first place by absolute think-

bar” dan “tirani dan penindasan”,

yang berdampak pada penera-

ing: a simple hysteron proteron

dan hal ini dapat diasumsikan

pan universalitas hak asasi ma-

[Greek: what is after is what is be-

sebagai overlapping consensus

nusia di seluruh dunia, tentu saja

fore]” (Adorno, 1973).

bangsa-bangsa.

kita tidak berhenti pada titik ini.

Secara genealogis, oleh sebab itu,

Pertama-tama dari sisi filsafat

HAM diasumsikan lahir dari sebuah

Merayakan Universalitas

politik keadilan, “overlapping con-

refleksi dan teoresasi realitas nega-

Pandangan etis di atas perlu

sensus” yang dikemukakan oleh

tif yang ada di tengah masyarakat

menjadi landasan berpikir bagi

John Rawls dapat menjadi pijakan

di seluruh dunia. Realitas negatif

bangsa-bangsa dalam menuang-

awal dalam memaknai universali-

dalam konteks ini merupakan se-

kan keberhakan individu dalam

tas HAM kontemporer. Overlap-

tiap bentuk penindasan, tirani, dan

kerangka normativitas hak. Enam

ping consensus sendiri dijelas-

tindakan barbar yang menghiasi

puluh

kan bahwa, “different groups,

panggung sejarah di seluruh du-

Deklarasi Universal Hak Asasi

countries, religious communities,

nia. Dengan demikian, singkatnya

Manusia saat ini perlu menjadi

and civilizations, although hold-

hak asasi manusia secara prinsipil

momen bagi seluruh bangsa un-

ing

fundamental

“menempatkan para korban realitas

tuk merayakan universalitas hak

views on theology, metaphysics,

negatif sebagai subjek utama, seb-

asasi manusia, atas nama ke-

human nature, and so on, would

agai perhatian prima facie”. (Terre,

dhaif-an, kerentanan, dan marta-

come to an agreement on certain

2013)

bat seluruh manusia.

norms that ought to govern hu-

Pemahaman demikian akan men-

man behavior”.

gantarkan kita kepada semacam

4
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KORUPSI GRATIFIKASI LAYANAN BADAN
DILIHAT DARI ASPEK HUKUM
Agustinus Pardede *

Polemik dan permasalahan yang

rupsi yang menggerogoti semua

sisi capaian, berarti penegakkan

seringkali terjadi dalam lingkup

bidang kehidupan, baik esekutif,

hukum sudah berjalan dengan

korupsi adalah relasi antara tin-

yudikatif legislatif maupun keter-

adanya pemberantasan korupsi

dakan kebijakan Aparatur Nega-

libatan para pelaku dunia usaha.

( Majalah Hukum edisi nomor 53

ra atau Overheidsbeleid dalam

Dari sudut pandang hukum tindak

tahun 2012 ). Melihat banyaknya

lingkup

Administrasi

pidana korupsi secara garis besar

vonis tentang korupsi menanda-

negara dengan Hukum Pidana

mencakup unsur - unsur perbua-

kan Indonesia belum bersih dari

( korupsi ) yang seringkali men-

tan melawan hukum, penyalahgu-

perbuatan tindak pidana korupsi.

jadi popularitas disebut sebagai

naan kewenangan, kesempatan,

Korupsi dilakukan berbagai cara,

Kriminalitas Kebijakan yang di-

atau sarana, memperkaya diri

baik secara aktif maupun secara

alami sendiri oleh Aparatur Neg-

sendiri, orang lain, atau koporasi,

pasif, dan lebih luas lagi ada pan-

ara maupun pimpinan Komisi

serta merugikan keuangan negara

dangan korupsi bisa dilakukan

Pemberantasan Korupsi ( KPK

atau perekonomian negara. Selain

dalam berbentuk gratifikasi, hal ini

). Prof.DR. Indriyanto Seno Adji,

itu terdapat beberapa jenis tindak

juga sudah lumrah terjadi di neg-

SH, MH.

pidana korupsi, diantaranya mem-

eri kita tercinta ini, namun yang

beri atau menerima hadiah atau

menarik bagi penulis dan belum

erbicara korupsi bukanlah

janji ( penyuapan ), penggelapan

banyak menjadi tulisan adalah

hal yang asing bagi ma-

dalam jabatan, pemerasan jabatan,

masalah gratifikasi dalam bentuk

syarakat kita. Korupsi saat

ikut serta dalam pengadaan, me-

seks yang diberikan kepada para

ini sudah bersifat massif dimana

nerima grafitikasi ( bagi pegawai

pejabat sebagai pintu masuk dan

perbuatan yang dilakukan akhir -

negeri dan penyelenggara negara

utama yang dapat memuluskan

akhir ini tidak memandang status

).

pekerjaan , namun menurut he-

B

Hukum

dan kedudukan seseorang baik ke-

Menurut Wakil Menteri Hu-

mat saya dan tidak banyak men-

tika dia masih aktif didalam peny-

kum dan HAM Denny Indrayana

imbulkan multi tafsir dan menurut

elenggara negara , pemerintahan

mengatakan dengan hal senada

pandangan saya garatifikasi/pe-

maupun sudah purna bakti tetap

bahwa dengan banyaknya jumlah

nyuapan seks model baru den-

menjadi sandungan dan jeratan

pejabat yang divonis korupsi me-

gan kata lain berkembang kearah

didalam hukum, terlihat dari ma-

nyatakan, kalau orang lihat dari

pelayanan badan.

sih banyaknya tindak pidana ko-

sisi masalah, kalau saya lihat dari
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pala Pasukan Sipil Bersenjata (

layanan-seks-bisa-masuk-gratifika-

tuknya kalau tidak sebagai pas-

SCDF ) Singapura Peter Bene-

si-.html.).

angan suami isteri yang sah tetap

dict Lim Sin Pang menghadapi

Melihat cara dan modus

dilarang apa lagi dalam konteks

tuduhan tindak pidana korupsi

seperti itu sangat ironis sekali, oleh

Gratifikasi, menurut pandangan

menerima suap garitifikasi sek-

karena itu mencermati korupsi se-

agama Islam dan Katolik (http://

sual dari tiga orang wanita,

bagai hukum pidana khusus yang

id.wikipedia.org/wiki/Persetubu-

gratifikasi seks tersebut untuk

bersumber pada UU nomor 31 ta-

han):

mempermulus perusahaan mer-

hun 1999 tentang pemberantasan

eka mendapatkan pekerjaan dari

Tindak Pidana Korupsi yang diubah

Agama Islam

SCDF pengadaan prasarana in-

dengan dengan UU nomor 20 tahun

• Hubungan seksual hanya boleh

formasi tehnologi. Kasus penyua-

2001 sebagai pengganti UU no 3

dilakukan oleh sepasang sua-

pan layanan badan di Indonesia

tahun 1971, dan dibentuk lembaga

mi-istri yang sah secara hukum

masih juga terjadi, menurut Sud-

Komisi

agama.

jarnako Direktur Pengembangan

dengan UU nomor 30 tahun 2002.

• Hubungan seksual yang dilaku-

Jaringan kerja Antar Komisi dan

UU tersebut dibentuk khusus men-

kan oleh sepasang suami-istri

Instansi KPK dalam diskusi pada

gatur tentang hukum pidana korupsi,

yang sah secara hukum agama

Forum Anti Korupsi III di Hotel

dimana banyak terdapat ketentuan

tersebut merupakan salah satu

Four Seasons mengatakan bah-

baru dalam hukum pidana korupsi

wujud ibadah.

wa disinyalir beberapa kepala

dalam UU tersebut. Korupsi yang

• Hubungan seksual harus dimu-

daerah menggunakan dana ko-

banyak menjerat pelakunya salah

lai dengan membaca do’a un-

rupsi APBD untuk main seks dan

satunya adalah perbuatan dalam

tuk kebaikan hal yang terjadi

membiayai wanita PSK mengurus

bentuk gratifikasi, gratifikasi sudah

dalam proses maupun setelah

anggaran. ( www. Tribunnews-

berkembang kearah gratifikasi lay-

proses dilaksanakan.

batam.Com ). Disamping itu ter-

anan badan, akan tetapi gratifikasi

dapat anggota DPR, KPK sebel-

layanan badan akan menimbulkan

boleh dilakukan dengan la-

umnya telah menangkap mantan

permasalahan baik dalam imple-

wan jenis. Dengan

Anggota DPR Al Amin Nur Nasu-

mentasinya maupun dari segi pem-

homoseksual (hubungan sek-

tion dalam sebuah hotel bersama

buktian, sejalan dengan itu Gratifi-

sual antara pasangan manu-

seorang perempuan cantik se-

kasi layanan badan permasalahan

sia berjenis kelamin sama,

bagai ‘hadiah’ dari mantan Sek-

yang dihadapi yaitu : apakah ke-

sama-sama perempuan atau-

dakab Bintan Azirwan karena Al

bijakan Korupsi gratifikasi layanan

pun sama-sama laki-laki) tidak

Amin ikut membantu alih fungsi

badan , hukum yang ada saat ini

dibenarkan dalam agama.

hutan lindung Pulau Bintan.

telah memadai dan bagaimana ke-

Pemberantasan

Korupsi

• Hubungan

seksual

hanya
demikian

Selain itu dalam pemberi-

bijakan aplikatif hukumnya dan for-

Hubungan seksual hanya dibena-

taan dalam kasus dugaan suap

mulasi hukum dimasa yang akan

rkan jika dilakukan oleh sepasang

proyek pembangkit listrik tena-

datang. Permasalahan ini meru-

suami-istri (dua manusia) pada

ga uap dengan tersangka Emir

pakan menjadi perhatian bagi KPK

satu waktu dan satu ruang, dan

Moies, diduga ada uang yang

sebagai lembaga penyelenggara

tidak boleh dilakukan oleh lebih

mengalir untuk pembayaran jasa

pemberantas korupsi di Indonesia.

dari satu pasangan dalam satu

hiburan khusus laki-laki dewasa

Pandangan Agama

ruangan (tanpa penyekat atau

di Paris, Perancis. (http://www.

Pandangan agama terha-

pemisah) secara bersamaan .

haluankepri.com/insert/40302-

dap hubungan badan apapun ben-

Hubungan seksual hanya dibena-
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rkan jika dilakukan secara pribadi

kepada anak muda pedofilia, ti-

atau menjanjikan sesuatu ke-

dalam hubungan suami-istri dan

dak dibenarkan oleh Gereja.

pada hakim

tidak boleh disebarluaskan atau
dipertontonkan.

dengan maksud

untuk mempengaruhi putusan
Pandangan Hukum

perkara yang diserahkan ke-

Korupsi suap meneriman grati-

padanya untuk diadili (pasal 6

Agama Katolik

fikasi di bidang layanan badan

huruf a);

• Hubungan seksual hanya dilaku-

dalam konteks Undang-undang

kan oleh sepasang suami-istri

Korupsi sebenarnya sudah diatur

berikan

yang sah secara hukum

tetapi dalam aspek pembuktiannya

sesuatu kepada advokat den-

Gereja.

sangat sulit, Dalam pengaturan

gan maksud mempengaruhi

suap dalam tindak pidana korupsi

pendapatnya (pasal 6 huruf b).

lawan jenis.

menurut UU nomor 31 tahun 1999

c. Tindak Pidana korupsi Mem-

Sebab homoseksualitas mela-

yang diubah dengan UU nomor 20

beri Hadiah atau Janji Kepada

wan hukum kodrat. Akan tetapi

tahun 2001 tindak pidana korupsi

Pegawai Negeri dengan Meng-

manusia yang memiliki dorongan

ada dua pengertian suap aktif dan

ingat Kekuasan Jabatan (pasal

homoseksualitas dipandang Ge-

suap pasif.

13)

reja mengalami cobaan yang

A. Tindak Pidana Korupsi Suap Ak-

Tindak pidana pasif huruf c ini

berat dan perlu dilayani dengan

tif (Memberi Suap) Terdiri dari

dioper dari dalam UU No.3/1971

adil, bukan dengan memojokkan

beberapa bentuk atau macam,

tanpa ada perubahan sedikitpun.

atau mengadili..

ialah:

Unsur-unsur

• Hubungan seksual hanya dilakukan dengan

•

•

2) Korupsi suap dengan mematau

tindak

menjanjikan

pidananya

Hubungan seksual dilakukan

a. Tindak pidana memberi suap

sama persis dengan unsur-un-

sebagai perwujudan cinta ka-

kepada pegawai negeri menurut

sur tindak pidana asalnya seb-

sih, bukan pemenuhan nafsu

pasal 5,yang dibedakan menjadi

agaimana rumusan pasal 1 ayat

belaka.

dua, ialah:

(1) huruf d.

Hubungan

b. Tindak Pidana Korupsi Suap

seksual

sela-

1) Korupsi suap dengan memberi

pada

kelahi-

atau menjadikan sesuatu pada

(“bahwa

pegawai negeri dengan maksud

Ada 10 (sepuluh) bentuk atau

tiap persetubuhan harus tetap

agar pegawai negeri berbuat

macam tindak pidana korupsi me-

diarahkan

kepada

kelahiran

atau tidak berbuat yang berten-

nerima suap, ialah:

kehidupan

manusia”

(Huma-

tangan dengan kewajiban ja-

a. Korupsi pegawai negeri yang

nae Vitae

11) ). Oleh sebab

lu
ran

diarahkan
manusia

baru

batannya (pasal 5 huruf a);

Pasif (Menerima Suap)

menerima

pemberian

atau

itu upaya kontrasepsi buatan

2) Korupsi suap dengan memberi

(kondom, spiral, suntik, dll) di-

sesuatu pada pegawai negeri

korupsi memberi suap pasal 5

pandang sebagai persetubuhan

yang berhubungan dengan ses-

ayat (1) huruf a (pasal 5 ayat

yang tidak mengarah pada kela-

uatu yang bertentangan den-

2);

hiran, dan dilarang oleh Gereja.

gan kewajiban jabtannya (pasal

Dalam pandangan yang sama,

5 huruf b).

perbuatan seksual selain penetrasi penis melalui vagina tidak

hakim

dibenarkan.

rut pasal 6, yang juga ada 2

• Inses, hubungan seksual antar
sanak saudara atau ipar, juga

advokat

menu-

macam, ialah:

b. Korupsi pegawai negri yang
dari pembuat kejahatan korupsi memberi suap pasal 5 ayat
(1) huruf b (pasal 5 ayat 2);
c. Korupsi hakim menerima pem-

1) Korupsi suap dengan memberi

Humanis

kejahatan

menerima pemberian atau janji

b. Tindakan pidana korupsi pada
dan

janji dari pembuat

Volume 2

berian atau janji dari si pem-
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buat korupsi suap pasal

jabatannya yang bertentangan

sidang pengadilan (pasal 12

6 ayat (1) huruf a (pasal 6

dengan kewajibannya (pasal 12

huruf d);

ayat (2);

huruf b);

j.

d. Korupsi advokat menerima

h. Korupsi hakim menerima hadiah

pemberian atau janji dari si

atau janji yang diketahuinya atau

pembuat kejahatan korup-

diduganya bahwa hadiah atau

si pasal 6 ayat (1) huruf b
(pasal 6 ayat 2);
e. Korupsi

pegawai

negeri

menerima hadiah atau janji
yang diketahui atau diduga yang diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan

yang

berhubungan

dengan jabatannya (pasal
11);
f. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji
yang

diketahuinya

diduganya

yang

atau
diberi-

gratifikasi adalah
pemberian dalam
arti luas, yang
meliputi pemberian
uang, barang, komisi, tiket
perjalanan dan
fasilitas lainnya.

