Humanis
Warta Hak Asasi Manusia

VOLUME 2 TAHUN XI DESEMBER 2015 ISSN 1412-3916

Hak atas Tanah bagi
Masyarakat Adat
dalam Perspektif HAM
Perlindungan Hak
Berkebudayaan
Bagi Masyarakat Adat

PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA
TAHUN 2015

Foto: Erfina

Foto: Agus

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
www.balitbangham.go.id

©2015 - Humas dan Informasi

Dari Redaksi

Warta Hak Asasi Manusia

Humanis

Bulan Desember adalah bulan peringatan hari Hak Asasi
Manusia Internasional dan tahun ini merupakan peringatan
yang ke-67. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada diri manusia yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap warga negara. Namun realita kehidupan di tengahtengah masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya
diskriminasi,

penyiksaan,

pengabaian

atas

hak-hak

masyarakat, perdagangan anak dan perempuan, kekerasan
terhadap anak perempuan dan berbagai jenis pelanggaran
HAM lainnya merupakan kejadian yang semakin marak
terjadi. Seiring dengan peringatan hari HAM internasional,
pada edisi kali ini Redaksi menyajikan beragam topik kajian
tentang HAM dari sudut pandang yang beragam pula, di
antaranya terkait dengan Pengawasan Sipil Terhadap Tugas
Fungsi Kepolisian dalam Mewujudkan Good Governance
dan Penegakan Hukum dan HAM, Hak atas Tanah bagi
Masyarakat Adat dalam Perspektif HAM, Potensi dan
Implementasi Nilai Karakter Permainan Tradisional dalam
Pembentukan Karakter Anak Usia Dini, Tantangan dalam
Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga (RUU PPRT) dalam Perspektif Hak Sipil dan Politik.
Harapan Redaksi, melalui terbitan kali ini, pembaca dapat
berperan serta dalam penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan HAM.
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Redaksi menerima kontribusi tulisan, artikel atau
karikatur yang berkaitan dengan HAM. Redaksi berhak
mengedit tanpa mengubah substansi.
Tulisan dapat dikirim ke alamat Redaksi Humanis atau
melalui email: humanis@balitbangham.go.id

SURAT PEMBACA

Nasib Pengungsi
Redaksi yang terhormat,
Saya sungguh sedih menyaksikan carut-marutnya dunia politik Indonesia. Para elit politik nampaknya lebih suka bertengkar
memperebutkan kekuasaan ketimbang memikirkan nasib rakyat bawah. Padahal konflik demi konflik mulai dari Papua,
Palu, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan sejumlah wilayah lain hingga kini belum tuntas penanganannya. Akibat konflik
tersebut, dampak sosialnya amat besar. Ironisnya, perhatian kepada mereka, terutama para pengungsi masih belum
optimal. Seminar, lokakarya tentang pengungsi kerap dilakukan, bahkan pada acara Jakarta Lawyers Club yang disiarkan
melalui media elektronik (TV ONE) tanggal 25 Juni 2013 membahas tentang pengungsi Siah yang dipindahkan dari
Sampang ke Sidoarjo. Sangat ironis orang yang lahir dan besar di daerahnya harus diungsikan keluar dari tanah tempat
dilahirkan dan dibesarkan. Saya tidak habis pikir aparat pemerintah setempat tidak bisa memberikan perlindungan kepada
masyarakat yang teraniaya sehingga harus diungsikan dari tempat pengungsian ke tempat pengungsian yang jauh dari
tempat kelahirannya. Terlepas dari latar belakang konfliknya, seharusnya negara hadir untuk memberikan rasa aman bagi
warga negaranya, bahkan negara harus mengembalikan para pengungsi ke tempat asalnya semula.
Bambang
Perumnas Klender
Sdr. Bambang,
Terima kasih atas surat Saudara. Redaksi menyambut baik pandangan Saudara tentang pentingnya kehadiran negara
untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara seharusnya hadir dalam menyelesaikan konflik sesama
anak bangsa dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik sesama anak negeri dengan
rasa saling menghormati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia untuk kemajuan bangsa, sehingga tidak
perlu terjadi permasalahan yang menimpa pengungsi Sampang yang harus diungsikan lagi ke tempat pengungsian yang
jauh dari tempat pemukiman mereka.
Redaksi, dengan segala kerendahan hati, bermaksud dengan adanya majalah Humanis ini ingin memberikan informasi dan
pengetahuan tentang hak asasi manusia yang bisa dijadikan salah satu panduan dalam aspek persatuan dan kesatuan
dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam menangani masalah hak asasi manusia.

Informasi HAM bagi Masyarakat Awam
Redaksi yang terhormat,
Saya adalah orang yang beruntung bisa ikut membaca Majalah Humanis yang khusus mengulas tentang HAM. Harapan
saya mudah- mudahan Majalah Humanis dapat terbit secara berkala. Sesungguhnya banyak manfaat dari informasi yang
dimuat pada Majalah Humanis dan saya yakin hal ini banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Karena dari Majalah
Humanis dapat diperoleh wacana HAM yang akhir-akhir ini makin marak. Kami mengusulkan agar majalah Humanis
didistribusikan ke perpustakaan, perguruan tinggi dan perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, dengan tujuan
agar lebih banyak lagi orang bisa mengikuti perkembangan dan informasi mengenai HAM.
Djunaidi
Tangerang
Sdr. Djunaidi,
Terima kasih atas usulan Saudara tentang pendistribusian Majalah Humanis. Hal ini telah dibicarakan dengan Dewan
Redaksi yang secara berkala mengadakan rapat, terutama pada saat akan terbitnya Majalah Humanis. Sehubungan
dengan hal itu, diharapkan pada kesempatan yang akan datang jumlahnya dapat bertambah sehingga masing-masing
perpustakaan di perguruan tinggi dan SKPD dapat pula menerima Majalah Humanis sebagai tambahan referensi bagi
mahasiswa dan pembaca perpustakaan.
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Hari HAM Internasional:

Memastikan Kebebasan Kita
Oleh: Harison Citrawan

10 Desember pada tahun ini menandakan
peringatan ke-67 hari Hak Asasi Manusia Internasional.

penegakan hukum wajib diarahkan pada perlindungan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai promotor utama

terhadap hak dan kebebasan dasar individu. Oleh sebab

peringatan tersebut, memilih ‘freedom’ atau kebebasan

itu, asumsi ini hendak menyampaikan bahwa upaya negara

sebagai tema sentral peringatan tahun ini; yakni merujuk

dalam mewujudkan kondisi sosial yang aman (public

kembali pidato ‘four freedom’ atau empat kebebasan yang

security) perlu didasarkan pada penegakan hukum yang

disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Roosevelt

berparadigma perlindungan HAM (judicial security).

di tahun 1948. Secara khusus, empat meliputi: freedom

Asumsi kedua ialah penegakan hukum patut

of speech, freedom of worship, freedom from want, dan

dilandaskan pada perlindungan hak asasi manusia. Sejalan

freedom from fear.

dengan logika pada asumsi pertama, maka penegakan

Dalam konteks nasional, empat kebebasan tersebut

hukum patut didasarkan pada norma dan nilai hak asasi

tentu dapat ditinjau dari berbagai perspektif dan analisis.

manusia. Berdasarkan sejarah yang terjadi di berbagai

Tulisan ringkas ini mencoba mengurai bagaimana tugas

belahan dunia, penegakan hukum kerap rentan terhadap

negara dalam menjamin kebebasan, khususnya bebas

intervensi yang justru dapat melanggar hak dan kebebasan

dari rasa takut (freedom from fear), dapat ditinjau atau

dasar individu. Dalam konteks ini pula, proses penegakan

diukur. Adapun uraian berikut merupakan hasil kajian

hukum harus mampu menimbang secara proporsional dan

Puslitbang Transformasi Konflik dalam menyusun indikator

sesuai kebutuhan ketika akan mengambil suatu tindakan

perlindungan hak atas rasa aman.

terhadap individu/kelompok masyarakat. Fenomena seperti

Peninjauan atau pengukur terhadap freedom from

dugaan penyiksaan pada saat interogasi, salah tangkap,

fear, dapat dibangun berdasarkan empat asumsi dasar.

tindakan yang tidak manusiawi di tempat-tempat penahan,

Pertama, penegakan hukum merupakan prekondisi mutlak

merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang

dalam perwujudan masyarakat yang aman dan kondisi

bertentangan dengan nilai dan norma hak asasi manusia.

sosial yang kondusif. Berdasarkan konstitusi, Republik

4

kondusif. Dalam praktiknya, upaya koersif negara melalui

Selanjutnya, asumsi ketiga yang lebih kontemporer

Indonesia adalah negara hukum, yang dengan demikian

ialah konflik merupakan fenomena sosial yang

segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di

berkontribusi terhadap efektivitas perlindungan terhadap

Republik ini didasarkan pada rule of law. Hal ini bertalian

hak atas rasa aman. Penjelasan umum UU No. 7 Tahun

erat dengan bentuk pengejawantahan negara sebagai

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial“[. . .] transisi

pemangku

demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka

kedaulatan, yang

mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk

mengisyaratkan

faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan

bahwa negara

Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik,

sebagai

terutama konflik yang bersifat horisontal.” Lebih jauh,

pemegang kuasa

disadari dalam pembentukan regulasi ini bahwa “Konflik

koersif tunggal

[sosial, pen] tersebut, terbukti telah mengakibatkan

dalam rangka

hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat,

mewujudkan

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa

kondisi sosial

dan trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipati,

yang aman dan

sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.”
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Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa Pasal 1 (1) UU
No.7 Tahun 2012 mendefinisikan konflik sosial sebagai
“perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan
antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas
yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial
sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat

Upaya negara dalam mewujudkan kondisi sosial
yang aman (public security) perlu didasarkan
pada penegakan hukum yang berparadigma
perlindungan HAM (judicial security)

pembangunan nasional.”
Ketiga asumsi yang telah disebutkan sebelumnya

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak

mengerucut pada asumsi keempat, yakni intervensi

miliknya, berhak atas pengakuan di depan hukum

pemerintah dalam penanganan konflik sosial memerlukan

sebagai manusia pribadi (Pasal 29), hak atas rasa aman

cara pandang dari sisi perlindungan hak atas rasa aman.

dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman

Menurut Global Peace Index 2015 (p. 81) “Positive Peace

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

is defined as the attitudes, institutions and structures which

(Pasal 30), tidak boleh diganggunya tempat kediaman

create and sustain peaceful societies. These same factors

siapapun (Pasal 31), kemerdekaan dan rahasia dalam

also lead to many other positive outcomes which society

hubungan surat-menyurat (Pasal 32), hak untuk bebas dari

feels are important. Therefore Positive Peace is described

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam,

as creating the optimum environment for human potential to

tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat

flourish.” Kondisi aman, atau dalam paradigma studi konflik

kemanusiaannya, dan hak untuk bebas sari penghilangan

disebutkan sebagai kondisi damai, melibatkan berbagai

paksa dan penghilangan nyawa (Pasal 33), hak untuk tidak

lingkungan yang mendukung terciptanya perdamaian yang

ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau

dicita-citakan. Perwujudan kondisi damai oleh sebab itu

dibuang secara sewenag-wenang (Pasal 34), hak hidup di

memerlukan cara pandang yang baru dari pemerintah

dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai,

terkait rasa aman, dalam hal ini norma dan nilai dari sudut

aman dan tentram (Pasal 35).

pandang HAM dapat memberikan alternatif rujukan.
Lebih lanjut, keempat asumsi yang ada patut

Normativitas tentang hak atas rasa aman juga
dapat ditemukan dalam hukum hak asasi manusia

ditinjau dari perspektif norma. Secara konstitusional,

internasional, berupa perjanjian internasional, yang telah

Pasal 28G (1) UUD NRI Tahun 1945 menggariskan

disahkan oleh Negara Indonesia. Secara khusus, perhatian

bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri

perlu ditujukan kepada pengaturan dalam Pasal 9 Kovenan

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda

Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

on Civil and Political Rights).