eri menerima gratifikasi (pasal
12B).
Suap pasif dan Suap aktif dalam tindak pidana korupsi
mengatur

tentang

gratifikasi

tetapi apabila dalam kasus gartifikasi layanan badan sangat sulit
sebagai bukti dalam melakukan,
hanya saja bisa diperluas pengertian dan isi dengan mengunakan
dalam pasal 12 B ditegaskan
bahwa setiap gratifikasi kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara diangap menerima
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

kan untuk menggerakkan

tugasnya, dengan ketentuan seb-

agar melakukan atau tidak

agai berikut:

melakukan sesuatu dalam

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,-

jabatan yang bertentangan

janji tersebut diberikan untuk

( sepuluh juta rupiah ) atau leb-

dengan kewajibannya (pas-

mempengaruhi putusan yang di-

ih pembuktian bahwa gratifika-

al 12 huruf a);

adilinya (pasal 12 huruf c);

si tersebut bukan merupakan

g. Korupsi pegawai negeri me-

i. Korupsi advokat menerima hadiah

nerima hadiah yang dik-

atau janji yang diketahuinya atau

etahuinya

diduganya hadiah atau janji itu

8

Korupsi suap pegawai neg-

pemberian

itu

suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi,
b. Yang nilainya kurang dari Rp.

sebagai akibat atau karena

untuk

nasihat

10.000.000 ( sepuluh juta rupi-

telah melakukan atau tidak

yang diberikan berhubungan den-

ah ), pembuktian bahwa grati-

melakukan sesuatu dalam

gan perkara yang ditanganinya di

fikasi tersebut suap dilakukan
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oleh penuntut umum.

dalam membentuk alat bukti pe-

pada dasarnya bukan suap, tetapi

Dalam penjelasan ditegas-

tunjuk dalam hukum pembuktian

dianggap saja suap. Oleh karena

kan bahwa yang dimaksud den-

korupsi jauh lebih luas. Selain alat

itu sepanjang tidak diatur lain,

gan gratifikasi adalah pemberian

bukti keterangan saksi, keterangan

pembuktian harus sesuai dengan

dalam arti luas, yang meliputi

terdakwa dan alat bukti surat, alat

KUHAP artinya, masalah Korupsi

pemberian uang, barang, komisi,

bukti petunjuk dapat dibentuk me-

Gartifikasi Layanan Badan tidak

tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

lalui bahan-bahan berupa informa-

jelas dalam pembuktiannya Un-

Gratifikasi tersebut baik yang

dang-Undang Pemberantasan

diterima didalam negeri mau-

Tindak Pidana Korupsi maka

pun di luar negeri dan yang

sebaiknya dalam pembuktian

dilakukan dengan mempergu-

mengunakan

nakan sarana elektronik atau

Hal ini didasari dalam sistem

tanpa sarana elektronik.

pembuktian yang telah dike-

pada

KUHAP.

Melihat pengertian ber-

nal dalam doktrin hukum acara

hubungan dengan jabatannya

pidana antara lain yaitu : Sistem

mempunyai arti bahwa berbuat

keyakinan belaka,Sistem keya-

atau tidak berbuat dalam ja-

kinan dengan alasan logis,

batannya yang bertentangan

Sistem berdasarkan Undang-

dengan

undang.

kewajibannya,

oleh

karena itu maka setiap korupsi
DAFTAR PUSTAKA

layanan badan dapat dikategorikan didalam pasal 12 B.

ADAMI Chazawi, Hukum PemPembuktian

buktian Tindak Pidana Korup-

Pembuktian korupsi gratifikasi

si, alumni, Edisi Kedua, 2008.

dalam layanan badan dalam hu-

si yang diucapkan, dikirim diterima

Bandung

kum Tindak Pidana Korupsi seper-

ataupun disimpan secara elektron-

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan

ti telah dijelaskan diatas telah dia-

ik dengan alat optik atau serupa

Permasalahannya, Diadit Media,

tur secara luas akan tetapi dalam

dengan itu. Sebenarnya pembuk-

edisi pertama, 2O12.Jakarta.

pembuktian agak sulit. Sebena-

tian terhadap obyek Tindak Pidana

Majalah Hukum, Volume X nomor

rnya dalam korupsi ada dua bentuk

Korupsi suap menerima gratifikasi,

53 November-Desember 2012,

dalam membuat kesalahan dalam

pertama terhadap obyek tindak

Kementerian Hukum dan Ham.

menerima suap yaitu : pertama ,

pidana suap menerima gratifikasi

Jakarta.

dalam bentuk kesengajaan.

tetapi secara negatif artinya tidak

Dalam UU nomor 31 Ta-

terjadi tindak pidana. Kedua men-

*) Penulis adalah Kepala Bidang Hak-hak

hun 1999 yang diubah dengan UU

genai obyek harta benda yang be-

Kelompok Khusus Balitbang HAM Ke-

nomor 20 Tahun 2001 yang tidak

lum didakwakan in casu tentang

menterian Hukum dan HAM

memperlakukan hukum pembuk-

sumbernya.

tian dalam KUHAP. Walaupun segi

Dalam pasal 12 B men-

khusus hukum pembuktian Tindak

cantumkan kata dianggap men-

Pidana Khusus tidak sangat domi-

gandung makna bahwa rumusan

nan, tetapi yang dapat dipakai

korupsi suap menerima gratifikasi
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KEBUTUHAN BUDAYA ORGANISASI BADAN PENELITIAN
Sabir *

M

anusia sebagai makh-

mahami karakteristik budaya suatu

sinergi secara positif dalam akti-

luk sosial mensyarat-

organisasi, dan tidak terkait dengan

vitas keseharian para pihak yang

kan kemampuan un-

apakah karyawan menyukai karak-

terlibat pada organisasi yang di-

tuk bersosialiasi dengan individu

teristik itu atau tidak. Budaya organ-

maksud.

lainnya di mana ia hidup dalam

isasi adalah suatu sikap deskriptif,

Gambaran tersebut dapat dilihat

suatu lingkungan. Apabila ia ga-

bukan seperti kepuasan kerja yang

pada organisasi Badan Penelitian

gal melakukan kemampuan ber-

lebih bersifat evaluatif. Budaya ber-

dan Pengembangan Hak Asasi

sosialisasi tersebut maka boleh

tindak sebagai mekanisme alasan

Manusia, sebagai suatu organisa-

jadi sebagai individu ia akan men-

yang masuk akal (sense-making)

si penelitian dan pengembangan

galami keterasingan sosial (alien-

serta kendali yang menuntun dan

(litbang) di lingkungan Kemente-

asi) dari individu-individu lain-

membentuk sikap dan perilaku kary-

rian Hukum dan Hak Asasi Manu-

nya. Organisasi juga merupakan

awan.

sia Republik Indonesia. Latar be-

salah satu lingkungan yang di

Budaya organisasi mewakili sebuah

lakang individu yang datang dari

dalamnya terjadi interaksi sosial

persepsi yang sama dari para ang-

berbagai ragam institusi sebelum-

antara individu yang beraktivitas

gota organisasi atau dengan kata

nya memberikan warna tersendiri

melakukan kegiatan bersama.

lain, budaya adalah sebuah sistem

bagi mereka untuk menunjukkan

Dari hubungan yang terjadi antar

makna bersama.

Karena itu, hara-

kiprahnya di lembaga kelitbangan

individu tersebut terbentuklah ni-

pan yang dibangun dari sini adalah

ini. Potensi tersebut hendaknya

lai, norma, aturan, yang diusung

bahwa individu-individu yang me-

dapat dimanfaatkan dengan “me-

bersama menjadi suatu tatanan

miliki latar belakang yang berbeda

metik” tiap-tiap nilai positif yang

yang mengatur hubungan antara

atau berada di tingkatan yang tidak

telah teruji dari institusi sebel-

manusia di lingkungan tersebut.

sama dalam organisasi akan me-

umnya untuk kemudian dirang-

Nilai, norma, aturan, tersebut

mahami budaya organisasi dengan

kai menjadi tatanan nilai etis dan

memuat apa yang dianggap baik

pengertian yang serupa.

Dengan

perilaku organisasi Badan Pene-

– buruk maupun benar – salah,

demikian, sekalipun terdapat ber-

litian dan Pengembangan Hak

sekaligus menjadi rambu dan pe-

bagai perbedaan dalam organisasi

Asasi Manusia yang konstruktif

tunjuk untuk bagaimana menca-

yang bersifat natural maupun arti-

dan positif. Sekalipun demikian,

pai suatu tujuan tertentu.

fisial dari individu-individu tersebut

tetap memberikan tempat untuk

Budaya organisasi berkaitan den-

dengan adanya budaya organisasi

mengakomodir bagi nilai baru

gan bagaimana karyawan me-

maka perbedaan tersebut akan ber-

yang belum ada sebelumnya
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untuk memperkuat keberadaan

pihak yang terlibat untuk memulai

jauh mana karyawan diharap-

Badan Penelitian dan Pengem-

sesuatu yang baru dengan nilai

kan menjalankan presisi, anali-

bangan Hak Asasi Manusia seb-

etis dan perilaku organisasi yang

sis, dan perhatian pada hal-hal

agai unit kerja yang bergerak di

konstruktif dan positif.

detail.

bidang litbang.

Manfaat penting dari pemban-

Membangun budaya organisasi

gunan budaya organisasi antara

manajemen

membutuhkan pemikiran antara

lain mampu meningkatkan stabili-

pada hasil ketimbang pada

kebutuhan organisasi untuk mewu-

tas sistem sosial karena budaya

teknik dan proses yang digu-

judkan tujuan organisasi dengan

adalah perekat sosial yang mem-

nakan untuk mencapai hasil

aksi yang harus dilakukan untuk

bantu menyatukan organisasi den-

tersebut.

mengaktualisasi upaya tersebut.

gan cara menyediakan standar

4. Orientasi orang. Sejauh mana

Kreativitas

menciptakan

mengenai apa yang sebaiknya di-

keputusan-keputusan manaje-

ragam aksi yang diarahkan untuk

katakan dan dilakukan karyawan.

men mempertimbangkan efek

mewujudkan tujuan organisasi ha-

Oleh karena itu, kebutuhan terha-

dari hasil tersebut atas orang

rus dapat dipertanggungjawabkan

dap budaya organisasi litbang di

yang ada di dalam organisasi.

sebagai keluaran (output) dari ke-

Badan Penelitian dan Pengem-

5. Orientasi tim. Sejauh mana

giatan organisasi sekaligus dapat

bangan Hak Asasi Manusia se-

kegiatan-kegiatan kerja di or-

digunakan sebagai bagian dari in-

harusnya menjadi prioritas bagi

ganisasi berorientasi pada tim

dikator kinerja organisasi. Hal ini

Pimpinan untuk menunjang pen-

ketimbang pada indvidu-indi-

menjadi penting agar segala akti-

capaian visi dan misi organisasi.

vidu.

vitas yang terjadi dalam organisasi

Jika selama ini dinilai belum terse-

tetap terhubung searah segaris

dia budaya organisasi litbang yang

orang bersikap agresif dan

(in-line) dengan visi dan misi or-

memadai maka sudah saatnya

kompetitif ketimbang santai.

ganisasi.

segera dilakukan upaya-upaya un-

7. Stabilitas. Sejauh mana ke-

Isu dan kekuatan suatu budaya

tuk mengidentifikasi nilai-nilai kon-

giatan-kegiatan

mempengaruhi suasana etis se-

struktif dan positif yang dijadikan

menekankan

buah

perilaku

kerangka bangun budaya organ-

nya status quo dalam perband-

Semakin

isasi litbang pada Badan Peneli-

ingannya dengan pertumbu-

kuatnya budaya organisasi yang

tian dan Pengembangan Hak Asa-

han.

dibangun maka akan memperkuat

si Manusia, Kementerian Hukum

secara positif kinerja dari tiap

dan Hak Asasi Manusia, Republik

Dengan menilai organisasi itu

komponen organisasi yang terlibat

Indonesia.

berdasarkan

di dalamnya. Terobosan-terobo-

Penelitian menunjukkan bahwa

tik ini, akan diperoleh gambaran

san baru dengan pemikiran segar

ada tujuh karakteristik utama yang,

majemuk dari budaya organisasi

untuk membongkar pola perilaku

secara keseluruhan, merupakan

itu. Gambaran ini menjadi dasar

lama yang menggunakan paradig-

hakikat budaya organisasi.

untuk

ma lama perlu dilakukan. Keluar

1. Inovasi dan keberanian men-

bersama yang dimiliki para ang-

dari kenyamanan (comfort zone)

gambil risiko. Sejauh mana

gota mengenai organisasi itu,

yang telah sekian lama dirasakan

karyawan didorong untuk ber-

bagaimana urusan diselesaikan di

dan/atau dinikmati oleh individu-

sikap inovatif dan berani men-

dalamnya, dan cara para anggota

individu dalam organisasi memer-

gambil risiko.

berperilaku. Panduan sederahana

dalam

organisasi

dan

etis para anggotanya.

lukan keberanian hati dari para

2. Perhatian pada hal-hal rinci. Se-

Humanis
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3. Orientasi hasil. Sejauh mana
berfokus

6. Keagresifan.

Sejauh

mana

organisasi
dipertahankan-

tujuh

perasaan

lebih

karakteris-

pemahaman

tersebut dapat digunakan kepada
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Badan Penelitian dan Pengem-

Pengembangan Hak Asasi Manusia

HAM, apakah kita telah memiliki

bangan Hak Asasi Manusia se-

sebagai organisasi litbang di Ke-

budaya organisasi litbang? Apak-

bagai

menterian Hukum dan HAM RI.

ah kita telah mengoptimalkan

Hasil penilaian yang diperoleh

Kegiatan sederhana yang dapat di-

potensi tindak dari budaya or-

selanjutnya menjadi dasar untuk

lakukan di lingkungan badan peneli-

ganisasi litbang? Untuk itu, perlu

membangun budaya organisasi

tian antara lain:

dibangun komitmen bersama dari

litbang yang memadai dan sesuai

- Kewajibkan berkomunikasi dalam

tiap jajaran di Balitbang HAM dari

dengan kebutuhan dalam mewu-

bahasa asing (inggris) antara

Pimpinan beserta jajaran peja-

judkan visi dan misi organisasi.

pegawai

waktu khusus

bat struktural. pejabat fungsional

Pimpinan Badan Penelitian dan

(english-day) – meningkatkan ke-

peneliti dan pejabat fungsional

Pengembangan Hak Asasi Ma-

mampuan berbahasa asing bagi

umum.

nusia selanjutnya dapat meru-

seluruh pegawai.

dengan budaya organisasi lit-

organisasi

kelitbangan.

pada

Selamat

berkomitmen

muskan nilai-nilai tersebut beru-

- Presentasi singkat dalam bahasa

bang.

pa kebijakan-kebijakan internal

indonesia maupun bahasa ing-

maupun kegiatan-kegiatan yang

gris – meningkatkan keterampi-

dilakukan di keseharian aktivitas

lan menyampaikan pokok pikiran

Sumber:

organisasi. Kebijakan-kebijakan

kepada orang lain.

Meyerson, D; Martin, J. “Cultural

internal yang dimaksud misal-

- Tinjauan buku baru maupun buku

Change: An Integration of Three

kan mengacu pada pencapaian

lama – memberikan ulasan isi

Different Views,” Journal of Man-

standar kompetensi dari para pe-

buku tentang hal-hal yang men-

agement Studies, 1987.

jabat struktural maupun pejabat

arik, informasi penting, keunikan

O’Reilly; Chatman, J; Caldwell,

fungsional peneliti di lingkungan

penulis, yang termuat dalam buku

D. F., “People and Organizational

Badan Penelitian dan Pengem-

tersebut.

Culture: A Profile Comparison Ap-

bangan Hak Asasi Manusia ses-

- Diskusi intensif terhadap isu-isu di

proach to Assessing Person-Or-

uai dengan jabatan yang diem-

masyarakat – memberikan daya

ganization Fit”, Academy of Man-

bannya. Hal tersebut mencakup

kritis atas isu yang menarik per-

agement Journal.

kondisi sumber daya manusia

hatian di masyarakat dari pers-

Robbins,

yang ada saat ini sekaligus kon-

pektif hak asasi manusia berikut

Timothy A., Perilaku Organisasi

disi ideal yang diinginkan. Kebi-

alternatif solusi.

Buku 2, Jakarta: Salemba Empat,

Stephen

P.;

Judge,

jakan yang dimaksud kemudian

- Kajian staf – membuat tulisan

ditindaklanjuti berupa upaya-upa-

singkat tentang sesuatu hal yang

Victor, B.; Cullen, J. B. (Inggris),

ya perbaikan ataupun pening-

perlu perhatian berupa analisis

“The Organizational Bases of

katan kompetensi sumber daya

dari sudut pandang tertentu, ter-

Ethical Work Climates,” Adminis-

manusia pegawai. Kegiatan yang

utama dari perspektif hak asasi

trative Science Quarterly, Maret

dimaksud berupa kegiatan rutin

manusia.

1988.

yang telah dilaksanakan selama

- Seminar tahunan – memberikan

ini atau pun kegiatan baru yang

wadah bagi pegawai, khususnya

belum pernah dilakukan sebel-

tenaga fungsional peneliti, untuk

umnya. Dalam hal ini diperlukan

mempertanggungjawabkan hasil

individu-individu yang memiliki

kegiatan kepada publik internal

komitmen dan kepedulian atas

maupun eksternal.

eksistensi Badan Penelitian dan
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2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_organisasi
*) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

OPINI
MENGENAL KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT
Jaya Laksana, SE.*

S

uatu Kekayaan Intelektual

internasional. Perumusan konsep

yang merupakan hasil

Hak Kekayaan Intelektual yang

olah

dikaitkan

pikir

intelektual

dengan

manusia dari berbagai etnik, suku

internasional

bangsa dan budaya berperan

Agreement

strategis

Aspects

dalam

mendukung

perdagangan

dituangkan
on

of

dalam

Trade

Related

Intelletual

Property

(TRIPs Agreement

pembangunan bangsa termasuk

Rights

di dalamnya masyarakat adat1

Perjanjian TRIPs).

atau

Adapun jenis-jenis kekayaan

untuk memajukan kesejahteraan
umum berbasis HakAsasi Manusia

intelektual

sebagaimana diamanatkan oleh

internasional

yang

Undang-Undang Dasar Republik

perlindungan

hukumnya

Indonesia Tahun 1945.

dalam TRIPs, mencakup :

yang baru timbul atau the new

kekayaan

-

Hak Cipta dan Hak Terkait.

emerging

mendapat

-

Merek Dagang.

(IP), hingga dewasa ini hukum

perlindungan hukum merupakan

-

Indikasi Geografis.

hak

suatu konsep yang relatif lama

-

Desain Industri.

belum mengatur Pengetahuan

bagi sebagian besar negara-

-

Paten.

Tradisional (PT) dan Ekspresi

negara di dunia, namun belum

-

Desain Tata Letak (Topografi)

Budaya Tradisional (EBT) dalam

Sirkuit Terpadu.

suatu

international
ada

Konsep
intelektual

yang

bagi negara-negara berkembang.

dalam

perdagangan
pengaturan
diatur

Sebagai

Kekayaan

Intelektual

Intellectual

kekayaan

Property
intelektual

legislation.

Baru di penghujung abad ke-20

-

Perlindungan Rahasia Dagang.

Telah

yang lalu tercapai kesepakatan

-

Kontrol Praktik-praktik Monopoli

di

dalam

berkembang Asia Afrika

global

negara-negara

untuk

memasukkan konsep kekayaan
intelektual

untuk

dilindungi

Perjanjian-perjanjian

kalangan

terutama

negara-negara
dan

Amerika Latin, yang menyebut

Lisensi.
Berbagai

wacana

kekayaan

intelektual

dirinya

sebagai

Like

Minded

hukum sehingga Hak Kekayaan

seperti diatur dalam TRIPs, pada

Countries, untuk mengaturnya

Intelektual

dengan

hakekatnya sudah dikenal semenjak

dalam

perdagangan

abad ke-19 yang lalu, yang jenis

internasional.

tata-niaga
1

dikaitkan
atau

Konggres Masyarakat
Adat Nusantara I, Maret
1999 merumuskan:
Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat memilikekayaan intelektual asal-usul
leluhur (secara turun-temurun) di wilayah
geografis tertentu, serta memiilikekayaan
intelektual sistem nilai, ideologi, ekonomi,
politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.
Sumber: Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin, Penerbit
Alumni, 2013, hlm. 304.

suatu
Dewasa

dan ragamnya dapat disimak dalam

Kekayaan

skema berikut:

Ekspresi

ini,

Intelektual

Pengetahuan
KEKAYAAN INTELEKTUAL

legislasi
banyak
berupa

Tradisional

Budaya

dan

Tradisional,

KONTEMPORER

yang diciptakan atau berasal

BARU TIMBUL – MASA DEPAN2

dari masyarakat pedesaan, telah
menjadi populer di seluruh dunia,

2
Eddy Damian, Glosarium Hak
Cipta dan Hak Terkait, Penerbit Alumni,
2012, hlm. 54.
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obatan,

dan

diperdagangkan

secara

internasional

bernilai

dalam

Enigmatic

ditayangkan

Malaysia,

Tari

Pendet,

bukanlah yang tersebut di atas
saja,

termasuk

juga

kasus

sampai berjumlah milyaran US

Wayang, dan Reog Ponorogo

Ubi Cilembu yang merupakan

Dolar setiap tahun di seluruh

diklaim

kekayaan

tanaman jenis ubi yang rasanya

dunia. Kebanyakan pendapatan

tradisional

Padahal,

khas yang tumbuh di daerah Jawa

dari penjualan ini akhirnya berada

sejatinya

ketiganya

merupakan

Barat, Indonesia. Produk olahan

di tangan perusahaan-perusahaan

Ekspresi

Budaya

Tradisional

dengan bahan dasar Ubi Cilembu

dari luar daerah asal kekayaan

Indonesia. Selain itu, pengetahuan

ini ternyata telah dipatenkan dan

intelektual tersebut, dan lebih

pengobatan tradisional Indonesia,

merek panganan Ubi Cilembu

sering ditangan perusahaan asing.

oleh

telah

Konsep Hak Kekayaan Intelektual

dipatenkan

pengusaha-

Komunitas masyarakat penghasil

dewasa ini seperti terefleksi di atas

pengusaha Jepang. Tercatat 39

Ubi Cilembu tidak menerima satu

menimbulkan berbagai isu strategis

pendaftaran paten telah diterbitkan

sen pun dari keuntungan

yang bermuara pada kepentingan

sertifikatnya

diperoleh pengusaha-pengusaha

negara-negara

berkembang,

merupakan
Malaysia.

masyarakat

Jawa,

oleh

oleh

telah

Japanese

didaftarkan

di

Jepang.

yang

Patent Office (JPO). Dari kasus

yang

3

ini dapat diketahui bahwa peneliti

menjadikan sebagai merek di

Salah satu isu yang pernah

atau perusahaan Jepang telah

Jepang.

terjadi di Indonesia adalah kasus

berhasil mengembangkan bahan

klaim

dan

termasuk Indonesia.

Pengetahuan Tradisional

pengetahuan

tradisional

telah

mematenkan

Memang,

dan

diketahui

bahwa Pengetahuan Tradisional

dan Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia

Indonesia oleh Malaysia. Dalam

mereka sendiri yang memperoleh

luas dan tidak dapat serta-merta

sebuah iklan di Discovery Channel

perlindungan paten di Jepang.

dikaitkan dengan Hak Kekayaan

Pemerintah

Indonesia

Intelektual.

pihak-pihak

yang

3 Baca: Lindsey. Tri et. Al, Hak Kekayaan
Intelektual, Suatu Pengantar, Penerbit
Alumni, 2006, hlm. 259; Yasmi Adriansyah, Mencari Tempat Terhormat
Indonesia, Penerbit Alumni, 2010, hlm
95-102; WIPO, Intellectual Property Needs
and Expectation of Traditional Knowledge,
2001.
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menjadi

temuan

maupun

Volume 2

knowledge)

terlalu

Pengetahuan

berkompeten

Tradisional menjadi pembahasan

tidak mendapatkan sepeser pun

yang sering dikaitkan dengan

dari keuntungan yang diperoleh

Hak Kekayaan Intelektual karena

Jepang

konsep Hak Kekayaan Intelektual

tersebut.

Pematenan

yang dilakukan oleh pihak Jepang
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negara

maju

atau

moderen

secara turun-temurun bermukim di

untuk

melindungi

hak-hak

wilayah geografis tertentu karena

Istilah masyarakat hukum

pribadi (privat) suatu kekayaan

adanya ikatan asal-usul leluhur,

adat banyak digunakan dalam

intelektual berpotensi ekonomi

adanya hubungan yang kuat dengan

peraturan perundang-undangan.

yang lahir dari intelektualitasnya

lingkungan hidup, serta adanya

Meskipun demikian, belum ada

secara pribadi. Hal ini disebabkan

sistem nilai yang menentukan pranata

satu peraturan pun yang memberi

masyarakat moderen di dunia

ekonomi, politik, sosial dan hukum.

penjelasan tentang apa makna

ini merupakan transformasi dari

Sedangkan

masyarakat tradisional menuju

adat sendiri mengandung 4 unsur,

hukum adat. Istilah masyarakat

masyarakat industri. Sedangkan

unsur-unsur tersebut merupakan

hukum

kekayaan

yang

warisan dari leluhur, yang menjadi

kepustakaan Ilmu Hukum Adat,

diciptakan oleh suatu masyarakat

unsur pembeda antara masyarakat

khususnya

adat secara komunal, tidak dapat

adat dan masyarakat lainnya, selain

van

digolongkan sebagai kekayaan

itu juga sebagai landasan untuk

hak

intelektual dilindungi oleh sistem

mengidentifikasi

intelektualngrecht)

hukum Hak Kekayaan Intelektual

(self determination). Empat unsur

dikatakan hanya dimiliki oleh

yang berlaku dewasa ini, seperti

tersebut adalah:

komunitas yang disebut sebagai

Pengetahuan

1. Kelompok

intelektual

Tradisional

dan

Ekspresi Budaya Tradisonal.

definisi

5

masyarakat

dirinya

sendiri

orang

dengan

mengurus diri sendiri.6

sebenarnya

dari

dapat

masyarakat
diambil

dari

setelah

penemuan

Vollenhoven

tentang

ulayat

(beschikkekayaan

masyarakat

yang

hukum

adat.

identitas yang sama, ciri khas

Pengertian masyarakat hukum

Pengetahuan

terkait dengan bahasa, spiritual,

adat menurut Ter Haar adalah

Ekspresi

nilai-nilai, sikap dan perilaku

“kelompok

Budaya Tradisional sangat erat

yang membedakan kelompok

teratur, bersifat tetap, mempunyai

kaitannya dengan Masyarakat

sosial yang satu dengan yang

kekuasaan dan kekayaan sendiri,

Adat/Lokal sebagai pemegang

lainnya;

baik berupa benda yang terlihat

suatu Pengetahuan Tradisional

2. Wilayah

Konsep
Tradisional

dan

maupun tidak terlihat”.7 Adanya

dan Ekspresi Budaya Tradisional

lingkup mencakup tanah, hutan,

kemajemukan sistem budaya telah

sehingga pemerintah daerah baik

laut dan termasuk sumberdaya

diakui sebagaimana tercermin

provinsi maupun kabupaten/kota

alam

dalam

memegang tugas dan fungsi

dalamnya;

yang

3. Sistem

atau

yang

ruang

penting dalam perlindungannya.

hidup,

masyarakat

terkandung

di

semboyan

“Bhinneka

Tunggal Ika”. Demikian juga, jika
pengetahuan

atau

menyimak Pasal 18 UUD 1945;

Penyelenggaraan pemerintahan

sering juga disebut “kearifan

Pasal 5 UU Pokok Agraria (UU No.

dalam konsep otonomi daerah

tradisional”

5 Tahun 1960); dan Pasal 6 UU

mempertegas

bukan

semata-

tugas

dan

mata untuk dilestarikan, tetapi

Perkembangan

pemerintahan

yang

untuk diperkaya/dikembangkan

dan

dibagi kewenangannya antara

sesuai dengan kebutuhan hidup

Sejahtera (UU No. 10 Tahun

pemerintah pusat, pemerintah

berkelanjutan;

1992). Pasal-pasal tersebut di

fungsi

provinsi, pemerintah kabupaten/
kota.

Masyarakat adat adalah
sekelompok
4

4. Sistem

aturan

kepengurussan

4

masyarakat

yang

http://pengetahuantradisional.blogspot.
com/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisional.html

dan

tata

kehidupan

Kependudukan

Pembangunan

Keluarga

atas memberikan dasar hukum
(legal

reason)

pengakuan

bersama hukum dan lembaga

eksistensi Masyarakat Adat.8

adat,

6
http://www.bps.go.id/download
file/booklet leaflet/booklet oktb. 2009.
7
www.dephut.go.id.

untuk

mengatur

dan

5
Keraf.A.S., Etika Lingkungan hidup,
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010..
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Potensi

yang

sangat

termasuk di dalamnya hal-hal yang

yang peduli atau negara dengan

besar atas wujud pengetahuan

berkenaan dengan perlindungan

kepedulian.

tradisional dan ekspresi budaya

hukum terhadap Hak Kekayaan

sangat tepat karena Pasal 34 ayat

wajib

Intelektual

(2) menegaskan bahwa sebagai

dilindungi

oleh

Negara,

atas

Pengetahuan

Konsepsi

tersebut

dalam hal ini pemerintah.9 Sampai

Tradisional dan Ekspresi Budaya

jaminan

saat ini, perhatian Pemerintah

Tradisional. Indonesia memang

negara wajib mengembangkan

terhadap Pengetahuan Tradisional

merupakan negara yang kaya

kebijakan

dan

akan

bersifat “affirmative action” bagi

Ekspresi

Budaya

masih

Pengetahuan

Tradisional

konstitusional

maka

kesejahteraan

yang

sebatas pada proses pencatatan,

dan Ekspresi Budaya Tradisional.

meskipun upaya pelestariannya

Sebagai salah satu indikatornya

tetap

Padahal,

adalah bahwa sejak tahun 2005

terhadap pengetahuan tradisional

dalam era perdagangan bebas

hingga pertengahan 2009, Dirjen

ini tercermin dalam peraturan

saat ini diperlukan perlindungan

HAKI telah mencatat setidaknya

perundang-undangan

yang mapan terhadap potensi

2.058

kekayaan

yang berasal dari pengetahuan

Kebudayaan ini tersebar di 15

dalamnya mengatur tentang hal ini

tradisional.