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

Rangkaian asumsi serta dasar norma tersebut

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

patut menjadi pijakan awal bagi negara dalam menjamin

asasi.” Berdasarkan norma di dalam konstitusi ini, dapat

perlindungan individu atas kebebasan dari rasa takut. Pada

diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki

tataran praktis, tentu terdapat banyak organ pemerintahan

kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik

yang memiliki tanggungjawab dalam perlindungan terhadap

dalam konteksi integritas fisik maupun psikis, termasuk di

individu tersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia

dalamnya harta benda yang dikuasai.

perlu dioperasionalkan dan wajib menjadi perspektif serta

Sebagai bentuk penerjemahan lebih lanjut,

ruh dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, secara

pengaturan tentang hak konstitusional tersebut dapat

khusus penegakan hukum, ketimbang sebuah peringatan

dilihat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada

tahunan semata.

Bagian Keenam UU tersebut dengan judul Hak atas
Rasa Aman , tercermin bahwa komponen hak tersebut
melibatkan berbagai macam hak asasi manusia lainnya,
meliputi: hak mencari suaka dan perlindungan politik
dari negara lain (Pasal 28), hak atas perlindungan

Harison Citrawan
Fungsional Peneliti Muda Bidang Studi Hukum dan
Pengadilan pada Puslitbang Transformasi Konflik
Balitbang Hukum dan HAM
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Foto
Galeri Foto POLRI
www.polri.go.id

Pengawasan Sipil Terhadap Tugas Fungsi
Kepolisian dalam Mewujudkan Good
Governance dan Penegakan Hukum dan HAM
Oleh: Yuliyanto

Pengawasan Sipil dan Partisipasi
Konsep masyarakat sipil

kepentingan-kepentingannya.

sebagai akibat adanya partisipasi

Secara sederhana, pengertian

yaitu bukan salah satu bagian

nyata dari masyarakat sipil dalam

pengawasan (oversight) mengacu

dari negara, pemerintah, atau

penyelenggaraan negara. Sementara,

pada proses monitoring terhadap

kelengkapan negara. Banyak juga

hukum diposisikan sebagai satu-

aktivitas-aktivitas yang dilakukan

pakar menilai bahwa masyarakat sipil

satunya alat pengendali dan

pemerintah, termasuk polisi.3

harus dipisahkan dari partai politik,

pengawasan perilaku masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu

karena tujuan dari partai adalah

Sehingga, karakteristik dari

aparatur penegak hukum, dimana

untuk menguasai bagian dari negara

masyarakat sipil yaitu demokratisasi,

dalam menjalankan tugas fungsinya

(pemerintah), serta bukanlah pasar

partisipasi sosial dan supremasi

harus dilakukan secara transparan.

yang organisasinya bergerak di

hukum.2 Masyarakat sipil harus

Kegiatan pengawasan diorientasikan

sektor swasta yang tidak bertujuan

menyadari akan hak-hak dan

agar lembaga-lembaga pemerintah

untuk kepentingan publik namun

kewajibannya dalam menyuarakan

termasuk polisi bertanggung jawab

semata-mata mencari keuntungan.
1

6

Terbentuknya demokratisasi

1

Darmawan, Kemal. 2011. Masyarakat Sipil
dan Pengawasan Demokratis terhadap

pendapat dan mewujudkan
Sektor Keamanan :Suatu Investigasi Awal.
2
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3

Darmawan, Kemal. 2011. Pemolisian
Komunitas. Jakarta. PT. Galaxi Puspa
Mega, hal 35.
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Karakteristik dari masyarakat
sipil yaitu demokratisasi,
partisipasi sosial dan
supremasi hukum.

dan lembaga polisi sesuai dengan

Negara RI, mengenai Pengawasan

peraturan perundang-undangan.

dijelaskan pula bahwa untuk

Sedangkan pada Pasal 2 undang-

meningkatkan efektivitas pengawasan

undang tersebut memuat fungsi dari

penerapan HAM di lingkungan tugas

Kepolisian yaitu mengemban salah

Polri, diselenggarakan kerja sama

satu fungsi pemerintahan negara di

dan koordinasi dengan instansi

bidang pemeliharaan keamanan dan

terkait, akademisi dan lembaga

ketertiban masyarakat, penegakan

swadaya masyarakat.

hukum, perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengawasan Sipil terhadap Polri

untuk setiap layanan yang dilakukan

Selain itu, Polri memiliki kewajiban

dalam Menjalankan Tugas dan
Fungsinya

dan disediakannya. Sedangkan

untuk menciptakan ketenteraman

pengawasan sipil (civil oversight)

masyarakat dengan menjunjung tinggi

terhadap polisi dilakukan oleh

hak asasi manusia (HAM). Selain

sebagai negara yang demokratis

aktor atau pelaku di luar lembaga

itu, pada Pasal 14 Undang-Undang

apabila telah menjalankan

kepolisian. Perannya meliputi

Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan

prinsip-prinsip demokrasi yang

pengawasan terhadap tindakan-

secara jelas mengenai tugas-tugas

ada dalam kepemerintahannya.

tindakan, kebijakan-kebijakan dan

Kepolisian.

Prinsip demokrasi yang dimaksud

4

Negara bisa dikatakan

organisasi kepolisian. Sebagian

Masih terkait tugas dan

besar, mekanisme pengawasan

fungsi Kepolisian, berdasarkan

hukum, akuntabilitas/transparansi,

sipil terutama sekali menyentuh

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun

ketanggapan/partisipatif,

kepedulian terhadap persoalan atau

2009 tentang Implementasi Prinsip

perlindungan hak asasi manusia/

keluhan publik dalam berhadapan

dan Standar Hak Asasi Manusia

kebebasan serta kesamaan politik,

dengan polisi. (Samuel Walker,

dalam Penyelenggaraan Tugas

sosial dan ekonomi. Sehingga

2001:16; Collen Lewis, 1999:17;

Kepolisian Negara Republik

demokrasi dicerminkan dengan

Andrew Goldsmith serta Collen

Indonesia, dalam Pasal 50

adanya good governance di dalam

Lewis, eds, 2000:34; Douglas W.

disebutkan bahwa setiap anggota

institusi maupun lembaga pemerintah

Perez, 1994:19).

Polri dalam melaksanakan tugas

termasuk Kepolisian.

pelayanan masyarakat diwajibkan;

secara umum mencakup kepastian

Terwujudnya good

(a) memberikan pelayanan yang

governance dibutuhkan adanya

adil tanpa membedakan ras, suku,

peran serta dari masyarakat dalam

Indonesia yang selanjutnya

agama/kepercayaan, golongan,

penyelenggaraan negara yang

disebut Polri adalah alat negara

status sosial, ekonomi dan jenis

merupakan hak dan tanggung

yang berperan dalam memelihara

kelamin; (b) memberikan pelayanan

jawab masyarakat, hal ini termaktub

keamanan dan ketertiban

dengan memperhatikan harapan

dalam Pasal 8 Undang-Undang

masyarakat, menegakkan hukum,

dan kebutuhan masyarakat; (c)

Nomor 28 Tahun 1999 tentang

serta memberikan perlindungan,

memberikan pelayanan dengan

Penyelenggaraan Negara yang

pengayoman dan pelayanan

memperhatikan prinsip kesamaan di

Bersih dan Bebas dari Korupsi,

kepada masyarakat dalam rangka

depan hukum; (d) serta memberikan

Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan

terpeliharanya keamanan dalam

pelayanan dengan perlakuan

bentuk dari peran serta masyarakat

negeri. Menurut Undang-Undang

khusus bagi kelompok rentan.

berupa; hak mencari, memperoleh,

Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Sementara pada Pasal 61 Peraturan

dan memberikan informasi tentang

Kepolisian, Pasal 1 menjelaskan

Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

penyelenggaraan negara; hak untuk

bahwa kepolisian adalah segala hal-

tentang Implementasi Prinsip dan

memperoleh pelayanan yang sama

ihwal yang berkaitan dengan fungsi

Standar Hak Asasi Manusia dalam

dan adil dari Penyelenggara Negara;

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

hal menyempaikan saran dan

Tugas Fungsi Kepolisian
Kepolisian Negara Republik

4

Ibid.
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pendapat secara bertanggung jawab

oversight) sesungguhnya sulit untuk

Dalam kapasitas yang serupa,

terhadap kebijakan Penyelenggara

dilaksanakan dengan baik. Untuk

Kompolnas juga dapat memperjelas

Negara; dan hak memperoleh

itu dibutuhkannya pemfokusan,

akuntabilitas kebijakan internal

perlindungan hukum.

penajaman, dan pemilahan, serta

Polri dengan membantu Kapolri

dari segi upaya (effort) perlu

merumuskan arah kebijakan yang

sipil yang bercirikan demokrasi

dilakukan secara berkesinambungan

ditetapkan oleh Presiden, serta dapat

dan supremasi hukum, Kepolisian

dan dengan sumber daya yang

mengorganisasikan keluhan-keluhan

Negara Republik Indonesia

juga memadai. Pengawasan sipil

yang masuk baik melalui jalur

(Polri) harus mampu memberikan

merupakan kegiatan yang menjamin

internal maupun eksternal Polri dan

jaminan keamanan, ketertiban dan

terselenggaranya suatu kewenangan

mengoptimalkan keluhan-keluhan

perlindungan hak asasi manusia

publik dengan sebaik-baiknya. Dalam

tersebut. Keluhan yang dimaksud

kepada masyarakat serta dapat

rangka menjamin hal itu, maka perlu

yaitu pengaduan masyarakat yang

menunjukan transparansi dalam

dilakukan; tepat subjek pengawasan,

menyangkut penyalahgunaan

setiap tindakan, menjunjung tinggi

tepat unit kegiatan yang diawasi,

wewenang dugaan korupsi,

kebenaran, kejujuran, keadilan,

tepat lokasi pengawasan, tepat waktu

pelayanan yang buruk, perlakuan

kepastian dan manfaat sebagai

pengawasan, tepat cara pengawasan,

diskriminasi, dan penggunaan

wujud pertanggungjawaban

tepat orang yang diawasi.7

diskresi yang keliru.

Dalam kehidupan masyarakat

6

terhadap publik (akuntabilasi

Secara non formal, jangan

publik).5 Sebagai ujung tombak
dalam menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat, Polri harus
mampu beradaptasi dengan segala
perubahan dan perkembangan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Hal transparansi tersebut di
atas sesuai dengan tuntutan akan
keterbukaan dalam memperoleh
informasi dengan disahkannya

dilupakan peran dari media massa

Negara bisa dikatakan
sebagai negara yang
demokratis apabila telah
menjalankan prinsip-prinsip
demokrasi yang ada dalam
kepemerintahannya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun

masyarakat pemerhati Kepolisian
yang setiap saat dan dengan
caranya masing-masing melakukan
pengawasan. Dewasa ini, daya
tekan dari media massa maupun
hasil-hasil kajian LSM terlihat cukup
tinggi dalam rangka mengintervensi
kepolisian menuju kondisi yang lebih
baik. Menurut Afan Gaffar, LSM

2008 tentang Keterbukaan Informasi

mempunyai peran yang sangat besar
Dari sudut cara, maka

Publik (KIP). Dalam undang-undang

dalam kehidupan masyarakat dan

ini disebutkan bahwa setiap orang

terdapat beberapa jenis pengawasan

melihat LSM sebagai alternative

berhak untuk mendapatkan informasi

kepolisian sebagai berikut; secara

untuk munculnya civil society.

kecuali informasi yang ada dalam

formal, pengawasan bisa mengambil

Muhammad AS Hikam memandang

Pasal 17 Undang-Undang Nomor

bentuk adanya lembaga formal

bahwa LSM dapat memainkan

14 Tahun 2008 tentang informasi

yang disebut komisi kepolisian.

peran yang sangat penting dalam

yang dikecualikan. Namun banyak

Berdasarkan Undang-undang Nomor

proses memperkuat gerakan

pihak yang beranggapan bahwa

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

demokrasi melalui perannya dalam

dengan lahirnya undang-undang

Negara RI, Kompolnas memiliki

pemberdayaan civil society yang

ini maka akan mempersempit

kewenangan memberikan saran

dilakukan melalui berbagai aktivitas

gerak para koruptor karena seluruh

pengangkatan dan pemberhentian

pendampingan, pembelaan dan

warga negara dijamin haknya untuk

Kapolri dan membantu Presiden

penyadaran.

mengetahui proses penyelenggaraan

merumuskan arah kebijakan Polri.