Potensi-potensi

daerah, antara lain Jawa Tengah

secara terpisah. Bahkan, telah ada

tersebut harus diadministrasikan

sebanyak 575 daftar, Jawa Barat

wacana tentang akan disusunnya

(dicatat) agar jelas kepemilikan

sebanyak 213 daftar, Jawa Timur

RUU tentang Perlindungan atas

Pengetahuan Tradisional

sebanyak

Pengetahuan

berlangsung.

dan

kebudayaan

201

tradisional.

daftar,

intelektual

tentang
yang

Tradisional

dan

96 daftar, Lampung sebanyak 65

untuk

Berjalannya fungsi yang

daftar, Riau sebanyak 39 daftar,

tentang hak kekayaan intelektual

demikian dalam dunia ekonomi,

Sulawesi Selatan sebanyak 37

atas

khususnya

berkenaan

daftar, NTT sebanyak 11 daftar,

dan Ekpresi Budaya Tradisional

kekayaan

Sumatra Barat sebanyak 8 daftar,

serta

intelektual berupa Pengetahuan

Sulawesi

8

sehingga tidak hanya melindungi

Tradisional dan Ekspresi Budaya

daftar, Bengkulu sebanyak 7 daftar,

potensi ekonomi semata, tetapi

Tradisional

Nusa Tenggara Barat sebanyak 7

juga aspek sosialnya. Potensi

daftar.10

dua jenis kekayaan intelektual

konsekuensi

akan
pada

membawa
“keadilan

ekonomi” dan demi sebesar-besar

Tengah

sebanyak

Tugas “melindungi” oleh

memberikan
Pengetahuan
upaya

kejelasan
Tradisional

perlindungannya

berjenis baru ini dalam sistem

negara

yang menjadi landasan politik

merupakan

hukum perekonomian Indonesia,

pemerintah sebagaimana diatur

Ekpresi

8 Rosnidar Sembiring, “Perlindungan HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL Terhadap
Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat”
dalam JURNAL EQUALITY, Vol. 11 No. 2
Agustus 2006.
9 Kewajiban negara melindungi kekayaankekayaan intelektual berupa PT dan EBT
selaras dengan pemikekayaan intelektualran
mantan Dirjen WIPO Arpad Bogsch, sebagai berikut: Human genius is the source of
all works, of art and inventions. These works
are the guarantee of a life worthy of men. It
is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.

dalam Pasal 34 Undang-undang

tentu tidak hanya terbatas pada

Dasar Negara Republik Indonesia

lingkup hak cipta saja, tetapi juga

Tahun 1945. Berkaitan dengan

bisa melingkupi paten, merek,

hal

desain

Humanis

Volume 2

tersebut

tanggung

Satjipto

rakyatnya

Tradisional

kemakmuran rakyat. Prinsip inilah

16

terhadap

Budaya

di

masing-masing negara.

keberadaan

Ekspresi

perlindungan

Istimewa

dengan

sebanyak

Kebijakan

Ekspresi Budaya Tradisional oleh

yang

Yogyakarta

Daerah

kepentingan warga masyarakat.

jawab

Rahadjo

perlindungan kekayaan intelektual
Pengetahuan

Tradisional

Budaya

industri,

dan

Tradisional

perlindungan

mengonsepsikan bahwa Negara

varietas tanaman dan rahasia

hukum Indonesia sebagai negara

dagang. Oleh karena itu, sistem

10. Koran Media Indonesia edisi Rabu, 9 Desember 2009.
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Tradisional dan Ekspresi Budaya

dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Tradisional di Indonesia.
Yang
juga

perlu

diperhatikan

diimplementasikan
memberikan
kepada

jenis

Beberapa isu dan hambatan

ada

memberikan

undangan

untuk

perlindungan

peraturan

perundang-

yang

dapat

dan

kekayaan intelektual Pengetahuan

memberikan

dalam

Tradisional dan Ekspresi Budaya

yang memadai sebagaimana

Tradisional adalah sebagai berikut:

tertuang

1. Kekayaan

ayat

perlindungan

dua

6. Di tingkat nasional belum

kekayaan

intelektual

yang

perlindungan

dalam

(2)

Pasal

10

Undang-undang

intelektual baru ini oleh Negara

dimiliki oleh masyarakat adat di

No. 19 Tahun 2002 tentang

cq Pemerintah Indonesia adalah

Indonesia pada umumnya belum

Hak Cipta (UUHC) hanya

perlu

dikategorikan dan ditetapkan

menyatakan bahwa: “Negara

adanya

pendekatan

pembangunan

berbasis

HAM

sebagai kekayaan intelektual

memang

yang

berdasar

pada

yang dilindungi dalam sistem

folklor dan hasil kebudayaan

hukum kekayaan intelektual.

rakyat yang menjadi milik

bukan

konsep belas kasih semata atau
pembangunan ekonomi semata,
namun

sebuah

perlindungan
intelektual

atas

seperti

cerita,

hikayat, dongeng, legenda,

proses utuh menyeluruh yang

masyarakat adat umumnya yang

babad, lagu, kerajinan tangan,

menguatkan dan memberdayakan

diterima apabila pemohonnya

koreografi, tarian, kaligrafi,

masyarakat adat yang belum dapat

orang

dan

menikmati hak-hak komunalnya

komunal.

Pengetahuan Tradisional

kekayaan

bersama,

Cipta

oleh

atas

berdasarkan

2. Permohonan

Hak

personal,

karya

seni

lainnya”.

Namun demiian, peraturan
bagi

pelaksanaan pasal tersebut

dan Ekspresi Budaya Tradisional.

masyarakat adat yang tepat

belum ada. Sementara itu,

Hal ini berarti pembangunan

dalam memperoleh perlindungan

revisi UUHC sampai saat ini

kesejahteraan masyarakat adat

atas

masih terus dalam proses

sebagai salah satu hak asasinya

tradisional

harus berdasarkan pada konsep

budaya tradisional.

pemenuhan kewajiban negara
bukan

berdasarkan

kemurah-

hatian negara!
Singkat kata, perlindungan
Pengetahuan
Ekspresi

Tradisional

Budaya

masyarakat
dengan

adat

falsafah

pembangunan
Asasi

Manusia

dan

Tradisional

3. Belum

bukan

adanya

wadah

hasil

pengetahuan

maupun

ekspresi

pelaksanaan.
Kekayaan

4. Sampai saat ini Pemerintah
Indonesia

belum

berupa Pengetahuan Tradisional
dan Ekspresi Budaya Tradisional

mengakomodasi secara spesifik

masyarakat

berbagai

cakupan

kategori

kekayaan

intelektual

adat
yang

memiliki

relatif

luas,

intelektual yang sangat beragam,

seperti musik tradisional, narasi

terutama

dan

bagi

kekayaan

literatur

tradisional,

seni

dilakukan

intelektual yang tergolong baru

tradisional, kerajinan tradisional,

pendekatan

timbul (New Emerging IP) dan

simbol/nama/ istilah tradisional,

kekayaan

pertunjukan

berbasis
(right

Hak
based

approach) dan wajib menjadi

intelektual

masa

depan (Future IP).

tradisional,

seni

arsitektur tradisional, dan lain-

5. Pada tingkat internasional belum

Pengetahuan

Tradisional

ada

perjanjian

pemerintah daerah dimanapun di

yang

menjadi

Indonesia untuk memberdayakan

perlindungan

kekayaan

industri yang berkenaan dengan

masyarakat adat di daerahnya

intelektual berupa Pengetahuan

produksi kerajinan tangan yang

menjadi masyarakat kreatif di

Tradisional dan Ekspresi Budaya

bercirikan budaya tradisional.

bidang Pengetahuan Tradisional

Tradisional.

landasan

semua

aparatur

Humanis

internasional

lain.

payung

bagi

dan Ekspresi Budaya Tradisional
dapat

termasuk

Kekayaan
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tidak terlepas dengan hak-hak

Ekpresi

yang dimiliki manusia yang bersifat

Pentingnya

asasi.

Pengetahuan

Pengetahuan

tradisional

Budaya

Tradisional.
perlindungan

Tradisional

dan

Sumber:
Utomo,

Stefanus

Budaya Hukum Masyarakat

dan ekspresi budaya tradisional

Ekpresi Budaya Tradisional ini

Samin,

yang

disebabkan komunitas lokal atau

2013.

lahir

dari

kepribadian

manusia, yang terus menerus

tradisional

berproses secara komunal dalam

banyak karya-karya kreatif yang

kehidupan

perlu

masvarakat

bernegara.

hingga

Banyaknya

ternyata

memiliki

dilindungi.

Kekayaan

suku

intelektual komunitas lokal sangat

yang beraneka ragam dan pulau-

beragam dan luas cakupannya,

pulau yang dimiliki menjadikan

mulai dari cerita rakyat, seni

Indonesia

intelektual

tradisional, sistem kepercayaan,

kekayaan seni yang melimpah

aktivitas upacara adat, pengobatan

dengan berbagai jenisnya. Namun,

hingga berbagai bentuk teknologi

meskipun memiliki peluang dan

tradisional

potensi Pengetahuan Tradisional

dikembangkan oleh masyarakat

dan Ekspresi Budaya Tradisonal

lokal. Sekarang, kiranya Indonesia

Indonesia

sudah

memiliki

belum

mempunyai

yang

dimiliki

saatnya

dan

mencermati

peraturan perundang-undangan

kembali segi-segi yang berkaitan

nasional yang khusus mengatur

dengan

tentang Pengetahuan Tradisional

Kekayaan Intelektual ini dalam satu

maupun

kerangka sistem yang menyeluruh.

Ekspresi

Budaya

perlindungan

Alumni,

Eddy Damian, Glosarium Hak
Cipta

dan

Hak

Terkait,

Penerbit Alumni, 2012.
Lindsey. Tri et. Al, Hak Kekayaan
Intelektual, Suatu Pengantar,
Penerbit Alumni, 2006.
YasmiAdriansyah, Mencari Tempat
Terhormat

Indonesia,

Penerbit Alumni, 2010.
WIPO,

Intellectual

Needs

and

Property
Expectation

of Traditional Knowledge,
2001.
Rosnidar

Sembiring,

“Perlindungan

Hak

Pemerintah

perundang-undangan tersebut

memberikan

bagi

Kekayaan

Intelektual

sangat penting artinva untuk

hak masyarakat lokal berkenaan

Terhadap

Karya-Karya

melindungi

kepentingan

dengan Pengetahuan Tradisional

Tradisional

masyarakat lokal Indonesia dari

dan Ekspresi Budaya Tradisional

Adat”

penggunaan

yang

mereka, mengingat masyarakat

EQUALITY, Vol. 11 No. 2

pihak,

sendiri tidak pernah menyadari

Agustus 2006.

dapat membuka peluang pihak-

bahwa Pengetahuan Tradisional

pihak

dan Ekpresi Budaya Tradisional

tidak

berhak.

Di

untuk

Pengetahuan

lain

memanfaatkan
Tradisional

Ekspresi

Budaya

secara

komersial

dan

perlindungan

perlu

Penerbit

Tradisional. Padahal peraturan

pihak-pihak

Indonesia

Hak

Laksanto,

memiliki nilai ekonomis.

Tradisional
dengan
--oOo—

yang melarangnya.
Saat

ini

di

lingkup

internasional tengah berkembang
isu baru yang berkaitan dengan
hak

kekayaan

yaitu

perlindungan

Pengetahuan
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A

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP
ANAK TERLANTAR DI INDONESIA
Nicken Sarwo Rini, SH

nak adalah amanah dan

yang sama untuk hidup, tumbuh

perlindungan khusus karena sifat

karunia

Yang

dan berkembang dan berpartisi-

ketelantaran yang mengakibat-

Maha Esa sekaligus se-

pasi secara optimal sesuai dengan

kan anak masuk dalam kualifikasi

bagai tunas, potensi, dan gen-

harkat dan martabat kemanusiaan,

anak jalanan, pekerja anak, dan

erasi penerus cita-cita perjuan-

serta mendapat perlindungan dari

segala bentuk ketelantaran lain-

gan bangsa yang memiliki peran

kekerasan dan diskriminasi. Hak

nya yang kemudian secara juri-

strategis dan mempunyai ciri ser-

tersebut wajib diwujudkan untuk

dis formil diatur dalam Undang-

ta sifat khusus yang menjamin

menghormati, memenuhi dan me-

Undang Nomor 23 Tahun 2002

kelangsungan eksistensi suatu

lindungi hak-hak anak secara ber-

tentang Perlindungan Anak Pasal

bangsa dan negara di masa de-

lapis yang dimulai dari lingkaran

59.

pan. Konsep “anak” didefinisi-

keluarga, kerabat, masyarakat seki-

Meskipun banyak upaya telah

kan dan dipahami secara berva-

tar, pemerintah lokal sampai pusat,

dilakukan, masih banyak anak

riasi dan berbeda, sesuai dengan

hingga masyarakat internasional.

Indonesia harus hidup dalam be-

sudut pandang dan kepentingan

Berdasarkan hasil kualifikasi yang

ragam situasi sulit yang membuat

yang beragam. Menurut Undang-

diperoleh dari Kementerian Sosial

kualitas tumbuh kembang dan

Undang Nomor 4 Tahun 1979 ten-

Republik Indonesia, ”Masalah dan

kelangsungan hidupnya teran-

tang Kesejahteraan Anak, Anak

penanganan anak yang membu-

cam. Berdasarkan data Biro Pu-

adalah seseorang yang berusia

tuhkan perlindungan khusus”, anak

sat Statistik (2006), jumlah anak

di bawah 21 tahun dan belum

telantar dapat dikategorikan men-

Indonesia usia di bawah 18 tahun

menikah. Sedangkan menurut

jadi (1) Anak yatim piatu, yatim dan

mencapai 79.898.000 jiwa dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

piatu telantar; (2) Anak jalanan; (3)

mengalami

2002 tentang Perlindungan Anak,

Pekerja anak; (4) Anak putus seko-

jadi 85.146.600 jiwa pada tahun

Anak adalah seseorang yang be-

lah telantar; (5) Anak yang men-

2009.

lum berusia 18 tahun, termasuk

galami gangguan psikososial yang

Secara konstitusional maupun

anak yang masih dalam kandun-

menghambat proses belajar. Se-

yuridis formal, termasuk ber-

gan.

cara juridis, anak telantar merupak-

dasarkan argumentasi Konvensi

Setiap anak mempunyai hak

an bentuk anak yang membutuhkan

Hak Anak, pemenuhan hak anak

Tuhan

peningkatan

men-

menjadi area yang bukan lagi
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otoritas absolut keluarga, dan ti-

memenuhi, mematuhi dan meng-

manusia dan untuk kepentingan-

dak sekedar domain domestik.

harmonisasikan instrumen HAM

nya hak anak itu diakui dan dil-

Konteks pemeliharaan anak tel-

Internasional yang terkait dengan

indungi oleh hukum bahkan sejak

antar seperti amanat Pasal 34

hak anak telantar.

dalam kandungan; Pasal 66 ayat

ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945
adalah kewajiban negara melakukan penghormatan (to respect),
pemenuhan (to fulfil) dan perlindungan (to protect), pemajuan (to
promote) hak-hak anak. Negara
berkewajiban melakukan pemenuhan hak atas kesejahteraan, yang
secara spesifik dengan sistem jaminan sosial bagi anak sebagai kelompok rentan (vulnerable group),
lingkup pengaturan dan kewajiban
negara juga menjangkau area domestik, yakni pemenuhan hak-hak

Yang memiliki
kewajiban dalam
perlindungan hak
bukan hanya
negara, melainkan
juga oleh orang tua,
keluarga,
masyarakat, dan
pemerintah.

anak atas ekonomi, sosial dan bu-

(1) Setiap anak berhak untuk tidak
dijadikan sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; ayat
(5) Setiap anak yang dirampas
kebebasannya berhak mendapatkan perlakukan secara manusiawi
dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi
sesuai dengan usianya dan harus
dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya. Pasal
52 dan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia mencakup
hak-hak sipil, politik, dan kultur

daya (EKOSOB).

Pedoman Pelaksanaan Perlindun-

anak yang perlu dihargai dan dil-

Dalam konteks Indonesia, me-

gan Hukum dan Hak Asasi Manu-

indungi.

menuhi dan melindungi hak anak

sia Terhadap Anak Telantar di In-

Dalam teori tanggung jawab neg-

termasuk anak telantar, setida-

donesia

ara dalam menghormati, melind-

knya melihat dari 3 hal rasional:

Undang-Undang Dasar Negara

ungi dan memenuhi hak asasi

a.

Kondisi situasional anak-

Republik Indonesia 1945 Pasal

manusia anak tidak terlepas dari

anak Indonesia yang sedemikian

28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap

enam prinsip-prinsip pokok hak

rupa rentan dan mengalami penel-

anak berhak atas kelangsungan

asasi manusia yang merupakan

antaran, eksploitasi, kekerasan,

hidup, tumbuh dan berkembang

rumusan dasar dan acuan standar

penyalahgunaan,

diskriminasi,

serta berhak atas perlindungan dari

dalam pelaksanaan HAM, yaitu:

bahkan impunity. Dalam hal ini

kekerasan dan diskriminasi”. Neg-

1.

anak perlu mendapatkan perlind-

ara memiliki kewajiban untuk men-

dicabut (universality and inalien-

ungan khusus.

jamin bahwa anak-anak Indonesia

ability).

b.

Sejumlah aturan hukum

aman dari tindakan kekerasan dan

Hak Asasi Manusia merupakan

dan Undang-Undang Dasar Neg-

diskriminasi, serta menjamin mer-

hak yang melekat dimiliki oleh

ara Republik Indonesia 1945 men-

eka untuk berkembang.

seluruh umat manusia. Pasal 1

jadi dasar mengapa perlu dilaku-

Undang-Undang Nomor 39 Tahun

Deklarasi Umum Hak Asasi Manu-

kan perlindungan hukum dan hak

1999 tentang Hak Asasi Manusia

sia: “Setiap umat manusia dilahir-

asasi manusia bagi anak telantar.

Pasal 52 ayat (1) Anak berhak atas

kan merdeka dan sederajat dalam

c.

hu-

perlindungan oleh orang tua, ke-

harkat dan martabatnya”; Sama

kum dan politik Indonesia sebagai

luarga, masyarakat, dan negara;

halnya dengan hak

masyakarat Internasional untuk

ayat (2) hak anak adalah hak asasi

harus diperhatikan oleh negara.
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Universal dan tidak dapat

anak yang
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Gambar 1. Kerangka Manajemen Kasus

2.

Tidak bisa dibagi (indivis-

4.

Kesetaraan

dan

non-dis-

6.

Tanggung jawab negara

ibility).

kriminasi (equality and non-discrimi-

dan penegakan hukum (state

Hak Asasi Manusia baik dari hak

nation).

responsibility and rule of law),

sipil dan politik, sosial, budaya

Setiap manusia berhak sepenuhnya

adalah negara bertanggungjaw-

dan ekonomi semuanya inheren,

atas hak-haknya tanpa ada pembe-

ab untuk mentaati hak asasi ma-

menyatu sebagai bagian dari har-

daan dengan alasan apapun, tanpa

nusia dalam hal ini mereka harus

kat-martabat umat manusia yang

membeda-bedakan seperti yang di-

tunduk pada norma-norma hu-

tidak bisa terpisahkan.

Kon-

dasarkan atas perbedaan ras, war-

kum dan standar yang tercantum

sekuensinya, semua orang me-

na kulit, jenis kelamin, etnis, usia,

dalam instrumen-instrumen hak

miliki status hak yang sama dan

bahasa, agama, dan pandangan

asasi manusia.

sederajat dan tidak bisa digolong-

lainnya, kewarganegaraan dan latar

Respon ini telah menjadi komit-

golongkan berdasarkan tingkatan

belakang sosial, cacat dan kekuran-

men dunia internasional dalam

hirarki. Pengabaian pada satu

gan tingkat kesejahteraan, kelahiran

melihat hak-hak anak. Ini terbukti

hak akan berdampak pada pen-

atau status sosial lainnya;

dari lahirnya konvensi internasi-

gabaian hak-hak lainnya;

5.

onal Hak-Hak Anak. Indonesia

3.

(participation and contribution).

sebagai bagian dunia telah merat-

berkaitan (interdependence and

Setiap orang berhak untuk turut ber-

ifikasi konvensi tersebut. Keseriu-

interrelation).

peran aktif sebebasnya dan berarti

san Indonesia melihat persoalan

Baik secara keseluruhan maupun

dalam partisipasi dan berkontribusi

hak anak juga telah dibuktikan

sebagian, pemenuhan dari satu

untuk menikmati kehidupan pem-

dengan lahirnya Undang-Undang

hak seringkali bergantung kepa-

bangunan, baik sipil, politik, ekono-

Nomor 23 Tahun 2002 tentang

da pemenuhan hak-hak lainnya;

mi, sosial dan budaya;

Perlindungan Anak.

Saling bergantung dan

Partisipasi dan kontribusi
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Yang memiliki kewajiban dalam

Implementasi Pelaksanaan Regu-

Dengan Kecacatan dan Program

perlindungan hak bukan hanya

lasi Perlindungan Hukum dan HAM

Kesejahteraan Sosial Anak yang

negara,

Terhadap Anak Telantar

Membutuhkan

orang tua, keluarga, masyarakat,

Perubahan kebijakan dan program

Khusus. Dalam 5 (lima) tahun ke

dan pemerintah. Hal ini dijelas-

kesejahteraan sosial anak selaras

depan, kerangka kebijakan nasi-

kan dalam Pasal 1 ayat 12 yang

dengan Instruksi Presiden Nomor

onal mengalami perubahan yang

berbunyi, ”Hak anak adalah ba-

1 Tahun 2010 tentang Percepatan

fundamental. Kebijakan nasional

gian dari hak asasi manusia yang

Pelaksanaan Prioritas Pembangu-

tentang pemenuhan hak anak

wajib dijamin, dipenuhi dan dilind-

nan Nasional, diperlukan penyem-

telah dirumuskan dalam Rencana

ungi oleh orang tua, keluarga, ma-

purnaan program bantuan sosial

Pembangunan Jangka Menengah

syarakat, pemerintah, dan negara.

untuk anak balita telantar, anak

Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Negara memiliki kewajiban dan

jalanan, anak dengan kecacatan,

Hal tersebut di atas dapat diim-

melainkan

juga

oleh

Perlindungan

tanggung jawab terha-

plementasikan dalam

dap anak. Hal ini diatur

manajemen

dalam Bab IV, bagian

yang juga merupak-

kedua. Kewajiban dan

an

tanggung jawab negara

anak dan keluarganya

antara lain adalah meng-

dengan

hormati dan menjamin

kan,

hak asasi setiap anak

memonitoring,

tanpa

gevaluasi dan melak-

membedakan

kasus,

pelayanan

bagi

mengkait-

mengkoordinir,
men-

suku, agama, ras, golon-

sanakan

gan, jenis kelamin, etnik,

untuk pelayanan guna

budaya dan bahasa, sta-

memenuhi kebutuhan

tus hukum anak, urutan

anak.

kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal

Gambar 2. Proses Manajemen Kasus

advokasi

Manajemen

kasus

adalah metode untuk menye-

21), memberikan dukungan saran

anak berhadapan dengan hukum

diakan pelayanan bagi anak yang

dan prasarana dalam penyeleng-

dan anak yang membutuhkan per-

memiliki

garaan perlindungan anak (Pasal

lindungan khusus.

pelaksana pelayanan atau pe-

22), memperhatikan hak dan kew-

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun

kerja sosial profesional menjamin

ajiban orang tua, wali, atau orang

2010 tentang Program Pemban-

kebutuhan anak dan keluarganya

lain yang secara hukum bertang-

gunan Yang Berkeadilan ditetap-

mendapatkan

gungjawab terhadap anak, serta

kan Program Kesejahteraan Sos-

dengan yang dibutuhkan. Proses

mengawasi penyelenggaraan per-

ial Anak (PKSA) sebagai program

manajemen kasus dimulai saat

lindungan anak (Pasal 23), dan

prioritas nasional yang meliputi

seorang anak mengakses lay-

menjamin anak untuk memper-

Program

Sosial

anan-layanan sampai pada tahap

gunakan haknya dalam menyam-

Anak Balita, Program Kesejahter-

terminasi layanan tersebut. Akses

paikan pendapat sesuai dengan

aan Sosial Anak Telantar, Pro-

pada layanan tersebut bisa terjadi

usia dan tingkat kecerdasan anak

gram Kesejahteraan Anak Yang

pada saat rujukan maupun saat

(Pasal 24).

Berhadapan dengan Hukum, Pro-

penjangkauan pada anak rentan

gram Kesejahteraan Sosial Anak

di masyarakat.
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di

bantuan

mana

sesuai
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naan rencana pelayanan,
status perkembangan, pelaksanaan pelayanan serta keterlibatan
Gambar 3. Alur Pelayanan Dalam Manajemen Kasus

jejaring sosial lainnya dalam penanganan kasus anak.

Tugas manajer kasus adalah:

fesi berbagai disiplin ilmu dan me-

Melakukan assessment kebutu-

maksimalkan ketertiban anak dan

han anak, kapasitas jejaring so-

keluarga;

sial dan kemampuan penyedia

langsung atau tidak langsung untuk

layanan sosial; Mengembangkan

meningkatkan kapasitas dan keter-

rencana pelayanan yang kompre-

ampilan kearah kemandirian anak

hensif termasuk keterlibatan pro-

dan keluarga; Memantau pelaksa-

Mendukung

Humanis

intervensi

Volume 2

Peran Manajer Kasus
Asesor mempunyai peran untuk
melakukan

kajian

kerentanan

serta mendiagnosis awal tingkat
ancaman pada keselamatan anak
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melakukan assessment terhadap
pelayanan, potensi dan sumbersumber yang tersedia untuk merespon permasalahan anak.
Perencanaan (planner) bertugas
menyusun perencanaan pelayanan yang dibutuhkan anak dan
keluarga berdasarkan hasil assessment, termasuk melakukan
pengembangan rujukan.
Penghubung

(broker)

meng-

hubungkan anak dan keluarga
pada pelayanan yang tersedia,
baik pelayanan formal dan informal.
Pendamping (fasilitator) melakukan pendampingan pada setiap
proses pelayanan yang dibutuhkan anak. Hal tersebut mencakup
tugas sebagai konselor, jika dibutuhkan.
Pembela

(Advocate)

melaku-

kan pembelaan kepada anak dan
keluarga untuk mengklaim hakhaknya. Disamping itu, manajer
kasus

memberikan

masukan

dalam perbaikan program dan kebijakan pelayanan bagi anak dan
keluarga.
Pengorganisasi

Masyarakat

(Community organizer) melakukan pengorganisasian dan mobilisasi potensi, sumber dan peranan
masyarakat dalam penanganan
anak dan keluarga.
Pengevalusi (Evaluator) melakukan evaluasi terhadap efektivitas
perencanaan, proses pelaksanaan
pelayanan sampai pengakhiran
layanan terhadap anak dan keluarga (terminasi).
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Pola jejaring Kerja Pelayanan Sosial Anak
Dalam implementasi manajemen
kasus tugas penting manajer kasus adalah mengembangkan jejaring dengan lembaga kesejahteraan sosial anak dan lembaga
jejaring lainnya. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan layanan yang diberikan lebih bersifat
komprehensif, terintegrasi, efektif
dan efisien.
Pada gambar di atas ditunjukkan
bahwa seorang manajer kasus tidak hanya bergerak di level mikro
namun juga pada level mezzo dan
level individual ataupun ditingkatan
lokal tapi juga bila memungkinkan
bisa memecahkan persoalan sampai tingkat kebijakan.
Anak dipandang memiliki arti penting dan strategis sebagai penerus
bangsa sehingga masalah keterlantaran pada anak otomatis
merupakan tanggung jawab kita
semua karena dampaknya akan
berpengaruh

terhadap

kehidu-

pan bangsa secara keseluruhan.
Karena itu, harus ada komitmen
yang

sungguh-sungguh

untuk

mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup
tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Karena
itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam
upaya memberikan perlindungan
anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem
dan

mekanisme

perlindungan

anak yang harus bekerja secara
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rapi dan transparan di masyarakat
yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan
dan penegakan hukum.
Perlu adanya upaya terobosan
baru, yaitu mengubah strategi kebijakan dari yang berbasis pada
pemenuhan kebutuhan dengan
pendekatan berbasis hak dalam
penanganan anak terlantar. Selain
itu juga optimalisasi kerjasama lintas sektoral dan lintas profesi dalam
penanganan masalah sosial anak
dengan penguatan peran kelembagaan sosial masyarakat dalam
mendukung penanganan masalah
sosial anak juga harus dilakukan
dengan sungguh-sungguh.
Referensi:
Departemen

Sosial

Republik

Indonesia,”Masalah dan Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus”, Jakarta 2002,
hal 15
Dikutip dari hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Anak
Telantar, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan HAM
RI, Tahun 2006
Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang
Panduan Penelitian di Bidang Hak
Asasi Manusia
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Urgensi Perlindungan Hak Asasi Warga Binaan
Perempuan dan Anak
Oleh:
KRT Ignas Triyono Cokronagoro*

S

epanjang dua tahun tera-

sebagian haknya terutama hak un-

si manusianya, sekalipun orang

khir, setidaknya publik

tuk bergerak, namun mereka ma-

itu adalah warga binaan. Warga

disuguhi berbagai tragedi

sih memiliki hak-hak fundamental

binaan memang merupakan se-

memilukan di beberapa lembaga

yang perlu dihormati, dilindungi dan

seorang yang telah melanggar

pemasyarakatan (lapas). Lihat

dipenuhi oleh negara. Dalam kon-

hak asasi orang lain, namun bu-

saja rentetan peristiwa kerusuhan

teks hak asasi manusia, setiap ma-

kan berarti hak asasi yang inhern

di Lapas Kerobokan, serangan ke-

nusia dilahirkan merdeka (bebas)

dalam

lompok bersenjata di Lapas Kelas

dan mempunyai hak yang sama.

rights) lantas hilang atau bisa di-

IIB Cebongan Sleman, keributan

dirinya

(non-derogable

perlakukan semena-mena oleh

rentetan berbagai
peristiwa di
lembaga
pemasyarakatan
tidak terlepas dari
faktor belum
optimalnya upaya
perlindungan dan
pemenuhan
hak-hak warga
binaan.

pihak lain guna menebus perbua-

berbagai peristiwa di lembaga

Prinsip fundamental ini semestinya

administratif, panahanan karena

pemasyarakatan tidak terlepas

dipahami oleh semua orang tanpa

sakit

dari faktor belum optimalnya upa-

terkecuali.