pemerintahan dan badan-badan
publik.
Mengawasi kepolisian (police
5

8

maupun lembaga-lembaga swadaya

Darmawan, Kemal. 2011. Op.cit. hal 94

Kepolisian sebagai elemen
aparatur pemerintahan yang banyak

6

http://www.adrianusmeliala.com/index.
php?id=28&kat=4&hal=pub2det

7

http://www.adrianusmeliala.com/index.
php?id=28&kat=4&hal=pub2det
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melakukan sharing-position dengan

legitimasi melalui kemandirian

masyarakat pelaksanaan tugasnya.

proaktif berlandaskan pada sumber

Kemudian dirumuskanlah konsep

daya komunitas yang mencari upaya

community policing oleh Robert R.

untuk merubah kondisi-kondisi yang

Friedmann (1998). Menurutnya,

menyebabkan adanya kejahatan.

sebuah kebijaksanaan dan strategi

Kiri
Media massa di Indonesia
Kanan
BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan
Masyarakat), salah satu fasilitas FKPM
(Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat)

Pengembangan Perpolisian

yang bertujuan untuk memperoleh

Masyarakat (Polmas) melalui

hasil yang lebih efektif dan efisien

Forum Kemitraan Polisi dan

dalam mengendalikan kejahatan,

Masyarakat (FKPM) diawali tahun

sedangkan pada model wilayah

mengurangi rasa takut atas ancaman

2005 melalui Keputusan Kapolri

dapat memanfaatkan fasilitas yang

kejahatan, memperbaiki kualitas

No. Pol: SKep/737/x/2005 tentang

tersedia pada kantor kelurahan atau

kesejahteraan hidup, meningkatkan

Kebijakan dan Strategi Penerapan

tempat tinggal petugas Pemolisian

perbaikan pelayanan polisi dan

Model Perpolisian Masyarakat dalam

Komunitas; ketiga, adanya suatu

Penyelenggaraan Tugas Polri,

forum kemitraan yang anggotanya

merupakan fungsi kepolisian yang

mencerminkan keterwakilan semua

menekankan kemanusiaan sebagai

unsur dalam masyarakat. Salah

perwujudan dari kepolisian sipil dan

satu bentuk pemolisian komunitas

yang menempatkan masyarakat

yaitu dengan telah dibentuknya

sebagai mitra kerja yang setara

FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan

dalam upaya penegakan hukum dan

Masyarakat) di setiap kelurahan.

Penyelenggaraan
Tugas Polri, merupakan
fungsi kepolisian yang
menekankan kemanusiaan
sebagai perwujudan dari
kepolisian sipil dan yang
menempatkan masyarakat
sebagai mitra kerja yang
setara dalam upaya
penegakan hukum dan
pembinaan keamanan dan
ketertiban masyarakat.

pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat.8
Pembentukan Pemolisian
Komunitas ini mensyaratkan 3
(tiga) hal yaitu; pertama, adanya
petugas Pemolisian Komunitas

Yuliyanto

yang ditugaskan secara tetap pada
masing-masing model tersebut
diatas; kedua, model kawasan
mensyarakatkan adanya “pos” (balai)

Fungsional Peneliti Muda Bidang Studi Hukum
dan Pengadilan pada Puslitbang Transformasi
Konflik Balitbang Hukum dan HAM

sebagai pusat layanan Kepolisian
8

http://www.scribd.com/doc/58609193/
Penguatan-FKPM-Polmas-2010
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E-RESEARCH
Manajemen Penelitian
Berbasis Teknologi Informasi
Oleh: Agus Priyatna

Penelitian adalah bagian dari

kreatif, efisien dan berkolaborasi

upaya akademik untuk menemukan

dari jarak jauh, menyebarluaskan

solusi ilmiah bagi persoalan-

hasil penelitian dalam skala yang

persoalan manusia. Di dalam

lebih besar, membuat kelompok riset

kegiatan penelitian terkandung fact

dan mengundang peneliti lain untuk

of attention (fokus perhatian), tingkat

bergabung melakukan jejaring riset

perkembangan, dan isi intelektual

secara multidisipliner.

status proposal penelitian;
3.

penelitian;
4.

Memungkinkan peneliti untuk
berkolaborasi secara online;

5.

Mempercepat proses-proses
bisnis di penelitian;

6.

(Cole,1992). Teknologi memiliki

Menghilangkan duplikasi data

Meningkatkan integritas data dan

potensi untuk mendukung komunikasi

E-research memungkinkan para

distribusi informasi ke seluruh

ilmiah. Potensi ini bersinggungan

peneliti menggunakan teknik baru

bagian organisasi.

dengan konteks organisasional
Sedangkan manfaat dari

sehingga infrastruktur Teknologi

e-research antara lain (Universitas

Informasi tidak hanya disebut sebagai
alat “tools” melainkan sebuah
“socio technical network”, sehingga
pengembangan infrastruktur ini
merupakan pengembangan social
informatics (Kling, 2000).
Perkembangan teknologi

E-research merupakan suatu
mekanisme penerapan teknologi
informasi dan komunikasi pada
pengelolaan penelitian sehingga
penelitian tersebut berjalan efektif
dan efisien.

Michigan, 2011):
1.

pengajuan proposal kegiatan
penelitian;
2.

Mereduksi biaya pengajuan
proposal penelitian;

3.

Memperlancar komunikasi antara
penyelenggara penelitian dengan

informasi saat ini memberikan

peneliti;

kontribusi besar khususnya dalam
4.

bidang penelitian. Para peneliti

Memberikan pelayanan yang

bisa memperoleh akses terhadap

untuk pengolahan dan analisis data,

sejumlah data dan informasi

dan algoritma komputer lanjutan serta

penelitian melalui internet. Dengan

berbagi sumber daya jaringan dan

semakin banyaknya peneliti

kemudahan pertukaran informasi

lain (Universitas Michigan, 2011):

melakukan akses dalam jaringan

riset.

1.

adanya suatu manajemen penelitian

(Universitas Michigan, 2011):

berbasis teknologi informasi

1.

(e-research). Dengan menggunakan
konsep e-research memungkinkan

baik kepada peneliti.
Keunggulan e-research antara

Tujuan dari e-research adalah

(daring) maka perlu didukung dengan

2.

para peneliti melakukan riset lebih

10

Mempercepat waktu proses
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Mengurangi beban administrasi

Tidak adanya batas ruang dan
waktu karena menggunakan
teknologi berbasis internet;

2.

Proses dalam setiap tahapan

bagi peneliti;

penelitian akan dengan mudah

Meningkatkan kualitas serta

diikuti/diawasi oleh reviewer dan

informasi bagi peneliti mengenai

penyelenggara penelitian. Proses
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akan berlangsung secara efisien,

Tahapan Dalam Pengembangan

efektif, terbuka dan bersaing,

Sistem E-Research

transparan, adil atau tidak
3.

diskriminatif dan akuntabel;

Analisis sistem yaitu menganalisis

Mencegah tindakan kolusi,

masalah dimana organisasi mencoba

korupsi dan nepotisme (KKN)

memecahkannya dengan sistem

dalam pelaksanaan penelitian.

informasi. Analisis sistem terdiri dari
pendefinisian masalah, identifikasi

Fitur dasar yang dapat

penyebabnya, spesifikasikan

dikembangkan dalam e-research

pemecahannya dan menentukan

adalah:

kebutuhan informasi yang harus

1.

Fitur pengelolaan pengajuan

dipenuhi oleh suatu sistem. Analis

proposal penelitian;

sistem mempelajari sistem yang

Fitur persetujuan proposal

berjalan, mengidentifikasi pemilik

penelitian;

dan pengguna utama data. Masalah-

Fitur pengelolaan laporan

masalah tersebut kemudian dirinci

penelitian;

ke dalam area-area masalah dengan

Fitur pengelolaan hasil seleksi

mempelajari dokumen, kertas

dan evaluasi penelitian;

kerja dan prosedur serta tidak lupa

Fitur monitoring dan controlling

mewawancarai aktor-aktor utama.

2.
3.
4.
5.

penelitian.
Desain sistem merupakan cetak
Aktivitas pengelolaan

Gambar 1
Tahapan Manajemen Penelitian E-Research

biru yang menggambarkan model

penelitian di dalam aplikasi

keseluruhan seperti layaknya sebuah

e-research mempunyai tahapan-

bangunan. Keterlibatan pemakai

mengetahui fungsi-fungsi yang ada

tahapan yaitu pengelolaan

diperlukan dalam desain sistem

dapat berjalan dengan baik.

administrasi seperti Nota Dinas,

untuk memastikan agar sistem bisa

Dengan menggunakan e-research,

SK, inisialisasi program kegiatan

mengakomodir kebutuhan pemakai.

informasi dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh peneliti

penelitian, dan pengelolaan dokumen;
seleksi proposal penelitian termasuk

Pemrograman merupakan

maupun reviewer secara update.

pengajuan, seleksi administratif,

terjemahan dari desain ke dalam

Reviewer dapat memberikan

evaluasi pemaparan proposal, dan

suatu program komputer sebagai

masukan dan penilaian kapan saja

penetapan proposal penelitian yang

perangkat lunak. Sebelum layak

dari penelitian yang di-upload peneliti.

disetujui; monitoring dan controlling

untuk digunakan, harus dilakukan uji

Manajemen penelitian menjadi lebih

pelaksanaan penelitian; dan

coba terhadap sistem yang selesai

baik dengan adanya peningkatan

pengelolaan hasil penelitian.

dibangun. Hal ini dilakukan untuk

pengendalian penelitian.

Agus Priyatna

Fungsional Umum Pengelola Website pada
Balitbang Hukum dan HAM
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Hak atas Tanah bagi Masyarakat Adat
dalam Perspektif HAM
Oleh: Firdaus

Perlindungan Masyarakat Adat
Tindakan pemerintah untuk menjamin hak

12

kesatuan masyarakat hukum, akan mendudukkan hak itu
pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia,

masyarakat adat yaitu dengan memacu semangat rakyat

seperti yang diamanahkan dalam Pasal 3 Undang-

untuk memanfaatkan ataupun menggali kekayaan yang

Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menentukan bahwa

terkandung di bumi Indonesia. Salah satu upaya dari

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari

masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

yang berada di masing-masing daerah berbeda bentuk

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga

dan coraknya. Menyangkut hak ulayat dari kesatuan-

sesuai dengan kepentingan nasional, yang berdasarkan

Warta Hak Asasi Manusia HUMANIS
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Bernadus Gilik,
Kepala Kampung Malalilis,
Distrik Klayili, Sorong, Papua Barat,
berdiri di areal hutan yang digusur oleh
perusahaan kelapa sawit, April 2014.

Foto
Yayasan Pusaka
pusaka.or.id

maupun ke luar.
Sebenarnya perhatian
terhadap pentingnya menghormati

atau mengizinkan program-program
yang berkaitan dengan tanah
masyarakat adat.

dan melindungi hak-hak adat
telah terwujud dengan komitmen

Hak atas Tanah dalam Konsepsi

masyarakat internasional meliputi

Hak Asasi Manusia

berbagai konvensi internasional

Perspektif Hukum HAM

yang diawali dengan The United

Internasional Hak atas tanah dalam

Nations Charter pada tahun 1945.

konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam perkembangannya, berbagai

harus diletakan dalam konteks

konvensi internasional yang memuat

hak seseorang untuk memperoleh

penghormatan dan perlindungan hak-

penghidupan yang layak, yakni

hak adat tercatat antara lain pada;

terpenuhinya kebutuhan sandang,

1.

The United Nations Charter

pangan dan tempat tinggal; maupun

(1945)

dalam konteks hak sekelompok

The Universal Declaration of

orang (komunitas tertentu) untuk

Human Rights (1948)

melanjutkan kehidupan budayanya.

The United Nations Convention

Bagi kelompok masyarakat yang

on the Prevention and

sumber kehidupannya baik secara

Punishment of the crime of

ekonomi, sosial maupun budaya

Genocide (1951).

bergantung kepada penguasaan

Rio Declaration on Environment

terhadap tanah, maka terjamin

and Development (1992)

dan terpenuhinya haknya atas

Agenda 21 (UN Conference on

tanah menjadi mutlak: semutlak

Environment and Development

HAM itu sendiri. Tersedianya atau

(1992))

terjaminannya hak mereka atas

2.
3.