setiap

seseorang kehilangan hak un-

ya perlindungan dan pemenuhan

orang berpotensi melanggar HAM

tuk bebas bergerak, namun tidak

hak-hak warga binaan. Sekali-

dan sebaliknya setiap orang juga

berarti perlakuan tersebut tidak

pun warga binaan kehilangan

berpotensi untuk dilanggar hak asa-

mengindahkan martabat manu-

di Lapas Salemba dan Cipinang
serta kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta dan Lapas Labuhan
Ruku di Sumatera Utara. Rentetan peristiwa kisruh di Lapas diyakini dipicu problem klasik yakni
over kapasitas hunian, minimnya
anggaran, lemahnya menejemen
Lapas hingga persoalan tidak ada
pemisahan khusus warga binaan
laki-laki dewasa, perempuan dan
anak. Kisruh di lembaga pemasyarakatan yang terjadi belakangan ini patut kiranya menjadi bahan refleksi.
Jika dikaji lebih jauh, rentetan

Persoalannya,

Humanis

Volume 2

tan jahatnya. Salah satu hak yang
hilang dari warga binaan yakni
hak atas kebebasan bergerak
yang merupakan hak paling fundamental bagi setiap manusia.
Namun demikian, hak tersebut
tidaklah absolute. Kemungkinan
pembatasan oleh negara diperbolehkan

selama

dikerangkai

oleh alasan-alasan perampasan
kebebasan dan prosedur yang
diatur dalam UU.
Perampasan kebebasan, apapun
bentuknya – penangkapan, penahanan, pemenjaraan, penahanan
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sia. Resiko terhadap pelanggaran

perlu memperoleh tindakan afir-

HAM

menghantui

orang-orang

matif yakni warga binaan perem-

yang

dirampas

kebebasannya,

puan dan anak. Realitasnya, saat

Secara umum, membaca perlind-

mereka menggantungkan nasib-

ini kondisi warga binaan perem-

ungan HAM warga binaan ternyata

nya di bawah tanggung jawab pe-

puan dan anak di Lapas/Rutan

masih banyak menyisakan prob-

jabat yang melakukan penahanan,

di Indonesia belum sepenuhnya

lem yang belum tuntas, apalagi

dimana

mendapatkan jaminan perlindun-

bagi perempuan dan anak. Dalam

keselamatan dan HAM tahanan

gan dan pemenuhan

hak asasi

masyarakat dengan corak patri-

harus dilindungi. Penghormatan

manusia. Salah satu indikatornya

arkhis yang kental, posisi perem-

martabat para tahanan sebagai

yakni belum dipisahkannya secara

puan tidaklah diuntungkan dalam

manusia harus menjadi nilai etis

tegas antara warga binaan perem-

berbagai dimensi. Kondisi ini pun

fundamental bagi mereka yang

puan, anak dan dewasa laki-laki.

diyakini terintegrasi dalam sistem

bertanggung jawab untuk dan

Mayoritas Lapas/Rutan di Indo-

pemasyarakatan yang ada. Salah

bekerja di tempat—tempat pe-

nesia belum menerapkan sistem

satu contoh ialah kebijakan pe-

nahanan, dan berlaku sama bagi

pemisahan tahanan berdasarkan

misahan antara tahanan perem-

badan pelaksana kunjungan yang

jenis kelamin sehingga berpo-

puan dan laki-laki yang tidak begi-

diberi tanggung jawab. Prinsip

tensi menimbulkan pelanggaran

tu mengikat. Diketemukan bahwa

dasar ini secara jelas dinyatakan

hak asasi manusia. Warga binaan

jumlah Lapas khusus perempuan

dalam Pasal 10 Kovenan Hak

perempuan dan anak belum dipan-

di Indonesia terbilang sedikit,

Sipil dan Politik (ICCPR); “Semua

dang sebagai entitas yang memiliki

hanya 8 buah. Selama ini Lapas/

orang yang kebebasannya diram-

harkat dan martabat kemanusiaan

Rutan di Indonesia sebagian be-

pas harus diperlakukan dengan

serta memiliki kebutuhan spesifik

sar dirancang untuk kebutuhan

rasa kemanusiaan dan dengan

yang perlu mendapatkan perhatian

laki-laki, dan penjara perempuan

penghormatan terhadap martabat

secara khusus pula. Menejemen

seringkali

kemanusiaannya yang inhern”.

Lapas/Rutan di Indonesia ma-

yang sama. Hal ini pasti akan

sih menempatkan warga binaan

berkorelasi dengan sistem dalam

Urgensi Lapas Khusus

perempuan dan anak dalam satu

institusi tersebut. Saat kebutuhan

Salah satu kelompok rentan yang

lembaga

spesifik perempuan

26

kondisi

Humanis

kesejahteraan,

Volume 2

pemasyarakatan

Tahun IX

atau

Desember 2013

hanya dipisahkan dengan blok.

disertakan
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diabaikan maka dapat dipastikan

an secara terpisah. Demikian juga

tif dalam administrasi lembaga

bahwa sistem Lapas/Rutan tidak

dengan warga binaan anak harus

pemasyarakatan.

responsif gender. Pada situasi

terpisah dengan warga binaan de-

ini, warga binaan perempuan dan

wasa. Peraturan Standar Minimum

Belum lama ini penulis melaku-

anak berpotensi menjadi objek

ini adalah suatu usaha untuk mene-

kan riset tentang hak asasi war-

paling rentan bahaya keamanan

tapkan apa yang dapat diterima

ga binaan perempuan dan anak

dan psikologis. Aksesibilitas mer-

sebagai prinsip dasar dan diter-

di Lapas/Rutan di Yogyakarta.

eka dalam menikmati hak-hak

apkan dalam perlakuan terhadap

Hasil riset menunjukkan, may-

fundamentalnya (non-derogable

tahanan juga dalam menejemen

oritas responden warga binaan

rights) juga kian terbatas.

institusi. Peraturan ini menetapkan

perempuan mengaku mengala-

beberapa standar minimum yakni:

mi stressing tinggi saat berada

Sistem penempatan seperti ini

penerimaan; pemisahan dan klasifi-

dalam sel yang hanya dipisahkan

juga bertentangan dengan in-

kasi tahanan; akomodasi; instalasi

dengan sistem blok.

strumen internasional PBB yakni

kebersihan; penyediaan makanan,

interaksi sosial kian terbatas se-

Standar Minimum bagi Perlakuan

minuman, perlengkapan kebersi-

hingga mempengaruhi kondisi

Narapidana (Standart Minimum

han,

pakaian dan perlengkapan

psikis yang tidak menguntungkan

Rules for the Treatment of Pris-

tidur; kegiatan rohani; pendidikan;

bagi warga binaan perempuan.

oners), 1995. Ditegaskan, kat-

latihan dan olahraga; pelayanan ke-

Boleh jadi kondisi ini juga dialami

egori-kategori narapidana yang

sehatan; dan perawatan untuk tah-

oleh warga binaan perempuan di

berbeda

dipenjarakan

anan yang mengalami gangguan

Lapas/Rutan di Indonesia yang

dalam lembaga-lembaga yang

mental. Secara khusus semua ben-

belum menerapkan sistem pe-

terpisah dengan memperhatikan

tuk yang kejam, tidak manusiawi

misahan warga binaan. Demikian

jenis kelamin, usia, catatan ke-

dan merendahkan martabat, ter-

juga dengan warga binaan anak,

jahatan, alasan penahanan dan

masuk hukuman fisik sangatlah di-

ditemukan fakta bahwa sering-

kebutuhan-kebutuhan perlakuan

larang dan dianggap sebagai huku-

kali mereka belum sepenuhnya

mereka. Dengan demikian, war-

man atas pelanggaran kedisiplinan.

mendapatkan jaminan perlind-

ga binaan perempuan dan laki-

Peraturan Standar Minimum ini se-

ungan ketika berada di dalam

laki sejauh mungkin harus ditah-

mestinya diterapkan secara efek-

institusi pemasyarakatan. Hing-

harus
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ga kini masih dijumpai berbagai

kepada anak.

permasalahan perlindungan dan

Sekalipun

pemenuhan warga binaan anak

warga binaan namun mereka me-

program dan menejemen pema-

belum berorientasi pada kepent-

miliki hak asasi yang perlu dihor-

syarakatan yang responsif ter-

ingan terbaik bagi anak, seperti

mati. Kekerasan berbasis gender

hadap kebutuhan spesifik perem-

belum terpenuhinya hak mengem-

seperti perkosaan, kekerasan do-

puan dan anak, maka pendirian

bangkan diri khususnya hak pen-

mestik, pelecehan seksual dan

Lapas Khusus Perempuan dan

didikan,

pembunuhan

Anak hanya menjadi kesia-siaan.

belum

dipisahkannya

mun bukan menjadi kebutuhan

perempuan

menjadi

merupakan

ma-

tunggal.

Artinya, tanpa diikuti

warga binaan anak dan dewasa

salah serius yang masih dihadapi

Disadari,

yang bisa mempengaruhi perkem-

perempuan hingga dewasa ini dan

telah melakukan upaya pema-

bangan psikologis mereka. Sep-

tidak tertutup kemungkinan bisa

juan, penghormatan, perlindun-

erti diketahui,

anak merupakan

menimpa warga binaan perem-

gan, pemenuhan dan penegakkan

kelompok yang paling rentan men-

puan. Untuk itu, warga binaan

HAM warga binaan sebagaima-

jadi korban pelanggaran hak asasi

perempuan dan anak merupakan

na yang telah ditetapkan dalam

manusia. Setiap anak mempunyai

kelompok paling rentan yang perlu

UU No. 12 Tahun 1995 tentang

hak atas kelangsungan hidup, hak

mendapatkan perhatian khusus.

Pemasyarakatan. Namun dalam

untuk tumbuh dan berkembang,

Belum

kategori

praktiknya, harapan itu belumlah

hak atas perlindungan dan hak

warga binaan perempuaan dan

seindah kenyataan. Perlu upaya

berpartisipasi dalam kehidupan

anak dengan warga binaan de-

yang lebih serius untuk meneguh-

keluarga, sosial dan

budaya.

wasa menunjukkan dehumanisasi

kan semangat kemanusiaan yang

Berbagai instrument nasional dan

hukum dan HAM karena telah

adil dan beradab. Lapas/Rutan di

internasional telah memberikan

mengabaikan kebutuhan spesifik

Indonesia harus lebih manusiawi

jaminan perlindungan dan pe-

perempuan dan anak. Dominasi

dan memenuhi standar HAM In-

menuhan hak-hak anak. Indone-

kultur patriarki juga diyakini mem-

ternasional. Sebab, kita selalu

sia telah memiliki UU No.23 Ta-

pengaruhi sistem pemasyaraka-

diingatkan frasa bijak negarawan

hun 2002 tentang Perlindungan

tan karena Lapas/Rutan di DIY

sekaligus mantan Perdana Men-

Anak dan UU No.11 Tahun 2012

masih dirancang untuk kebutuhan

teri Inggris, Winston Churchill:

tentang Sistem Peradilan Anak.

laki-laki. Saat kebutuhan spesifik

“Suasana hati, sikap, perlakuan

Pemerintah Indonesia juga telah

perempuan dinafikan maka kian

dan penghormatan suatu bangsa

meratifikasi Konvensi Anak me-

mengkonfirmasi

sistem

terhadap para pelanggar hukum-

lalui Keputusan Presiden No. 36

pemasyarakatan tidak responsif

nya dapat dijadikan sebagai alat

Tahun 1990 tentang Pengesahan

gender.

uji yang sahih dalam menentukan

Konvensi Anak. Artinya, negara

Solusi

Indonesia mempunyai kewajiban

adalah mendirikan Lapas Khusus

untuk melakukan berbagai upaya

Perempuan dan Anak di setiap

dalam perlindungan hak asasi ma-

propinsi di Indonesia. Namun bu-

*)Analis Permasalahan HAM di Ke-

nusia. Selain itu perlu ada laran-

kan berarti dengan mendirikan

menkumham Kanwil DIY. Mantan

gan untuk memberikan perlakuan/

Lapas Khusus Perempuan dan

Staf Anggota Komnas HAM.

hukuman yang kejam, penjatuhan

Anak persoalan kemudian menjadi

hukuman mati, penjara seumur

tuntas. Kebutuhan Lapas Khusus

hidup, penahanan semena-mena

Perempuan dan Anak di setiap

dan perampasan kemerdekaan

propinsi memang mendesak, na-
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FREE PRIOR INFORMED CONSENT
SEBAGAI WUJUD HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA DARI PERSPEKTIF
KEPENTINGAN MASYARAKAT ADAT
Rahjanto*

N

egara-negara

dunia

perubahan

tidak

berkelanjutan, lebih rasional dan

telah

akan

merugikan hak-hak yang dimiliki

lebih sungguh-sungguh karena

adanya hak-hak warga

oleh warga negaranya. Dengan

akan meningkatkan partisipasi,

negaranya sebagai perwujudan

kata lain, pendekatan berbasis

kontribusi

dari hak asasi manusia. Sebelum

FPIC sangat penting
dilakukan untuk
menghentikan
berbagai
penyimpangan
yang terjadi
sebagai akibat
pemaksaan skema
pembangunan dan
konservasi tanpa
adanya konsultasi,
partisipasi atau
perundingan yang
merugikan hak-hak
masyarakat adat.

dengan mengidentifikasi secara

mengakui

membahas lebih lanjut, terlebih
dahulu dikemukakan mengenai
definisi

Hak

Asasi

Manusia

menurut Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yaitu “Seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan
keberadaan

manusia

sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan

merupakan

anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, Pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat
manusia.”
Keberadaan
manusia

membawa

hak

asasi

pengaruh

positif dalam berbagai bidang
kehidupan.

Pemerintah

berupaya

yang

ada

pun
hak asasi diyakini akan membawa

pendekatan

proses pembangunan ke arah

hak asasi manusia agar segala

perubahan yang lebih efektif, lebih

berorientasi

pada

kewajiban

Humanis

Volume 2

dan

hak

pembangunan.

tanggung

asasi

atas

1

Salah satu konsep yang
kental nuansa hak asasi manusia
dalam

konteks

pembangunan

berbasis HAM adalah free prior
informed consent (FPIC), yang
berarti hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi (Informed)
sebelum (Prior) sebuah program
atau

proyek

pembangunan

dilaksanakan
mereka,

dalam

dan

wilayah

berdasarkan

informasi tersebut, mereka secara
bebas

tanpa

menyatakan

tekanan
setuju

(Free)

(Consent)

atau menolak atau dengan kata

1

dengan

tugas

akuntabilitas,

jawab negara sebagai pemangku

lain

melaksanakan

pembangunan

spesifik

dan

sebuah

hak

masyarakat

Muhammad Syafari Firdaus (et.al),
Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Komisi Nasional HAM bekerjasama dengan Australian
Government (AusAID), Jakarta, 2007,
hlm. 3.
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(adat) untuk memutuskan jenis

menderita daripada sebelumnya.3

kegiatan pembangunan macam

FPIC

untuk

pemanfaatan

pengetahuan

apa yang mereka perbolehkan

Peraturan perundang-undangan di

adat

untuk berlangsung dalam tanah

Indonesia belum mengatur akan

internasional dihormati dalam

adat mereka.2

FPIC namun terdapat beberapa

merancang

Hukum Internasional yang dianggap

kawasan-kawasan lindung4

FPIC

sangat

penting

dan

menata

berbagai

diantaranya juga telah diratifikasi di

Beberapa Hukum Internasional

terjadi sebagai akibat pemaksaan

Indonesia mencakup:

di atas, menunjukkan bahwa

skema

a. Konvenan Internasional tentang

FPIC telah diterima secara luas

pembangunan

konservasi

tanpa

konsultasi,

partisipasi

adanya

perundingan yang
hak-hak

Hak-Hak Sipil dan Politik

merugikan

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

sektor, yaitu :

Budaya

a. Bendungan – Komisi Dunia

adat.
bahwa

c. Konvensi tentang Penghapusan

masyarakat mendapatkan hutan

Semua

mereka ditebang, tanah-tanah

Rasial

ditambang,

lembah

mereka

sebagai cara yang benar untuk

b. Konvenan Internasional tentang

adalah

mereka

dan

atau

masyarakat

Akibatnya

dan

FPIC

hukum

menjamin

yang

hak

bahwa

dilakukan untuk menghentikan
penyimpangan

atas

dan

masyarakat

World Commission on Dams,
sebuah Komisi internasional
yang dibentuk oleh Bank Dunia

dalam naskah

dan World Conservation Union,

Deklarasi Perserikatan Bangsa-

menerima bahwa masyarakat

dipagari, ladang mereka diduduki,

Bangsa

adat memiliki hak atas FPIC

lembaga adat mereka dihina.