4.
5.

tanah dalam luasan yang memadai
Dimensi nasional

secara berkelanjutan akan membuat

penghormatan dan perlindungan

mereka mendapatkan penghidupan

terhadap masyarakat hukum adat dan

yang layak secara berkelanjutan.

persatuan bangsa serta tidak boleh

hak-haknya terutama dalam Pasal

Negara harus menjamin terjadinya

bertentangan dengan undang-undang

3 UUPA, Pasal 18 UUD 1945 hasil

keberlanjutan hak mereka atas

dan peraturan-peraturan yang lebih

amandemen. Dalam pembangunan

tanah (security of tenure) yang

tinggi”.

sekarang ini sangat dibutuhkan

berarti memberikan jaminan atas

partisipasi masyarakat hukum adat.

kesempatan bagi warga negara

memberikan penjelasan tentang

Pengaturan partisipasi masyarakat

yang hidupnya sangat bergantung

hak ulayat, kecuali menyebutkan,

adat diatur dalam Konvensi ILO No.

kepada tanah untuk berkembang dan

bahwa yang dimaksud dengan hak

169 Tahun 1989 tentang Masyarakat

meningkatkan kualitas hidupnya dan

ulayat adalah beschikkingrecht

Pribumi dan Masyarakat Adat, pasal

keturunannya baik sebagai warga

dalam kepustakaan hukum adat. Hak

15 ayat (1) bahwa hak masyarakat

negara maupun sebagai manusia.

ulayat sebagai istilah teknis yuridis

adat untuk berpartisipasi dalam

adalah hak yang melekat sebagai

penggunaan, pengelolaan dan

jaminan atas penguasaan tanah

kompetensi khas pada masyarakat

konservasi sumber daya alam, dan

sebagai alat untuk mencapai

hukum adat, berupa wewenang

pasal 15 ayat (2) mengkonsultasikan

kehidupan yang layak dan

mengurus dan mengatur tanah

dengan masyarakat adat sebelum

meningkatkan kualitas kehidupan

seisinya, dengan daya laku ke dalam

suatu Negara dapat melaksanakan

terkandung dalam sejumlah dokumen

UUPA sendiri tidak

Dalam perspektif HAM,
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utama tentang penegakan HAM:
Deklarasi Universal HAM (UDHR),
Kovenan Internasional Tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(ICESCR), Kovenan Internasional
Tentang Hak-hak Sipil dan Politik
(ICCPR), serta Kovenan Internasional
Tentang Hak-hak Masyarakat Adat
(ICIPR).1 Tanah sebagai hak dasar
setiap orang, keberadaannya dijamin
dalam UUD 1945. Penegasan lebih
lanjut tentang hal itu antara lain
diwujudkan dengan terbitnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2005
Tentang Pengesahan Internasional
Covenant on Economic, Social and

Keberadaan indigenous
peoples menjadi salah satu
arah baru penegakan hukum
HAM Internasional. Kesadaran
tersebut wajar adanya
jika mengingat pada fakta
betapa masyarakat suku dan
masyarakat adat adalah pihak
yang sering mengalami tindak
pelanggaran HAM dengan
atau tanpa mereka sadari.

Cultural Rights (Kovenan International

ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal
3 dinyatakan bahwa pelaksanaan
hak ulayat dan hak-hak yang serupa
itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa hingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan UU dan
peraturan lain yang lebih tinggi.
Menurut fakta, kurang lebih
350 juta penduduk di dunia ini adalah
hidup di daerah-daerah terpencil

Masyarakat Adat dan Masyarakat

dan merupakan masyarakat yang

Suku yang menetapkan setiap

termarjinalkan.2 Mereka terdiri dari

1957 mengenai Bangsa Pribumi

pemerintah harus menghormati

± 5.000 masyarakat adat yang

dan Masyarakat Adat yang

kebudayaan dan nilai-nilai spiritual

menyebar mulai dari masyarakat

mengasumsikan bahwa Masyarakat

indigenous people yang mereka

hutan (forest peoples) di Amazon,

Hukum Adat adalah masyarakat

junjung tinggi, terutama dalam

hingga masyarakat suku (tribal

tertinggal yang harus dikembangkan

hubungan mereka dengan lahan/

peoples) di India dan merentang

menjadi masyarakat modern.

tanah yang ditempati atau gunakan.

dari suku Inuit di Arktika, hingga

Konvensi ILO 107 Tahun

Terkait perkembangan penegakan

14

Pasal 3 UUPA. Dengan mengingat

masyarakat adat. Sebagian besar

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya).

sebagaimana tercantum dalam

Selaras dengan konvensi

masyarakat Aborigin di Australia.

HAM itulah keberadaan indigenous

169, di dalam Rekomendasi Komisi

Pada umumnya, mereka menduduki

peoples menjadi salah satu arah

PBB untuk Penghapusan Diskriminasi

dan mendiami wilayah yang sangat

baru penegakan hukum HAM

Rasial dan Rekomendasi tentang

kaya mineral dan sumber daya

Internasional. Kesadaran tersebut

Bangsa Pribumi dan Masyarakat

alam lainnya.3 Bahkan menurut The

wajar adanya jika mengingat pada

Adat, terdapat kewajibkan kepada

World Conservation Union, dari

fakta betapa masyarakat suku dan

seluruh pihak untuk mengakui dan

sekitar 6.000 kebudayaan di dunia,

masyarakat adat adalah pihak yang

melindungi Masyarakat Hukum

4.000-5.000 di antaranya adalah

sering mengalami tindak pelanggaran

Adat dengan segala hak-hak dan

masyarakat adat, berarti sekitar 80%

HAM dengan atau tanpa mereka

wilayah tradisionalnya dan larangan

dari semua masyarakat budaya di

sadari. Eforia aksi penegakan HAM

perampasan hak hak dan wilayah

dunia4.

untuk golongan marginal inilah yang

mereka dengan alasan apapun

kemudian menghasilkan Konvensi

kecuali disetujui oleh Masyarakat

Nasional Hak Asasi Manusia

ILO 169 Tahun 1989 Tentang

Hukum Adat itu dengan disertai

(Komnas HAM), terdapat 20.000

1

kompensasi yang pantas, adil dan

kelompok masyarakat adat di

tepat.

2

Rafael Edy Bosko, 2006, Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan
Sumber Daya Alam, ELSAM, Jakarta, hal.
ix.

3

Lihat IWGIA, 2008, “Indigenous Issues”,
http://www.iwgia.org/ sw153.asp, diakses
pada tanggal 27 November 2015

4

Rafael Edy Bosko, 2006, op.cit. hlm.2.

Indonesia telah meratifikasi kovenan-kovenan internasional tersebut pada tahun
2005 dan 2006. UU No. 11/2005 diterbitkan untuk mengesahkan ratifikasi ICESCR
dan UU No. 12/2005 untuk mengesahkan
ratifikasi ICCPR; sedangkan ICIPR diratifikasi pada tahun 2006. Sebagai negara
yang telah meratifikasinya maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mentaati
dan menjalankan isi dari setiap kovenan
tersebut.

Menurut data di Komisi

Masyarakat Hukum Adat
mempunyai salah satu hak yang
terpenting terkait dengan ruang
hidupnya yaitu ”Hak Ulayat”
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Atas
Ketua Adat Mayo dari
Kampung Yawimo
Bawah
Diskusi Membuat Sketsa
Tanah Adat

diterjemahkan sebagai masyarakat
hukum adat,9 komunitas adat
terpencil atau masyarakat terasing,
masyarakat tradisional, masyarakat
lokal. Di dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No.
5 Tahun 1999 tentang tentang

Foto
Yayasan Pusaka
pusaka.or.id

Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat disebutkan bahwa masyarakat
hukum adat ialah sekelompok orang
yang terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum karena
persamaan tempat tinggal ataupun
atas dasar keturunan. Masyarakat
Terasing atau Komunitas Adat
Terpencil menurut Keputusan

Indonesia. Dari jumlah tersebut,

people diartikan juga sebagai

Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang

yang baru terdata oleh Komnas HAM

masyarakat asli atau penduduk asli.

Pembinaan Kesejahteraan Sosial

sebanyak 6.300 kelompok di wilayah

Tetapi istilah masyarakat asli atau

Komunitas Adat Terpencil; adalah

Aceh, 700 kelompok di wilayah

penduduk asli jarang dipakai dalam

kelompok sosial budaya yang bersifat

Sumatera dan 1.000 kelompok

konteks ”masyarakat adat” karena

lokal dan terpencar serta kurang

di wilayah Bali. Sementara itu

terlalu umum dan kurang tepat

atau belum terlibat dalam jaringan

menurut catatan Aliansi Masyarakat

untuk menggambarkan keadaan

dan pelayanan baik sosial, ekonomi

Adat Nusantara (AMAN), dengan

sesungguhnya dari masyarakat

maupun politik.

menggunakan kriteria masyarakat

adat. Istilah masyarakat adat lebih

adat maka terdapat sekitar 50-70 juta

tepat memberikan gambaran tentang

penduduk di Indonesia yang dapat

keberadaan mereka dalam segala

dikategorikan sebagai masyarakat

aspek kehidupan mereka, baik

adat.

agama, hukum, politik, ekonomi,

5

6

Di Indonesia, kata

ini sesuai dengan hasil Kongres

terjemahan dari Bahasa Inggris

Masyarakat Adat Nusantara I di

“indigenous people”.7 Indigenous

Jakarta pada tanggal 17-22 Maret

5

1999 yang menyatakan, “Masyarakat

6

http://dte.gn.apc.org/AMAN/english/eng.
html. diakses pada tanggal 26 November
2015.

7

Pengertian indegenous peoples menurut
Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989
adalah: peoples in independent countries
who regarded as indigenous on account of
their descent from the populations which
inhabited the country, or a geographical
regions to which the country belongs, at the
time of conquest or colonisations or the establishment of present state boundaries and
who, irrespective of their legal status, retain
some or all of their own social, economic,
cultural and political institutions.

entitas yang diberi pengakuan,
9

Diterjemahkan dari kata rechtsgemeenschap, yang dikemukakan oleh van Vollenhoven dan ter Haar.

sosial maupun budaya.8 Pengertian

masyarakat adat merupakan

“Berdayakan Masyarakat Hukum Adat
untuk Perlindungan Lingkungan”. Temp/
HOCVP07L.htm

Indigenous people menjadi

adat ialah kelompok masyarakat yang
memiliki asal-usul leluhur (secara
turun temurun) di wilayah geografis
tertentu, serta memiliki sistem nilai,
ideologi, ekonomi, politik, budaya,
sosial dan wilayah sendiri.”
Selain istilah di atas,
indegenous people juga
8

Anonim, 2001, Masyarakat Adat Di Dunia.
Eksistensi dan Perjuangannya. International
Work Group for Indigenous Affairs – Institut
Dayakologi. Pontianak, hal.23.

Bagi kelompok masyarakat
yang sumber kehidupannya
baik secara ekonomi, sosial
maupun budaya bergantung
kepada penguasaan terhadap
tanah, maka terjamin dan
terpenuhinya haknya atas
tanah menjadi mutlak:
semutlak HAM itu sendiri
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Foto
Yayasan Pusaka
pusaka.or.id

jaminan, dan perlindungan terhadap hak hak mereka

masyarakat suku, hanya dengan dalih demi melindungi

di bidang pertanahan, hak atas pembangunan dan hak

kepentingan umum, tanpa adanya aturan yang sudah

atas milik, sebagai hak asasi yang bersifat derogable di

dinyatakan sebelumnya dalam suatu Undang-Undang yang

samping hak-hak asasi non-derogable seperti hak untuk

berlaku efektif di negara tersebut. Terlebih lagi Indonesia

menentukan nasib sendiri, hak hidup, dan hak-hak asasi

telah meratifikasi konvensi yang mengatur hak-hak asasi

sejenis yang diatur oleh Kovenan Hak Hak Sipil dan Politik

tersebut, di mana jika salah satu atau dua syarat saja yang

(ICCPR). Istilah derogable diartikan sebagai hak-hak yang

dijelaskan di atas terpenuhi, masih belum cukup kuat untuk

masih dapat ditangguhkan pemenuhannya oleh negara

dijadikan dasar bagi negara melakukan pembatasan dan

dalam kondisi tertentu. Sementara itu istilah non-derogable

penangguhan.

10

maksudnya adalah ada hak-hak yang tidak dapat
ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh

memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam

negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.

berbagai peraturan perundang-undangan. Kesadaran

Hal ini tidak berarti HAM derogable berkedudukan

akan arti pentingnya fungsi tanah terkait dengan hak asasi

lebih rendah. Sama halnya seperti hak-hak non-deroglable,

manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era reformasi.

penangguhan atau pembatasan derogable rights juga

Diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 39 tahun

diperketat yaitu dalam hal pembatasan tersebut harus

1999 tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk

diatur oleh hukum dan dengan maksud semata-mata

hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf

untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu

kehidupan (Pasal 9 ayat (1)) itu memerlukan ketersediaan

masyarakat yang demokratis. Oleh karena kovenan yang

tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa

mengatur HAM derogable merupakan bagian integral dari

milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun

The Internasional Bill of Rights yang bersifat universal dan

bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan

berlaku sebagai hukum yang mengikat semua negara,

dirinya bersama-sama dengan masyarakat.

11

maka suatu negara tidak bisa mengabaikan hak-hak warga

16

Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk

Meskipun deklarasi tidak mengikat secara hukum

negaranya, atau dalam konteks ini masyarakat adat dan

dan untuk itu tidak memberikan kewajiban hukum kepada

10

Konteks hak indigeneous people di lapangan hukum agraria maka kertas kerja ini akan membatasi perspektif pembahasan pada HAM dalam
bentuk derogable.

pemerintah, deklarasi tersebut membawa serta kekuatan

11

Pasal 4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
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yang menyatakan secara eksplisit bahwa hak atas tanah
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adalah hak yang mendasar dalam

menjamin ketersediaan pangan

(dokumenA/57/356/27 August 2002)

konsepsi HAM, namun hak atas

menjadi indikator utama. Karenanya,

yang telah meletakkan perlunya

tanah bagi kelompok masyarakat

permasalahan ketimpangan

agenda Reformasi Agraria dalam

yang hidupnya sangat bergantung

penguasaan dan akses atas tanah

melawan kelaparan dan kemiskinan

kepada tanah dalam rangka

perlu menjadi perhatian utama,

serta kunci hak atas pangan

mencapai penghidupan yang layak

karena akan berimplikasi langsung

sebagaimana sudah tertuang dalam

dapat dimaknai terliput dan terjamin

kepada terpenuhinya hak-hak

ICESCR pasal 11, hak atas tanah

di dalam draft tersebut.

mendasar masyarakat.

dan perjuangan hak atas tanah

Berdasarkan itulah muncul
kewajiban negara sebagai pihak yang
harus melaksanakan dan menjamin
penegakan HAM, termasuk hak-hak
indigenous. Draft deklarasi ini belum
memiliki nama resmi. Namun, oleh
para pakar hukum, draft deklarasi
ini sering disebut “Draft Deklarasi
PBB untuk Hak-hak Masyarakat Adat
(United Nations draft Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples)”
sebagai golongan warga negara yang

menjadi sesuatu yang wajar.

Pilar pokok dari
kedaulatan pangan adalah
penghormatan dan
pemberdayaan rakyat hak
atas pangan dan hak atas
pemilikan dan penguasaan
tanah.

hidupnya sangat bergantung pada

Mengenai Hak Pangan (SRRF)
yang di dalamnya berisi kesimpulan
bahwa akses terhadap tanah adalah
elemen kunci yang penting untuk
menghapuskan kelaparan di dunia.
Hal ini dapat dimaknai bahwa pilihan
kebijakan Reformasi Agraria harus
memainkan peranan penting dalam
suatu strategi Negara dalam hal
ketahanan pangan, dan akses

tanah. Hal ini berarti kelalaian suatu
negara dalam rangka menyediakan

Komisi HAM PBB telah
membentuk Laporan Khusus

terhadap tanah adalah hal mendasar
Demikian juga dengan yang

untuk mewujudkan ketahanan

jaminan bagi keberlangsungan hidup

sudah dihasilkan oleh International

dan perbaikan kualitas kehidupan

Konfrensi Mengenai Reformasi

warganya yang tergantung pada

Agraria dan Pembangunan Pedesaan

jaminan atas penguasaan tanah

tanah merupakan pelanggaran

(ICARRD) di Porto Alegre bulan

sebagai alat untuk mencapai

terhadap HAM. Apalagi jika negara

Maret 2006, bahwa kedaulatan

kehidupan yang layak dan

dengan sengaja melanggar hak-

pangan adalah hal yang sangat

meningkatkan kualitas kehidupan

hak atas tanah, yang secara nyata

mendasar yang dibutuhkan dalam

terkandung di dalam sejumlah

sudah dikuasai sebelumnya, maka

kebijakan pembaruan agraria dan

dokumen utama tentang penegakan

berdasarkan hukum internasional,

pembangunan pedesaan guna

HAM seperti Deklarasi Universal

negara tersebut bisa disebut

mengurangi kemiskinan, melindungi

HAM, Kovenan Internasional

melanggar prinsip-prinsip universal

lingkungan, sekaligus bagian dari

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial

penegakan Hak Asasi Manusia.

pembangunan ekonomi. Pilar pokok

dan Budaya (ICESCR), Kovenan

Di sisi lain, konsepsi Hak atas

pangan tersebut.
Di dalam perspektif HAM

dari kedaulatan pangan adalah

Internasional Tentang Hak-Hak

Tanah dalam konsepsi HAM sangat

penghormatan dan pemberdayaan

Sipil dan Politik, serta Kovenan

lekat dengan Hak atas Pangan (Right

rakyat hak atas pangan dan hak

Internasional Hak Masyarakat Adat.

to Food), karena pada intinya pangan

atas pemilikan dan penguasaan

Pengesahan deklarasi ini akan

itu sendiri tidak dapat dilepaskan

tanah. Dalam konteks memerangi

menunjukkan indikasi yang jelas

dari hak-hak lainnya, karena terkait

kelaparan dan kemiskinan

betapa masyarakat internasional

dengan pancapaian hak atas

khususnya yang terjadi di negara-

sangat peduli dan sungguh-sungguh

pangan itu yaitu untuk mencapai

negara terbelakang maupun

dalam upaya untuk melindungi hak

penghidupan yang layak. Terkait

yang sedang berkembang. Hal ini

individu dan hak kolektif masyarakat

dengan hak atas tanah, proporsi

terkait dengan penilaian yang

adat. Meskipun deklarasi ini tidak

atas lahan serta aksesnya untuk

sudah diletakkan oleh Sekjen PBB

mengikat secara hukum dan untuk
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bergantung pada tanah.

Komisi HAM PBB telah
membentuk Laporan Khusus
Mengenai Hak Pangan (SRRF)
yang di dalamnya berisi
kesimpulan bahwa akses
terhadap tanah adalah elemen
kunci yang penting untuk
menghapuskan kelaparan di
dunia.

indigeneous people oleh Hukum
Internasional berkembang atas
wacana penegakan HAM di

Penutup
Keberadaan Masyarakat

mana setiap manusia dianggap

Adat dalam Konstitusi Negara

memiliki hak-hak dasar yang tidak

Kesatuan Republik Indonesia diakui

dapat diganggu dan dirampas oleh

secara tegas, termasuk hak-hak

kekuasaan apapun, seperti hak untuk

yang melekat pada masyarakat

menentukan nasib sendiri, hak atas

adat terutama hak atas tanah

milik, hak untuk hidup dan hak-hak

bagi masyarakat adat, negara

lainnya. Konvensi ILO 169 Tahun

sebagai pemegang tanggung jawab

1989, misalnya “meralat” pengaturan-

dalam pemajuan, perlindungan

pengaturan dan opini dunia bahwa

dan pemenuhan Hak Asasi

masyarakat hukum adat adalah

Manusia memiliki kewajiban untuk

masyarakat yang tidak beradab,

melaksanakan tanggung jawab

menjadi masyarakat yang beradab

tersebut. Tanah merupakan suatu

yang memiliki hak untuk hidup sesuai

itu tidak memberikan kewajiban

faktor yang sangat penting dalam

dengan sistem hukum dan politik

hukum kepada pemerintah, deklarasi

kehidupan masyarakat Indonesia,

yang bersifat tradisonal.

tersebut membawa serta kekuatan

yang sebagian besar penduduknya

moral yang besar. Jadi, meskipun

mengantungkan hidup dan

tidak ada satu klausul pun yang

penghidupannya dari tanah.

menyatakan secara eksplisit

Perlindungan hukum bagi pemegang

bahwa hak atas tanah adalah yang

hak adat atas tanah ulayat tidak

mendasar dalam konsepsi HAM,

lepas dari ketentuan Pasal 18

namun hak atas tanah bagi kelompok

ayat (2) UUD Negara Kesatuan

masyarakat yang hidupnya sangat

Republik Indonesia secara tegas

bergantung kepada tanah dalam

negara mengakui dan memberikan

rangka mencapai penghidupan yang

pengakuan dan menghormati

layak dapat dimaknai terliput, dan

kesatuan masyarakat hukum adat

terjamin di dalam draft tersebut.

termasuk hak-hak tradisionalnya.

Berdasarkan itulah muncul kewajiban

Hal ini merupakan bukti komitmen

negara sebagai pihak yang harus

dan upaya dari negara untuk

melaksanakan dan menjamin

mengembalikan hak-hak masyarakat

penegakan HAM, termasuk hak-hak

adat (termasuk hak ulayatnya)

indigenous peoples sebagai golongan

yang selama ini terpinggirkan.

warga negara yang hidupnya sangat

Oleh karena pelaksanaannya tidak
jarang terbentur pada

Daftar Pustaka

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-undang No
11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenanton Civil and
Political Rights (ICCPR)14
http://tanobatak.wordpress.com/2010/03/28/
harmonisasi-kedudukan-hak-ulayat-dalamperaturan-perundangan-di-indonesia/, diakses
pada tanggal 24 November 2015.
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 1998.
Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai
Masyarakat Hukum Adat, http://www.ilo.org/
wcmsp5/ groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf,
diakses pada tanggal 20 November 2015.
Nur, T. F. http://rajawaligarudapancasila.blogspot.
com/ 2011/ 03/teori-konstitusi.html, diakses pada
tanggal 25 November 2015

persyaratan diakuinya
keberadaan hak
ulayat itu sendiri yang
mengharuskan tidak
boleh bertentangan

Firdaus

dengan kepentingan
negara.
Foto
AMAN
www.aman.or.id
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Konsep
pengakuan terhadap

Fungsional Peneliti Muda di Puslitbang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya Balitbang Hukum
dan HAM

GALERI HARI DHARMA KARYADHIKA
TAHUN 2015

Foto: Humas

Vol. 2 Tahun XI Desember 2015

19

FOKUS

Potensi dan Implementasi Nilai Karakter
Permainan Cublak-Cublak Suweng
dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini
Oleh: Sujatmiko

Foto
Hendra Wardhana
Kompasiana

Indonesia sebagai negara majemuk, yaitu

yang sangat besar dalam mempersiapkan sumber daya

multietnis, ras dan agama dengan beragam kebudayaan

manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu mengikuti

yang mengandung warisan nilai-nilai kearifan lokal

perkembangan zaman. Pada dasarnya, proses pendidikan

yang kaya akan wawasan dan bernilai estetika tinggi.

merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia

Kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia ini perlu

dalam membentuk pribadi yang berkompeten dan

dilestarikan dan diinternalisasi pada generasi muda agar

memiliki daya saing secara global sesuai dengan fungsi

generasi muda lebih mengenal dan mencintai kebudayaan

tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan di dalam

dan produk lokal dari dalam negeri. Warisan budaya ini

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

termasuk permainan tradisional untuk anak yang berbasis

Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional

pada potensi kearifan lokal yang di dalamnya terkandung

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

nilai-nilai yang bermanfaat dalam pembentukan karakter

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

anak. Dalam permainan tradisional yang dimainkan oleh

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

anak secara tidak langsung akan menumbuhkembangkan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

semangat persatuan dan kebersamaan anak pada masa

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

proses tumbuh-kembang anak.