Masyarakat Adat

kebanjiran,

berburu

mereka

Semuanya berlangsung tanpa

d. Hak

Diskriminasi

tentang Bendungan atau the

tegas

kawasan

lembah-

Bentuk

melakukan usaha oleh banyak

ini

juga

secara

dicantumkan

tentang

e. Konvensi

Hak-hak

– untuk memutuskan apakah

Organisasi

ada kesempatan bagi mereka

Internasional

untuk

tentang Masyarakat Adat dan

menyampaikan

suara

(ILO)

Buruh
169

bendungan

di

menolak
tanah-tanah

mereka.

Suku

tersebut, dan seringkali tanpa

pemerintah untuk

mereka rasakan atau mereka

adanya

untuk

Industries Review juga telah

ketahui apa manfaatnya bagi

membuat keputusan tetapi tidak

menerima bahwa masyarakat

mereka. Mereka bisa saja secara

merupakan

adat memiliki hak yang sama

paksa dipindahkan, atau dipaksa

bersifat mengikat. Walaupun tidak

untuk

meninggalkan

tanah-tanah

mengikat, tentunya diharapkan

tambang,

mereka dan ‘dilatih-kembali’ untuk

itu terjadi, karena ini menjelaskan

atau

melayani kebutuhan masyarakat

bagaimana

pemerintah

dikembangkan pada tanah-

nasional

seharusnya

menghargai

tanah mereka atau tidak.

memenuhi

tidak

kebutuhan

untuk
utama

mereka sendiri. Umumnya, ini
mengakibatkan mereka akhirnya
menjadi lebih miskin dan jauh lebih
2 Marcus Colchester, Panduan Bagi Para Aktivis: free prior, informed, consent (FPIC),
Forest Peoples Programme dan Pengurus
Besar Aman, 2006, hlm. 3
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mengharapkan

atau

atau aspirasinya dalam proses

tetapi

Bangsa

No.

menerima

proses

menjamin
FPIC

persyaratan

yang

lembaga masyarakat adat dalam
pembuatan keputusan.
f. Konvensi
ditafsirkan

oleh

Hayati
pemerintah

sebagai perlu diberlakukannya
3 Ibid, hlm. 5

Tahun IX

– World Bank’s Extractive

memutuskan
sumur

ekstraksi

c. Pembalakan

apakah
minyak

gas

–

perlu

Hak

Penguasaan Hutan - Forest
tentang

Keanekaragaman

b. Tambang, minyak dan gas

Stewardship Council (FSC)
mewajibkan
(penebang
mengakui
4 Ibid., hlm. 11.
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pembalak
kayu)
dan

untuk

menghargai

FOKUS
hak masyarakat adat dalam

Programme dan Komisi Eropa

pengelolaan hutan dan mereka

yang

dengan

maka dalam merancang suatu

hanya

tegas, sebagian lagi, misalnya

strategi pembangunan, Indonesia

Bank

sebagai

hak

mendelegasikan
penguasaan

mereka

berdasarkan FPIC.
d. Hutan

Tanaman

–

Hutan

Tanaman Industri -

Setelah

tahun 1995, FSC menerapkan
standar

bagi

menerimanya
Pembangunan

Antar-

saja, dan ada yang kurang

berikut :

begitu

a. Ketika melihat terlibat dalam

jelas

penerimaannya

seperti Bank Dunia.

negoisasi-negoisasi korporasi,

5

bilateral,
Pelaksanaan

perkebunan-perkebunan yang

mempunyai

dikembangkan dalam kawasan

berbagai hal.

bernilai

kewajiban

setelah 1995

berkembang

harus melakukan hal-hal sebagai

tanaman dan mengeluarkan

tinggi

negara

Amerika menerimanya sebagian

hutan

konservasi

Berdasarkan hal di atas,

atau

multilateral

FPIC

harus memberikan perhatian

pada

seksama terhadap kewajiban-

Secara politis,

kewajiban hak asasi manusia

implikasi
mentaati

kehendak

internasionalnya

kepada

rakyat menunjukkan bahwa tidak

masyarakat

e. Perkebunan Kelapa Sawit –

ada kekuasaan yang lebih tinggi

wilayah

Hak Guna Usaha – Roundtable

selain dari suara rakyat sendiri.

negara mungkin berpendapat

on

Secara hukum,

bahwa

Sustainable

(RSPO)

Palm

mewajibkan

Oil

perjanjian yang

yang

hidup

yuridiksinya.

di

Suatu

kewajiban-kewajiban

bahwa

setara antara para pihak dan

ini merupakan suatu batasan

tidak ada penanaman yang

penolakan atas isi perjanjian yang

minimum

internasional

dikembangkan

sewenang-wenang

individu

serta

pada

tanah

merupakan

pelaksanaan

serta tidak boleh membatasi

sangat mendasar dalam negara

di

hak-hak adat mereka tanpa

hukum yakni equality before law

jatuh melampaui batas itu.

adanya kesepakatan melalui

(kesamaan di depan hukum) dan

Oleh

karena

perundingan.

kebebasan berkontrak.

tidak

diperbolehkan

Lindung

Commission
Areas,

World

yang

Secara

kelompok

yang

wilayahnya

hidup

tidak
itu,

bisa
negara
untuk

sosial, mengakui hak dan otoritas

menyepakati suatu perjanjian

Protected

masyarakat

atas

dan

yang inkonsisten dengan hak

Conservation

wilayahnya

berarti

mencegah

asasi manusia internasional

kemudian

yang harus dipenuhinya untuk

on

–

asas

kelompok-

masyarakat adat tanpa FPIC

f. Kawasan

dari

dan

World

Union dan Worl Wild Foundation

konflik

menerima

hari.

bahwa

kawasan

sosial
Selain

tanah

di

itu,

FPIC

masyarakat

diakomodir

wilayahnya.

yang

hidup

di

taman nasional dan cagar alam

dilaksanakan

hanya ditetapkan berdasarkan

dalam

penghormatan atas hak-hak

baik di tingkat nasional ataupun

perjanjian

masyarakat

dengan

daerah maka dua persoalan besar

kebijakan internasional yang

dan

dalam pengelolaan sumber daya

berkaitan, memastikan bahwa

dengan kesepakatan melalui

alam di Indonesian akan terbantu

telah ada suatu penilaian yang

perundingan.

penyelesaiannya.6

independen,

persetujuan

adat,
mereka

produk

dan

ketika

hukum

negara

g. Badan-Badan Pembangunan –
Beberapa badan pembangunan
juga
prinsip

menerima
FPIC,

prinsipdiantaranya

United Nations Development

b. Sebelum

mengadopsi
dan

kebijakan-

obyektif

dan

tersedia secara publik atas
dampak-dampaknya terhadap

5 Ibid., hlm. 9.

6

Bernadinus Steny, Free and Prior Informed Consent Dalam Pergulatan Hukum Lokal, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan
Ekologis (HuMa), Jakarta, 2005, hlm. 6.
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yang

diusulkan

tersebut

hak asasi manusia baru. Apa pun

mensyaratkan partisipasi publik

akan menimbulkan dampak

pokok pandangan tersebut, hak ini

secara luas dan terbuka. Warga

negatif terhadap hak asasi

mewakili poros dalam hubungan

negara,

maka

trilateral

adat, dengan demikian harus

tindakan-tindakan

penanganan

yang

asasi

manusia,

demokrasi

dan

harus diambil, sesuai dengan

lingkungan.

Perlindungan

kewajiban hak asasi manusia

konservasi

internasional

efektif

hak

dari

pihak

terkait.
c. Berupaya untuk memperkuat
kapasitas negoisasi mereka
dalam berhubungan dengan
perusahaan-perusahaan
transnasional

(TNCs),

yang

mungkin

kegiatannya

memiliki

dampak

signifikan

terhadap hak-hak yang dimiliki
masyarakat.
d. Mencari bantuan internasional
untuk membentuk kerangka
hukum yang sesuai dengan
sektor

swasta,

termasuk

perusahaan-perusahaan
transnasional, tanpa merugikan
keuntungan komparatif dari
negara tersebut.

7

Pandangan yang serupa
mendukung implementasi FPIC
merupakan

perwujudan

dari

perlindungan

lingkungan

termasuk

memiliki

akses

masyarakat

ke

informasi

dan

lingkungan yang berhubungan

bergerak

serta pada proses dan institusi
pengambilan

Konsep FPIC
merupakan wujud
konkrit pengakuan
eksistensi dari
mereka di mata
negara secara
legalistik dan
memberikan
jaminan bagi
keberlangsungan
entitas mereka
sebagai bagian
dari warga negara
yang mendapat
perlindungan dari
Negara

keputusan

yang

terkait, baik untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan tentang
lingkungan

dalam

pembangungan

konteks

berkelanjutan

dan untuk membenarkan dan
mendapatkan
kerusakan

perbaikan
lingkungan

atas
yang

terjadi. Paradigma ini merupakan
temuan kebijakan yang menjadi
pusat kekuatan dari paradigma
pembangunan berkelanjutan.
Seharusnya

FPIC

mensyaratkan adanya akses ke
informasi termasuk pengaturan
hukum dan administratif oleh
pemerintah bagi individu maupun
kelompok-kelompok,
masyarakat
informasi

adat.

termasuk
Hak

atas

menjadi penting bagi

setiap partisipasi penuh makna
oleh masyarakat luas, komunitas

hak asasi manusia disebutkan

lokal,

bahwa

kelompok khusus yang terkena

hak

tersebut

menjadi

atau

menuju pembangunan berkelanjutan

dampak

secara umum merupakan tujuan

keputusan

tingkat internasional, seperti hak

yang

dengan

informasi,

seluruh

hak

prosedural

kelompok

dan

individu

yang
untuk

atau

dimaksudkan

atau

dijamin

di

berpartisipasi

remedi

dapat

sebagai

intisari

hak asasi manusia politik dan
sipil yang mapan atau sebagai
7 Muhammad Syafari Firdaus (et.al). op.cit.
hlm. 33.
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mensyaratkan
sektor

Tujuan-tujuan

ini

kerjasama

dalam

pengambilan

yang

berhubungan
pembangunan.

Partisipasi tersebut hendaknya

dapat

menjadi prasyarat bagi setiap

dicapai oleh pemerintah saja tetapi

8 Gunther Handl, “Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan”, dalam Asbjorn Eide,
Catarina Krause dan Alan Rosas, (ed.), Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, hlm
323-340.
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masyarakat.
tidak

orang-orang
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program

pembangunan

yang

akan dilaksanakan. Hal yang
menarik dari pendekatan berbasis
hak asasi manusia terletak pada
dapat dimohonkannya prosedur

FOKUS
internasional yang didedikasikan

Kewajiban

untk

pembelajaran

mempertahankan

hak

untuk

memberikan

dan

informasi

bersangkutan secara umum dan

yang memadai kepada warga

memberikan kapasitas prosedur

negara dan kelompok-kelompok

internasional

masyarakat

tersebut

kepada

lokal,

masyarakat adat, atas dampak

Kondisi

menunjukkan

pembangunan harus disampaikan

peran penting Negara dalam hal

secara proposional dan transparan

memberikan izin dan memfasilitasi

dari sisi positif sebagai keuntungan

partisipasi publik secara penuh

maupun

dalam

kerugian dari pelaksanaan program

bentuk

penyusunan

perjanjian-perjanjian

antar

sisi

2006.
Firdaus, Muhammad Syafari (et.
al), Pembangunan Berbasis

termasuk

masyarakat adat atau individu.
tersebut

dan Pengurus Besar Aman,

negatif

sebagai

Hak Asasi Manusia: Sebuah
Panduan, Komisi Nasional
HAM bekerjasama dengan
Australian

(AusAID), Jakarta, 2007.
Handl,

program

pembangunan

berkelanjutan.

Bagi

warga

Eide,

negara,

dan

paparan

pengakuan eksistensi dari mereka

yang telah disampaikan maka

di mata negara secara legalistik

seharusnya

alasan

dan memberikan jaminan bagi

lagi bagi Negara cq. Pemerintah

keberlangsungan entitas mereka

untuk

sebagai bagian dari warga negara

ada

sesegera

menyiapkan

mungkin

Rosas,

(ed.),

Budaya, Raoul Wallenberg
Institute of Human Rights
and

Humanitarian

Law,

Martinus Nijhoff Publishers,
hlm 323-340.

konsep

dari Negara. Penerapan FPIC

Prior

Consent

sekaligus mendorong terjadinya

Dalam Pergulatan Hukum

dalam tiap penyusunan program

pembelajaran secara aktif dari

Lokal, Perkumpulan untuk

pembangunan

tiap-tiap warga negara maupun

Pembaharuan

ini menjadi salah satu indikator

kelompok-kelompok

komunitas

Berbasis Masyarakat dan

komitmen Negara cq. Pemerintah

lokal atau masyarakat adat untuk

Ekologis (HuMa), Jakarta,

untuk secara sungguh-sungguh

memperoleh akses informasi dari

2005.

menghormati,

dan

sisi hukum maupun administrasi

memenuhi hak asasi manusia tiap

sebagai bagian dari hak prosedural

warga negaranya, sekalipun atas

dalam keterlibatan pada program

nama pembangunan. Ada tuntutan

pembangunan nasional.

Free

Prior

Informed

nasional.

melindungi

Hal

perlindungan

Alan

Krause

yang

mengakomodir

mendapat

Catarina

hukum

guna

perangkat

Asasi

Hak Ekonomi, Sosial dan

FPIC merupakan wujud konkrit

tidak

“Hak

Lingkungan”, dalam Asbjorn

termasuk masyarakat adat, konsep

Berdasarkan

Gunther,

Manusia dan Perlindungan

pembangunan yang dimaksud.

pihak yang berhubungan dalam
suatu

Government

bagi Negara cq. Pemerintah untuk
secara cerdas menyusun berbagai
program atas nama pembangunan
yang melibatkan partisipasi aktif
dari masyarakat umum secara
luas. Sekalipun hal ini kemudian
menuntut biaya yang tidak sedikit
namun layak dilakukan sebagai
konsekuensi negara demokratis.

Bernadinus,
Informed

Free

and

Consent

Hukum

*) Kepala Subbidang Perencanaan
Penelitian Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya, merangkap Pejabat Fungsional
Peneliti pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Hak-hak
Ekonomi,
Sosial, dan Budaya, Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM, Kementerian
Hukum dan HAM RI.