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

Potensi kearifan lokal ini seyogyanya diadopsi
dalam pendidikan yang merupakan suatu aspek penting
yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan manusia.
Aktivitas pendidikan yang digeluti memiliki kontribusi

20
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mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Mewujudkan generasi yang cinta perdamaian
sangatlah mungkin apabila dibentuk sedari usia dini atau

FOKUS

usia emas (golden age), khususnya
dalam menjaga dan mewariskan
budaya lokal bangsa dengan cara
sosialisasi primer kepada anak
mengenai pentingnya menjaga dan
melestarikan kebudayaan melalui
stimulasi permainan, baik edukatif
maupun non-edukatif. Upaya
sosialisasi kepada anak mengenai
pentingnya permainan tradisional
perlu peran serta orang dewasa

Gambar Ilustrasi
Blog dari Sultan Ali Murfi
sultanalimurfi.blog.upi.edu

di sekitar anak usia dini dalam
memfasilitasi dan mengarahkan
mengenai kebermanfaatan dan
mendukung tumbuh-kembang anak
dengan mencintai kebudayaan
lokalnya sendiri.
Salah satu permainan
tradisional yang masih sering
dimainkan oleh anak-anak baik di
lingkungan masyarakat maupun di
sekolah adalah permainan cublakcublak suweng. Permainan cublakcublak suweng merupakan permainan
asli Jawa Timur. Permainan ini
diciptakan oleh seorang Wali Songo

agama Islam khususnya di Pulau

karakter positif apa yang terkandung

yaitu Syek Maulana Ainul Yakin yang

Jawa dengan menggunakan jalur

dalam permainan cublak-cublak

lebih dikenal dengan Sunan Giri.

kebudayaan dan lama kelamaan

suweng. Kedua, bagaimana metode

Pada awalnya permainan cublak-

permainan cublak-cublak suweng

yang dapat digunakan untuk

cublak suweng digunakan oleh

berkembang dan menyebar sampai

mengimplementasikan nilai karakter

Sunan Giri sebagai alat menyebarkan

dengan Jawa Tengah dan Daerah

dalam permainan cublak-cublak

Istimewa Yogyakarta.1 Terlepas dari

suweng sehingga dapat membentuk

tujuan awal Sunan Giri menciptakan

karakter positif anak.

permainan cublak-cublak suweng,

Kebudayaan dari berbagai
daerah di Indonesia ini perlu
dilestarikan dan diinternalisasi
pada generasi muda agar
generasi muda lebih mengenal
dan mencintai kebudayaan
dan produk lokal dari dalam
negeri.

jika dikaji lebih mendalam lagi

Permainan Cublak-Cublak Suweng

permainan cublak-cublak suweng

dan Potensi Nilai karakter Positif

ini mengandung nilai karakter yang

Dolanan cublak-cublak

positif yang dapat dimanfaatkan

suweng berasal dari Jawa Timur.

sebagai sarana atau alat dalam

Cublak-cublak suweng berasal dari

pembentukan karakter anak.

kata cublak-cublak yang berarti

Tulisan ini akan membahas
dua hal utama, Pertama, apa dan

tempat minyak wangi; dicublak artinya
diketuk atau dikeruk.2 Suweng artinya

bagaimana cara bermain cublak-

perhiasan telinga. Cublak-cublak

cublak suweng dan potensi nilai

2

1

Ariyani Cholidah, Cublak-Cublak Suweng,
diunduh https://sanggarmajapahit.wordpress.com, diakses tanggal 25 Noveber
2015

Enis Niken Herawati, Nilai-Nilai Karakter
Yang Terkandung Dalam Dolanan Anak
Pada festival Dolanan Anak Se-DIY 2013,
Jurnal Penelitian Pendidikan seni Tari,
Fakultas Bahasa dan seni Universitas
Negeri Yogyakarta, 2014, hal 6
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Cublek-cublek suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak empong lera lere
Sapa ngguyu ndhelikkake
Sir... sir... pong dhele kopong
Sir... sir... pong dhele gosong
Arti:
Mengetuk-ngetukkan subang
Subangnya berserakan
Berbau anak kerbau yang terlepas
Kempong bergerak ke sana ke mari
Siapa yang tertawa dia yang
menyembunyikan
Sir... sir... pong kedelai kopong
Sir... sir... pong kedelai kopong

suweng merupakan permainan yang

telapak tanggannya sendiri.5 Setelah

ke tangan pemain hingga nantinya

pelaksanaannya dengan mengetuk-

lagu yang dinyanyikan sampai pada

akan berakhir setelah lagu selesai

ngetuk dengan perlahan alat

kata “pak empong lera lere”, maka

dinyanyikan. Di dalam permainan

permainannya yang berupa subang

semua telapak tangan diangkat dari

cublak-cublak suweng beberapa

ke telapak tangan para pemain.

punggung yang di tengah dengan

potensi nilai karakter positif yang

Subang sudah sulit ditemukan,

posisi tangan menggenggam. Gerak

dapat digunakan untuk membentuk

maka sebagai alat untuk bermain

dan lagunya juga diiringi dengan alat

karakter positif anak di antaranya:

dapat diganti dengan kerikil atau biji

musik, seperti kenthongan, terbang

1)

bijian.3 Tempat pelaksanaannya bisa

dan saron kecil supaya suasana lebih

ini sangat sarat dengan nuansa

di mana saja dan dapat dimainkan

hidup.

kebersamaan karena dimainkan

6

minimal 3 orang. 4 Bentuk permainan

Lirik lagu Cublak-cublak

Nilai Kerjasama. Permainan

dengan beberapa teman yang

dalam dolanan cublak-cublak suweng

Suweng secara keseluruhan

lain. Semakin banyak teman

berupa lagu dan gerak tari.

menggunakan Bahasa Jawa.

akan semakin meriah permainan

Cara bermainnya yaitu satu

22

Lirik Lagu
Cublak-cublak Suweng

Pemaknaan liriknya tidak dapat

ini. Permainan cublak-cublak

anak meringkuk di tengah, sedangkan

begitu saja diartikan, terkadang

suweng dimainkan dengan gerak

pemain yang lain duduk mengelilingi.

keterkaitan baris yang satu dengan

dan lagu. Lagu cublak-cublak

Salah satu pemain selama lagunya

yang lain tidak ditemukan dan

suweng yang terdiri dari 6 baris,

dinyanyikan memegang batu dan

sengaja memuncukan keindahan

dinyanyikan bersama-sama

mengetukkan-ngetukkan perlahan

dengan irama.7 Permainan cublak-

diikuti dengan gerakan yang

batu tersebut ke telapak tangan

cublak suweng yang telah dijelaskan

mudah. Aturan yang terdapat

pemain lainnya, termasuk salah satu

di awal, memutar batu (suweng)

dalam permainan ini juga

5

Ibid.

3

Ibid.

6

Ibid.

4

Ibid.

7

Ibid.
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yang tidak bernyanyi atau tidak

Suweng di Pendidikan Anak Usia

mengimplementasikan nilai karakter

bergerak, maka laju permainan

Dini

permainan tradisional adalah dengan

ini pun tidak akan baik. 8
2)

3)

Pendidikan anak usia dini

menggunakan metode pembiasaan.

Nilai Kejujuran. Nilai kejujuran

merupakan jenjang pendidikan

Pembiasaan (habituation) merupakan

tersebut adalah di mana saat

sebelum jenjang pendidikan

proses pembentukan sikap dan

pemain dadi (pemain yang jadi)

dasar yang merupakan suatu

perilaku yang relatif menetap dan

menebak posisi jatuhnya batu di

upaya pembinaan yang ditujukan

bersifat otomatis melalui proses

beberapa tangan pemain yang

bagi anak sejak lahir sampai dengan

pembelajaran yang berulang-ulang.12

memegang batu, maka pemain

usia enam tahun yang dilakukan

yang memegang batu atau tidak,

melalui pemberian rangsangan

harus berterus terang entah itu

pendidikan untuk membantu

memegang atau tidak. Pemain

pertumbuhan dan perkembangan

mentas yang memegang uwer

jasmani dan rohani agar anak

dan tertebak oleh pemain dadi

memiliki kesiapan dalam memasuki

maka ia harus menyatakan

pendidikan lebih lanjut, yang

bahwa batu ada di tangannya

diselenggarakan pada jalur formal,

tidak boleh berbohong.9

nonformal, dan informal.

Nilai Tanggung Jawab.

Pendidikan anak usia dini sangat

Setiap peserta mampu

penting untuk diberikan karena

menjalanankan setiap peran

pada usia tersebut merupakan

sesuai dengan aturan main

anak memasuki masa golden ages

bagian penting dalam tahapan

dalam permainan. Seorang

periode awal yang paling penting dan

penalaran prakonvensional dimana

anak yang menjadi pemimpin,

mendasar dalam sepanjang rentang

anak mula-mula mengembangkan

dia harus menjalankan

pertumbuhan serta perkembangan

keterampilan hidupnya lebih banyak

tugasnya untuk memimpin, dia

kehidupan manusia. Pada masa

bergantung pada faktor eksternal.

harus menjalankan tugasnya

ini ditandai oleh berbagai periode

Oleh karena itu, peran guru di

untuk memimpin jalannya

penting yang fundamental dalam

sekolah sangat penting dalam

permainan tersebut. Seorang

kehidupan anak selanjutnya sampai

mengembangkan pembiasaan

anak yang “dadi” dia harus

periode akhir perkembangannya.

berperilaku sebagaimana yang

bersedia tengkurap dan

Salah satu periode yang

Beberapa potensi nilai karakter
positif yang dapat digunakan
untuk membentuk karakter
positif anak di antaranya: nilai
kerjasama, nilai kejujuran dan
nilai tanggung jawab.
Pembiasaan merupakan

dikehendaki (misalnya: disiplin,

menebak dengan cermat siapa

menjadi penciri masa usia dini

mandiri) melalui contoh dan

yang menggenggam kerikil.

adalah the Golden Ages atau periode

tindakan.13 Sejalan dengan

Teman main yang lain, harus

keemasan. Banyak konsep dan

pertumbuhan dan perkembangan

dapat menyembunyikan dan

fakta yang ditemukan memberikan

anak, tahapan ini akan berangsur-

menggenggam kerikil dengan

penjelasan periode keemasan pada

angsur menuju ke tahap konvensional

baik agar sulit diketahui oleh

masa usia dini, di mana semua

di mana anak mulai mengembangkan

anak yang “dadi”. 10

potensi anak berkembang paling

nilai pribadi dan menjadikan nilai-

cepat. Beberapa konsep yang

nilai tertentu sebagai pemandu

Pengimplementasian Nilai Karakter

disandingkan untuk masa anak usia

perilakunya.14

dalam Permainan Cublek-Cublek

dini adalah masa eksplorasi, masa

8

Ibid.

identifikasi/imitasi, masa peka dan

9

Arjuna Putra, Penanaman Nilai kejujuran
Melalui Dolanan Cublak-Cublak Suweng
Pada Anak Sekolah Dasar diunduh dari
http://guraru.org, diakses tanggal 25
November 2015

10

Setyani Alfinuha, Cublak-Cublak Suweng
diunduh dari http://setyani14.blogspot.
co.id/2012 diakses tanggal 25 November
2015

12

masa bermain.11
Salah satu metode
yang dapat digunakan untuk
11

Andika Riduan, Pendidikan Anak Usia Dini
diunduh dari http://andikariidhuan.blogspot.
co.id/2012/11/pendidikan-anak-usia-dini_29.
html diakses tanggal 1 Oktober 2015

Departemen Pendidikan Nasional,
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah, Direktorat
Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan
sekolah Dasar, Pedoman pembelajaran
Bidang pengembangan Pembiasaan di
Kanak-Kanak, Seri Model Pembelajaran di
TK, Departemen Pendidikan Nasinal, 2007,
hal 4

13

Ibid, hal 1-2

14

Ibid.
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Salah satu metode yang
dapat digunakan untuk
mengimplementasikan nilai
karakter permainan tradisional
adalah dengan menggunakan
metode pembiasaan

mengimplementasikan nilai-nilai

diajarkan dengan cara misalnya,

kerjasama, keresponsifan, kejujuran

ketika anak melakukan kesalahan

dan tanggung jawab dapat dilakukan

atau berbuat salah, guru dapat

dengan berbagai pembiasaan-

mengajak anak tersebut untuk

pembiasan kepada para anak didik.

berbicara berdua guru bertanya

Nilai kerjasama dapat

dengan cara yang lembut kepada

diajarkan kepada anak melalui

anak agar si anak mau mengakui

kegiatan belajar dalam kelompok.

kesalahannya.17

anak agar mereka mampu menjalin

dilakukan dengan pembiasaan

hubungan yang baik dengan orang

misalnya anak dibiasakan

lain dan mampu memahami adanya

bertanggung jawab atas barang

Pembiasaan-pembiasaan yang

perbedaan dalam setiap individu.16

miliknya. Salah satu bentuk tanggung

dilakukan di Pendidikan Anak

Salah satu cara mengajarkan

jawab anak terhadap barang miliknya

Usia Dini diarahkan untuk

kerjasama pada anak misalnya, guru

adalah merapikan kembali mainannya

mengembangkan kecakapan hidup

membagi anak menjadi beberapa

setelah selesai digunakan.18

yang bertujuan mengembangkan

kelompok untuk melakukan kegiatan

Diharapkan dengan pembiasaan dan

kemampuan mencintai diri sendiri

belajar, guru akan mengajak anak

latihan akan terbentuk sikap tertentu

melalui mengenal, menerima, dan

belajar menbuat sebuah hasil karya

pada anak yang lambat laun sikap

mengarahkan diri; mencintai orang

dari daun-daun yang ada di sekitar

itu akan bertambah jelas dan kuat,

lain melalui bekerjasama dan

sekolah. Kemudian anak bersama

akhirnya tidak tergoyah lagi karena

berkolaborasi.

dua temannya mencari daun bersama

telah masuk menjadi bagian dari

dan kemudian membuat daun

pribadinya.19

15

Dalam kaitannya dengan nilainilai karakter yang terdapat di dalam

tersebut menjadi sebuah gambar atau

permainan tradisional cublak-cublak

hasil karya lainnya.

suweng, pembiasaan yang dapat
dilakukan oleh para pendidik untuk
15

Nilai kejujuran dapat
16

Ibid.

Foto
Hendra Wardhana
Kompasiana

24

Nilai tanggung jawab dapat

Kerja sama penting diajarkan kepada
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6 Pokok pembelajaran Moral Pada pendidikan Anak usia Dini, diunduh dari http://
paudjateng.xahzgs.com diakses tanggal 25
November 2015

17

6 Pokok pembelajaran Moral Pada Anak
usia Dini, Op.cit

18

Ibid.

19

Zakiyah Darajat. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta:
PT. Bulan Bintang, 1993. hlm. 61
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Foto
Sendy Aditya Saputra
Photo Journalist

Berdasarkan penjelasan
tersebut dapat diartikan bahwa

dapat ditarik kesimpulan:
1.

Permainan cublak-cublak

seseorang yang terbiasa dilatih

suweng memiliki potensi

maka dia akan mejadi seorang yang

nilai karakter yang dapat

terlatih (ahli), dalam hal ini adalah

dimanfaatkan untuk

anak didik menjadi seorang siswa

pemebentukan perilaku anak di

yang pandai karena sudah dilatih

pendidikan anak usia dini: nilai

secara terus menerus sehingga apa

kerjasama, nilai kejujuran dan
nilai tanggung jawab.

yang telah diajarkan tertanam dalam
dirinya dan menjadikan anak didik

2.

Pengimplementasian nilai

lebih mempunyai kemampuan untuk

kerjasama, nilai kejujuran dan

menjalani proses belajar pada tahap

nilai tanggung jawab yang

selanjutnya.

terkandung dalam permainan

20

Pembiasaan yang dilakukan

tradisional cublak-cublak

oleh anak didik setiap hari akan

suweng dapat dilakukan

membentuk sebuah kepribadian yang

dengan metode pembiasaan-

kuat, sehingga apa yang sudah biasa

pembiasan sebelum, di dalam

dilakukan tidak mudah terlupakan,

maupun setelah proses belajar di

bahkan akan selalu teringat.

pendidikan anak usia dini yang

21

Dengan membiasakan pengamalan

diharapkan dengan pemibiasan

secara terus menerus tentunya

akan membentuk sebuah

sangat berpengaruh terhadap

kepribadian yang kuat, sehingga

reflek mereka, sehingga tanpa

apa yang sudah biasa dilakukan

berpikir secara mendalam kegiatan

tidak mudah terlupakan, bahkan

yang sudah biasa dilakukan akan

akan selalu teringat.
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Sujatmiko

Berdasarkan uraian di atas kiranya
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Masyarakat adat dalam

terhadap hak-hak masyarakat hukum

Fakta bahwa hutan di dalam

kehidupannya memiliki hak

adat atas wilayah di dalam kawasan

wilayah adat adalah sumber

berkebudayaan yaitu hak untuk

hutan di tujuh wilayah, yaitu wilayah

penting sumber kehidupan

melakukan aktivitas dalam kehidupan

Sulawesi, Sumatera, Kalimantan,

dan penghidupan masyarakat

ekonomi, sosial dan budaya.

Bali-Nusa Tenggara, Maluku, Papua

adat yang telah diwariskan dari

Aktivitas kebudayaan adalah bagian

dan Jawa menemukan beberapa

penting dan tidak terpisahkan dalam

kondisi dan dampak penghormatan,

suatu masyarakat tidak terkecuali

pemenuhan dan perlindungan hak

tata kelola hutan dan status/

bagi masyarakat adat yang sudah

asasi manusia.

fungsi hutan menyebabkan

generasi ke generasi;
3.

Dampak dari kondisi perubahan

melaksanakannya secara turun-

ketiadaan dan/atau dibatasinya

temurun dan menjadi bagian

akses penguasaan dan

hidup mereka. Keberadaannya
harus dilindungi karena tanpa
adanya perlindungan maka akan
menghancurkan sendi-sendi
kehidupan dan penghidupan
masyarakat adat.
Perlindungan hak
berkebudayaan bagi masyarakat
adat menjadi tanggung jawab
negara sebagai pemangku
kewajiban. Dalam tataran normatif
telah banyak aturan perundangan
yang berusaha memberikan
perlindungan bagi masyarakat adat,
meskipun terdapat juga aturan
yang justru kontra produktif dari
tujuan perlindungan. Sedangkan
pada tataran implementatif, \negara
juga telah berupaya melakukan
perlindungan hak masyarakat adat
melalui berbagai langkah kebijakan,
meskipun masih banyak kekurangan

Perintah Konstitusi yang
sangat mendasar salah
satunya adalah untuk
membentuk suatu undangundang yang memberikan
pengakuan dan penghormatan
hak-hak masyarakat adat. Hal
ini menjadi kewajiban negara
untuk mewujudkannya secara
aktif karena masyarakat adat
dalam berbagai segi tidak
mempunyai kemampuan
untuk mempengaruhi
pembentukan undangundang.

masyarakat adat.
Gejala yang berkembang

pengelolaan wilayah adat,
hilangnya sumber kehidupan
dan penghidupan masyarakat
adat, hancurnya tata budaya,
kerusakan ekosistem,
menurunnya kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat adat.
Indikasi pelanggaran terhadap
hak-hak masyarakat adat tidak
hanya menyangkut pelanggaran
hak atas tanah, hutan atau sumber
daya lainnya tetapi berdampak
pada terjadinya pelanggaran hakhak lainnya secara bersamaan atau
sebagai suatu sebab akibat yang
kompleks. Masyarakat adat tidak
hanya kehilangan atau terganggu
akses atas sumber daya alam yang
dimilikinya, tetapi juga mengalami
masalah dalam berkebudayaan
atau melakukan aktivitas kehidupan
sehari-hari yang sudah dilakukan

dan tidak terlindunginya hak-hak

28

2.

Kondisi permasalahan dan
dampak penghormatan, perlindungan

secara turun temurun.
Perlindungan terhadap hak

pada masyarakat adat adalah

dan pemenuhan hak asasi manusia

kepemilikan dan hak berkebudayaan

menghadapi berbagai persoalan

yang dialami masyarakat adat di tujuh

masyarakat adat harus dilaksanakan

perlindungan atas hak-haknya.

wilayah adat tersebut adalah:

secara bersama-sama, komprehensif

Indikasi pelanggaran terhadap hak-

1.

Terjadinya alih fungsi/status

dan konkrit berdasarkan norma

hak masyarakat terjadi di seluruh

lahan dalam beragam bentuk

hukum dan hak asasi manusia.

wilayah Indonesia dalam bentuk

misalnya menjadi kawasan hutan

Perlindungan secara komprehensif

pelanggaran hak atas tanah, hutan

produksi, penetapan fungsi

menyangkut hak-hak sipil, politik,

dan sumber daya alam lainnya.

hutan secara sepihak, pembiaran

ekonomi, sosial dan budaya

Hasil temuan awal inkuiri nasional

terhadap terjadinya sengketa

yang saling bertautan sedangkan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

atas tanah dan lain-lain;

perlindungan konkrit sesuai dengan
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aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan

negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi

mengambil langkah-langkah legislatif, administratif,

manusia. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan

hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk

mengenai hak berkebudayaan masyarakat, maka perlu

merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.

disadari bersama bahwa perlindungan hak berkebudayaan
bagi masyarakat adat merupakan kewajiban pemerintah.
Dalam hal ini kewajiban dan tanggung jawab

Konstitusi telah mengamanatkan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat

negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi

adat dan identitas budayanya. Dalam Pasal 18b ayat

manusia (rights-based approach) dapat dilihat dalam tiga

(2) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV)

bentuk:

menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati

1. Menghormati merupakan kewajiban negara untuk

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-

Republik Indonesia,” yang diatur dalam undang-undang.”

tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Identitas

seluruh hak asasi manusia;

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras

2. Melindungi merupakan kewajiban negara agar
bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara agar

dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Mandat konstitusi yang harus diemban oleh

bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan

Negara adalah untuk melaksanakan penghormatan,

terhadap hak asasi manusia warganya dan negara

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat

berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan

sebagai pemangku kewajiban harus hadir untuk membela

mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia

kepentingan masyarakaat adat. Negara tidak boleh

oleh pihak ketiga;

membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia

3. Memenuhi merupakan kewajiban dan tanggung jawab
negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga

dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk melindungi masyarakat adat. Perintah Konstitusi

Foto
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aturan lainnya bahkan jika ada aturan

Perlindungan hak
berkebudayaan bagi
masyarakat adat menjadi
tanggung jawab negara
sebagai pemangku kewajiban.

yang nyata-nyata tidak memberikan

adat.
Terkait dengan aturan yang

perlindungan terhadap hak-hak

tidak berpihak kepada masyarakat

masyarakat adat. Sebagai contoh

adat misalnya, Pasal 1 Angka

seperti menurut hasil penelitian

6 Undang-Undang Nomor 41

yang dilakukan oleh Komisi Hukum

Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Nasional, Undang-Undang Nomor

Dalam pasal ini negara mengambil

5 Tahun 1960 tentang Peraturan

penguasaan hak atas wilayah hutan

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang

masyarakat adat, yang kemudian

dianggap baik karena memberikan

telah dikembalikan lagi dengan

yang sangat mendasar salah satunya

keberpihakan pada masyarakat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

adalah untuk membentuk suatu

adat, tetapi dalam kenyataannya

35/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah

undang-undang yang memberikan

tidak demikian. Hak-hak dasar

Konstitusi ini menegaskan bahwa

pengakuan dan penghormatan

masyarakat atas sumber daya agraria

hutan adat adalah hutan yang berada

hak-hak masyarakat adat. Hal ini

yang sudah diatur dalam Undang-

di wilayah adat bukan lagi hutan

menjadi kewajiban negara untuk

Undang Pokok Agraria (UUPA)

Negara.

mewujudkannya secara aktif karena

dalam implementasinya tidak mampu

masyarakat adat dalam berbagai

menghadapi berbagai kepentingan

Pemerintah belum melaksanakan

segi tidak mempunyai kemampuan

sektoral.

putusan Mahkamah Konstitusi

untuk mempengaruhi pembentukan
undang-undang.
Perlindungan hak-hak

Hak menguasai negara

Namun demikian,

tersebut, keluar Surat Edaran

menurut UUPA dapat didelegasikan

Menteri Kehutanan Nomor SE 1/

kepada masyarakat adat dan

Menhut-II/2013 tentang Putusan

masyarakat adat bukan persoalan

daerah swatantra, dalam prakteknya

Mahkamah Konstitusi No 35/

yang sederhana. Ketersediaan

diberikan kepada lembaga-lembaga

PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013

undang-undang yang memberikan

pemerintahan yang dikenal sebagai

yang ditujukan kepada Gubernur,

keberpihakan pada masyarakat adat

hak pengelolaan yang tidak diatur

Bupati/Walikota dan Kepala Dinas

tidak mudah diimplementasikan,

dalam UUPA. Kepentingan investasi

Kehutanan seluruh Indonesia. Surat

terlebih jika terdapat aturan yang

dikedepankan yang mengakibatkan

edaran ini menegaskan bahwa

tidak sejalan antara satu dengan

terabaikannya hak-hak masyarakat

penetapan kawasan hutan adat tetap
berada pada Menteri Kehutanan.
Surat edaran tersebut mensyaratkan