Sumber:
Colchester,

Steny,

Marcus,

Panduan

Bagi Para Aktivis: free prior,
informed, consent (FPIC),
Forest Peoples Programme
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AGENDA
PRESENTASI DRAFT LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PUSLITBANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Pusat Penelitian dan Pengem-

hak tersebut merupakan hak yang

bangan Hak-hak Ekonomi, Sosial

wajib dihormati,dijunjung tinggi dan

dan Budaya Badan Penelitian dan

dilindungi Negara/Pemerintah,dan

Pengembangan HAM Kemen-

setiap orang. Namun Fenomena

terian Hukum dan HAM RI telah

yang ada justru sebaliknya.Banyak

melaksanakan Presentasi Draft

Kasus Kejahatan yang mengarah

Laporan Akhir Penelitian dengan

pada pelanggaran HAM,bahkan hal

judul “Buku Pedoman HAM ten-

ini juga dilakukan oleh anak-anak.

memberikan informasi dan penge-

tang Kurikulum Berbasis HAM

oleh karena ituhak-hak yang dimiliki

tahuan kepada sasarannya,yaitu

bagi Sekolah Dasar”. (22/10).

secara asasi harus diperkenalkan

peyelenggara Pemerintah baik

Kegiatan yang diselenggarakan

sejak masuk Sekolah Dasar.Dalam

Pusat maupun Daerah khusus-

di kantor Badan Penelitian dan

hal ini guru memiliki peranan yang

nya tentang kurikulum berbasis

Pengembangan HAM ini dihadiri

sangat penting untuk mengajarkan

hak asasi manusia bagi sekolah

oleh sejumlah tenaga pengajar

akan HAM melalui berbagai metode

dasar.Oleh Karena itu,buku ini

Guru dari Sekolah Dasar Negeri

yang didasarkan pada kurikulum.

diharapkan dapat berguna dan

maupun Swasta yang ada di Ja-

Selain itu pembentukan karakter

bermanfaat dalam rangka peng

karta.

seorang anak pun perlu dikembang-

hormatan,perlindungan dan pe-

Dari Hasil Akhir Presentasi dan

kan agar seorang anak memiliki

menuhan hak asasi manusia.

Diskusi disimpulkan Bahwa Ma-

watak sesuai yang diharapkan.

nusia telah memiliki hak-hak yang

Buku pedoman Kurikulum Berba-

dimilikinya sejak dilahirkan,Hak-

sis Hak Asasi Manusia dibuat untuk

PRESENTASI DRAFT LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PUSLITBANG TRANSFORMASI KONFLIK
Presentasi laporan akhir tentang

mendeskripsikan variasi konflik di

Evaluasi

Pemerin-

masyarakat berdasarkan skala isu

tah Daerah dalam Penanganan

dan kekerasannya, mengungkap

Konflik Berbasis Agama dilak-

implementasi kebijakan yang dibuat

sanakan oleh Puslitbang Trans-

oleh Pemerintah Daerah dalam pe-

formasi Konflik pada tanggal 7

nanganan konflik berbasis agama,

November 2013. Kegiatan yang

mengungkap peranan tokoh-tokoh

dilaksanakan di kantor Balitbang

agama dalam penanganan konflik

HAM ini dihadiri oleh pemerintah

sosial serta menemukan efektifitas

provinsi, organisasi keagamaan,

kebijakan pemerintah daerah dalam

LSM, dan pusat studi HAM uni-

penanganan konflik sosial.

versitas.

Dari hasil penelitian evaluasi ini

Dalam penelitian yang telah di-

diharapkan mampu dijadikan ru-

laksanakan diharapkan mampu

jukan
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Pemerintah
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dalam menangani konflik berbasis agama sekaligus menjadi bahan evaluatif internal Pemerintah
Daerah dalam menjamin keberagaman

AGENDA
PRESENTASI DRAFT LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PUSLITBANG HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS
Presentasi akhir hasil evaluasi

Kepala Biro Hukum Kementerian

Provinsi Kepulauan Riau, Kantor

Pemenuhan Hak Anak pada Dae-

Dalam Negeri, Assisten Deputi

Perwakilan Pemerintah Provinsi

rah Otonom Hasil Pemekaran di

Urusan Sumber Daya Pendidikan

Kalimantan Selatan, Kantor Per-

Provinsi dan Kabupaten telah dia-

dan

Kementerian

wakilan Pemerintah Provinsi Nusa

dakan oleh Pu-

Pembangu-

Tenggara Barat, Kepala Sekolah

sat

Penelitian

nan

Daerah

Dasar Negeri Guntur 04 Pagi,

dan

Pengem-

Tertingal, Di-

Ditjen Kependudukan dan Pen-

rektur

Jen-

catatan Sipil Kementerian Dalam

Hak Kelompok

deral Otono-

Negeri dan dibuka oleh Kepala

Khusus Badan

mi

Daerah

Pusat Penelitian dan Pengem-

Penelitian dan

Kementerian

bangan Hak-Hak Kelompok Khu-

Pengemba-

Dalam

Ne-

sus Elfinur Bermawi, dan selan-

ngan Hak Asasi

geri,

Ketua

jutnya dipimpin oleh Arief Rianto

Manusia Kementerian Hukum dan

Komisi Perlindungan Anak Indo-

Kurniawan,selaku peneliti Badan

Hak Asasi Manusia pada tanggal

nesia, Direktur Jenderal Pendi-

Penelitian dan Pengembangan

24 September 2013 bertempat di

dikan Dasar Kementerian Pen-

HAM dan didampingi oleh Prof.

kantor Badan Litbang HAM Jakar-

didikan dan Kebudayaan, Dinas

Rianto Adi dari Universitas Atma

ta. Presentasi yang dihadiri dari

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,

Jaya Jakarta.

para stake holder terkait seperti

Kantor

bangan

Ketrampilan

Hak-

Perwakilan

Pemerintah

PRESENTASI DRAFT LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PUSLITBANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Presentasi Draf Laporan Akhir
Evaluasi Pelaksanaan Pencatatan
Perkawinan Kepercayaan sebagai
Perlindungan Hak Asasi Manusia
dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak
Sipil dan Politik Badan Litbang
HAM Kementerian Hukum dan

HAM pada tanggal 21 Ok-

intah (PP) Nomor 37 Tahun 2007

tober 2013 Di kantor Badan

tentang Pelaksanaan Undang-Un-

Litbang HAM Jakarta. Pre-

dang Nomor 23 Tahun 2006,dan

sentasi ini dihadiri beberapa

Peraturan Presiden Nomor 25

stakeholder dari Kementerian

Tahun 2008 tentang Persyaratan

Dalam Negeri, Kementerian

dan Tata Cara Pendaftaran Pen-

Pendidikan dan Kebudayaan,

duduk dan Pecatatan Sipil belum

Komnas HAM, dan sejumlah

meluas.Pemahaman

perwakilan dari pemerintah

aturan tersebut baru menyentuh

provinsi serta unit kerja di lingkun-

level pejabat dan sebagian ke-

gan Kementerian Hukum dan HAM.

lompok penghayat.Aparat pemer-

Dari Hasil penelitian diambil kesim-

intah yang bersentuhan lang-

pulan Pemahaman terhadap kand-

sung dengan penghayat,seperti

ungan Undang-Undang Nomor 23

Kantor Catatan Sipil dan Dinas

Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kebudayaan,tidak

Kependudukan,Peraturan Pemer-

memahami hal tersebut.
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LEGAL EXPO 2013
Badan Penelitian dan Pengem-

kan

bangan

iatan

HAM

kembali

mera-

hasil

keg-

ke dalam

maikan acara Legal Expo 2013.

bentuk buku, cd,

Acara rutin tahunan yang dise-

dan media cetak.

lenggaran

Stand

Balitbang

Hukum dan HAM ini merupakan

HAM

mendapat

pameran hukum dan HAM dalam

perhatian

rangka memperingati hari dharma

para

Karya Dhika. Acara yang dige-

jung Legal Expo

lar selama dua hari dari tanggal

terbukti

28-29 Oktober 2013 di Graha Pe

kegiatan berlang-

ngayoman Gedung Kementerian

sung sudah dikun-

Hukum dan HAM RI ini diikuti

jungi sebanyak 315 pengunjung.

oleh 35 peserta yang terdiri dari

Hal ini dikarenakan Badan Litbang

Kementerian/Lembaga, Lembaga

HAM menyediakan buku-buku ha-

Swasta, LSM, Penerbit Buku dan

sil penelitian untuk dibawa pulang

Perguruan Tinggi. Balitbang HAM

oleh pengunjung. Bahkan sampai

berpartisipasi dengan memamer-

acara penutupan pun stand badan

oleh

Kementerian

dari
pengunselama
litbang HAM masih ramai dikunjungi. Buku-buku yang dibagikan
merupakan hasil kegiatan penelitian dan evaluasi yang pernah dilakukan oleh Badan litbang HAM
selama beberapa tahun terakhir.

Forum Komunikasi Kelitbangan
usung

dalam

kegiatan lokakarya

forum

komunikasi kelitbangan.pada
tanggal 11-12
November
2013. Kegiatan
yang diselenggarakan

Pencegahan dan Penanganan
Tindak

Pidana

Terorganisasi

Transnasional

Sebagai

Peno-

pang Stabilitas Politik, Hukum,
Keamanan dan Pertahanan Nasional merupkan tema yang di-
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oleh

kementerian
luar negeri sebagai tuan rumah
kali ini dihadiri oleh seluruh unit
badan penelitian dan pengembangan pemerintah. Kegiatan yang
berlangsung selama 2 hari ini diisi

Tahun IX

Desember 2013

oleh pemaparan materi oleh C.
Sumardjo, dari Kemhan, Endang
Mulyani, dari BNN, dengan materinya tentang identifikasi kerawanan dan jenis-jenis kejahatan
transnasional di Indonesia.
Dalam paparan lain, Sunipto dari
Balitbang Bappeda Kepulauan
Riau memaparkan upaya pemerintah daerah dalam penguatan
daya dukung pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana
transnasional di tingkat daerah.

AGENDA

Prioritas Kegiatan Badan Litbang HAM Tahun
2014
Dalam upaya meningkatkan kuali-

sil dari upaya

tas penelitian di bidang HAM,

tersebut.

Badan Penelitian dan Pengem-

Dari

bangan HAM mengadakan diskusi

ini dapat disim-

bidang HAM dengan mengede-

pulkan

pankan prioritas kegiatan Badan

melaksanakan

Litbang HAM di tahun 2014. Keg-

kegiatan

iatan yang berlangsung pada tang-

akan

datang

gal 4 November 2013 di Jakarta

yaitu

dengan

ini membahas masalah isu aktual

melihat adanya

HAM dengan mecermati capa-

pelanggaran

ian pelaksanaan HAM melalui 3

HAM dan men-

indikator

yaitu struktur, proses

cari jalan agar di masa depan

dan hasil yang bermanfaat untuk

terwujud pelaksanaan kewajiban

menilai langkah-langkah yang di-

HAM oleh negara terhadap warga

ambil dalam melaksanakan kewa-

negaranya, melihat upaya-upaya

jiban dari komitmen, upaya untuk

yang dijalankan negara, dengan

melaksanakan komitmen dan ha-

memilih objek yang terdiri dari

kegiatan
untuk
yang

lima isu utama yaitu isu berbasis hak, isu berbasis kewajiban,
isu berbasis aktor isu berbasis
kelompok(rentan) dan isu berbasis daerah/tempat.

SOSIALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARANKEMENTERIAN DAN LEMBAGA

penyusunan program

tiap unit kerja yang ada di Badan

dan anggaran, telah

Penelitian dan Pengembangan

dilaksanakan

sosial-

HAM dapat menyusun sendiri ren-

isasi aplikasi Rencana

cana kerja dan anggarannya dan

Kerja dan Anggaran

data dapat terdokumentasi de-

Kementerian

dan

ngan baik di database. Diharap-

(RKA-KL)

kan dengan adanya sosialisasi

2014 (18/9) yang dilak-

aplikasi RKA-KL ini dapat lebih

sanakan di kantor Badan Litbang

meringankan pekerjaan pegawai

HAM. Dalam acara tersebut juga

di lingkungan Badan Penelitian

diadakan simulasi pengisian data

dan pengembangan HAM.

Lembaga
Dalam rangka kemudahan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum
dan HAM RI khususnya dalam

pada aplikasi RKA-KL-DIPA 2014.
Simulasi ini dimaksudkan agar se-

Humanis

Volume 2

Tahun IX

Desember 2013

37

GALERI

Pidato Menteri Hukum dan HAM RI
Dalam Rangka Hari Dharma Karyadhika
Tahun 2013

Memperingati Hari Dharma Karyadhika
Tahun 2013

Penganugerahan Satya Lencana Oleh Menteri Hukum dan HAM RI

Panggung Kreativitas dan Seni

Partisipasi Balitbang HAM dalam Legal
Expo 2013

Upacara Dharma Karyadhika

38
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Marching Band

Juli 2012

GALERI

Menteri Hukum dan HAM beserta Ibu
Menyerahkan Penghargaan kepada Para
Pemenang dalam Rangka Hari HAM
Internasional di Graha Pengayoman - Jakarta

Seminar HAM dalam rangka
Hari HAM Internasional

Penyerahan Penghargaan Lomba Karya Tulis Ilmiah
tingkat Pelajar oleh Kepala Badan Litbang HAM
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APA DAN SIAPA

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. lahir di Bogor (Jawa Barat) 23 Agustus 1961, menamatkan kuliah S1 kurang dari 4 (empat) tahun pada Fakultas Hukum Universitas Udayana (Bali) tahun 1985,
menjadi tenaga pengajar pada beberapa Fakultas Hukum di Bali seperti Universitas Udayana, Universitas Bali, Universitas Mahasaraswati dan Universitas Warmadewa, Program Pascasarjana Ilmu
Hukum Universitas Merdeka, Malang, Universitas Muhammadiyah, Malang, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Dosen dan
Penguji Tamu pada Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas
Jayabaya, Jakarta.
Kemudian pada tahun 2002 dalam waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan menyelesaikan program S2 pada Program Pascasarjana Bidang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Udayana, serta tahun 2007 menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung dalam waktu 2 (dua) tahun dengan predikat cum
laude (3,97).
Sejak Mahasiswa aktif di Lembaga Kemahasiswaan sebagai Ketua Senat, Ketua BPM, Redaktur Pers Kampus, Penerima Beasiswa PPA, mengikuti Seminar/Lokakarya/Simposium baik tingkat
Nasional maupun tingkat ASEAN dan pada tahun 1985 terpilih sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Udayana. Selanjutnya sejak 1978 menulis baik fiksi maupun non-fiksi pada Media Simponi,
Swadesi, Mimbar Masyarakat, Eksponen, Suara Nusa, Majalah Puteri, Majalah Varia Peradilan,
Majalah Kertha Aksara, Nusa, Bali Post dan Lain-lain, disamping menulis juga aktif sebagai mitra
bestari pada Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan
HAM RI sejak tahun 2013.
Terhitung sejak 1 Desember 1986 bekerja di Departemen Kehakiman RI (Sekarang Mahkamah
Agung RI) sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (1986-1991), Hakim Pengadilan Negeri Serui, Irian Jaya/Papua (1991-1995), Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan
(1995-1999), Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Bali (1999-2000), Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (2000-2004), Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan TIPIKOR Jakarta Pusat dengan
spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial (2004-2007), Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, (2007-2009), Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen (2009-2011)
dan sejak tahun 2011 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Kelas 1A Khusus Jakarta
Utara. Saat ini sebagai Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Kelas 1A Khusus Jakarta Utara.
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DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA*
MUKADIMAH
Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat
dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan
perdamaian di dunia,
Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakantindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan
kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya,
Bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya
orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani
dan penindasan,
Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa,
Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat
dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,
Bahwa bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak telah berjanji mencapai
kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,
Bahwa pemahaman yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting dalam untuk
mewujudkan janji tersebut sepenuhnya,
Oleh karena itu, dengan ini
Majelis Umum,
Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan
semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan
pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upayaupaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan
yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam
wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

*) Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