Foto
AMAN
www.aman.or.id

Peraturan Daerah untuk penetapan
kawasan hutan adat oleh Menteri
Kehutanan.
Perlindungan hak
berkebudayaan bagi masyarakat adat
dilaksanakan untuk melindungi hakhak mereka dalam rangka mencapai
kesejahteraan dan membangun
ketahanan budaya masyarakat adat.
Permasalahannya, pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan hak
berkebudayaan bagi masyarakat
adat sering tidak sesuai harapan,
misalnya hak dalam melakukan
penangkapan ikan dan berbagai
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upacara adat di laut. Masyarakat adat

adat Golo Lijun dan masyarakat adat

negeri Paperu secara tradisional telah

Desa Buntal juga menjadi terganggu.

menggantungkan hidupnya di laut,

Mata air di wilayah tersebut sangat

Adat Matteko atas wilayah alamnya

tetapi pembangunan wisata telah

dibutuhkan oleh masyarakat adat

karena alih fungsi hutan menjadi

merampas hak-hak berkebudayaan

Desa Golo Lijun untuk kepentingan

lahan pohon pinus oleh Dinas

mereka. Permasalahan yang

mandi, cuci, minum dan aliran air ke

Kehutanan Kabupaten Gowa

menimpa masyarakat adat Negeri

persawahan.

pada tahun 1997. Tidak hanya

Paperu sudah terjadi dari tahun 2007

Permasalahan pemenuhan

Tengah.
Hilangnya akses masyarakat

hutan, penanaman pohon pinus

ketika PT Maluku Diving and Tourism

dan perlindungan hak berkebudayaan

juga dilakukan pada lahan-lahan

memulai pembangunan Cape Paperu

di Sulawesi Selatan dialami oleh

yang biasa digunakan sebagai

Resort and Spa.

masyarakat adat Soppeng Turungan

lahan berkebun masyarakat. Alih

di Sinjai. Sebagai akibat dari

fungsi hutan dan lahan produktif

menimpa Masyarakat Adat Tananahu,

pembatasan akses masyarakat adat

ini mengakibatkan berkurangnya

Kecamatan Teluk Elpaputih,

terhadap hutan dan sumber daya

wilayah kelola masyarakat adat

Kabupaten Maluku Tengah. Dalam

alam, kadang terjadi pengusiran dan

yang berdampak pada sempitnya

kesaksian tokoh adat Tananahu

kriminalisasi karena menebang pohon

aktivitas mereka dalam bermata

seperti yang diungkapkan oleh

di hutan. Masyarakat adat memiliki

pencaharian dan hilangnya akses

Sekjen AMAN, Abdon Nababan:

hak atas hutan dan sumber daya

sumber daya Masyarakat Adat Tau

“Kami diintimidasi dan diancam gusur

secara turun temurun sebagai bagian

Tau Wana berdasarkan fakta awal

karena tanah adat kami dinyatakan

dari upaya memenuhi kebutuhan

yang ditemukan dalam acara dengar

para pejabat Pemerintah sudah

hidupnya, tetapi peraturan telah

kesaksian umum oleh Komnas HAM

menjadi tanah negara”. Mereka

membatasi hak berkebudayaan

adalah karena terjadinya perampasan

mengungkapkan bahwa mereka tidak

mereka. Hal ini juga dialami oleh

tanah oleh pihak perusahaan yang

pernah menyerahkan tanah adatnya

masyarakat adat lainnya seperti

melibatkan penegak hukum dan

menjadi HGU PTPN XIV. “Kenapa

Masyarakat Adat Matteko di

militer. Kondisi ini berakibat pada

Negara mengambil tanah kami

Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

hilangnya hak atas keadilan dan

dan diserahkan ke perusahaan?”

dan Masyarakat Adat Tau Tau Wana

kesejahteraan masyarakat adat.

lanjutnya. Sedangkan di Nusa

di Kabupaten Morowali Sulawesi

Kasus lain di Maluku

Tenggara Timur, eksploitasi lahan
untuk pertambangan emas dan
mangan telah mengganggu aktivitas
masyarakat adat, di antaranya
yang dialami oleh suku Golo Lebo.
Beberapa wilayah adat adalah tempat
keramat dan sumber mata air bagi
masyarakat Golo Lebo. Kemudian
di hulu sungai untuk kepentingan
irigasi dan air minum masyarakat

Pemahaman tentang
permasalahan perlindungan hak

Indikasi pelanggaran terhadap
hak-hak masyarakat terjadi
di seluruh wilayah Indonesia
dalam bentuk pelanggaran
hak atas tanah, hutan dan
sumber daya alam lainnya.

berkebudayaan dan penemuan
alternatif solusi pemecahannya perlu
digali, utamanya terkait bidangbidang kehidupan masyarakat adat
sehingga dapat dijadikan sebagai
dasar pembuatan kebijakan atau
perumusan perundang-undangan
yang dapat melindungi hakhak masyarakat adat termasuk
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berkebudayaan mereka. Masalah

diri saya sendiri” untuk pasal hak sipil,

meninggalkan tradisi budaya,

perlindungan hak-hak masyarakat

“Jangan campuri urusan kami” untuk

hak untuk meninggalkan atau

adat yang menonjol adalah berkaitan

pasal hak sosial, “Biarkan kami turut

mempertahankan gaya hidup.

dengan hak atas kepemilikan tanah,

berpartisipasi” untuk pasal hak politik,

Masyarakat adat mempunyai hak

hutan, dan sumber daya alam

“Beri kami mata pencaharian” untuk

penuh melalui mekanisme adat

lainnya. Dampak dari gangguan

pasal hak ekonomi dan budaya.

yang mereka miliki menentukan

atau hilangnya hak atas kepemilikan

pola pengaturan hidup bersama

tersebut bersifat kompleks dan saling

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat

di dalam kelompoknya dan untuk

terkait pada gangguan atau hilangnya

Adat

menjadi apa saja dalam segala

hak-hak masyarakat adat lainnya.
Ketentuan mengenai hak

Hak-hak masyarakat

berkebudayaan selalu mengacu

perlindungan adalah :

pada Deklarasi Universal Hak Asasi

1.

budaya, sosial dan politik.
2.

Hak atas teritori dan tanah:

Hak untuk menentukan diri

terkait secara langsung dengan

Manusia (DUHAM). Salah seorang

sendiri: merupakan hak moral

eksistensi. Tanah dan teritori

penggagas DUHAM asal Lebanon,

dan legal yang melekat pada

tidak bisa dipisahkan dari

Rene Cassin, menyatakan bahwa

eksistensi manusia berlaku bagi

keberadaan mereka beserta

isi DUHAM sebetulnya bisa dibagi

semua negara bangsa di dunia

seluruh tradisi budayanya.

menjadi lima hal, yaitu hak sipil

yaitu hak untuk menentukan diri

Merampas teritori dan tanah

(pasal 1-11), hak sosial (pasal 12-

sendiri harus pula diakui, dijamin

mereka, atas nama apapun,

17), hak politik (pasal 18-21), hak

dan dilindungi bagi masyarakat

merupakan pengingkaran

ekonomi dan budaya (pasal 22-27),

adat. Ini tidak berarti masyarakat

dan pemusnahan terhadap

serta tanggung jawab negara (28-

adat akan membentuk negara

eksistensi masyarakat adat.

30). Rene Cassin juga menyatakan

bangsanya sendiri. Sasaran

Hak atas teritori dan tanah

bahwa ada beberapa kata kunci

utama dari hak ini adalah

merupakan hak paling

yang memayungi pasal-pasal dalam

masyarakat adat mempunyai

fundamental bagi masyarakat

DUHAM, yaitu “Biarkan saya menjadi

posisi legal dan moral yang

adat. Rancangan Deklarasi

setara dengan kelompok

hak Suku-suku Asli dari PBB,

masyarakat lain untuk didengar

Bagian VI, mengakui bahwa

dan dilibatkan dalam semua

“Suku-suku asli mempunyai hak

proses politik yang menentukan

untuk mempertahankan dan

nasib mereka. Mereka tidak

memperkuat hubungan spiritual

boleh diabaikan dan nasib

dan material mereka yang khas

mereka tidak boleh ditentukan

dengan tanah, teritori, air dan

secara sepihak oleh pihak luar.

laut dan sumber-sumber daya

Demikian pula seluruh kekayaan

yang mereka miliki, diami atau

mereka termasuk tanah dan

gunakan secara turun temurun

budaya harus diakui mempunyai

dan bertanggung jawab atas

status legal, khususnya dalam

generasi yang akan datang

perspektif hukum kodrat atau

dalam soal ini.”

Menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, gangguan atau hilangnya hak-hak
masyarakat adat adalah:
1. Hak atas pekerjaan atau
bermatapencaharian termasuk hak
atas kenyamanan dan kondisi kerja
yang baik;
2. Hak untuk terbebas dari kelaparan;
3. Hak atas standar hidup yang layak
meliputi pangan, sandang dan
tempat tinggal;
4. Hak menikmati standar kesehatan
fisik dan mental yang tinggi;
5. Hak atas pendidikan;
6. Hak untuk berperan serta dalam
kehidupan budaya; dan
7. Hak untuk menikmati jaminan sosial.
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dimensi kehidupannya: ekonomi,

adat yang perlu mendapatkan
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hukum adat, sehingga harus

3.

Hak budaya: mencakup

diakui pula oleh hukum positif

segalanya: pengetahuan dan

negara modern. Termasuk

kearifan tradisional, tarian,

dalam hak untuk menentukan

nyanyian, bahasa, tempat-

nasib sendiri adalah hak untuk

tempat keramat, cerita-cerita

pindah tempat tinggal, hak

dongeng, inovasi dan praktik-

untuk mempertahankan atau

praktik kehidupan dalam segala

FOKUS

dimensinya: bertani, menangkap ikan, berburu,
kerajinan tradisional, dsb. Ini adalah kekayaan
yang sangat bernilai, bukan sekadar kekayaan fisik
melainkan juga kekayaan spititual dan moral. Oleh
karena itu, masyarakat adat menuntut agar hak
mereka untuk mempertahankan dan melestarikan,
bahkan mengembangkan, budaya mereka harus diakui
dan dijamin. Namun, karena begitu eratnya hubungan
antara budaya masyarakat adat dengan alam,
melestarikan budaya masyarakat adat berarti pula
melestarikan alam di sekitar mereka. Budaya ini harus
diperhitungkan secara serius dalam setiap kebijakan
pembangunan yang berdampak pada kelestarian
budaya masyarakat adat. Perlu ada upaya khusus,
termasuk dari negara, untuk melindungi kekayaan
budaya masyarakat adat, termasuk pengetahuan,
teknologi dan segala bentuk manifestasi budaya,
serta sumber-sumber genetik, benih, obat-obatan,
pengetahuan mengenai ciri-ciri fauna dan flora,
tradisi lisan atau dongeng, sastra (khususnya sastra
lisan), serta seni rancang bangun. Pemerintah perlu
mengambil kebijakan legal untuk melindungi kekayaan
budaya agar tidak punah secara alamiah dan tidak
dicuri, dihancurkan oleh intervensi pihak luar, termasuk
pihak asing.
4.

Masyarakat adat mempunyai hak untuk menganut
sistem kepercayaan serta nilai-nilai religius dan moral
mereka sendiri, yang tidak boleh dilanggar oleh pihak
luar.

5.

Hak untuk memperoleh ganti rugi setiap kegiatan yang
menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan
hidup dan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual dan moral
masyarakat adat. Ganti rugi ini harus diatur dalam
hukum positif agar masyarakat adat tidak dirugikan
secara ekonomis dan agar kekayaan serta nilai-nilai
budaya, sosial, spiritual dan moral yang mereka miliki
tidak punah begitu saja, khususnya oleh invasi pihak
luar.
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Tantangan dalam Penyusunan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam
Perspektif Hak Sipil dan Politik
Oleh: Citra Nainggolan

Kondisi saat ini terhadap keberadaan Pekerja

mencakup beberapa aktivitas yang terjadi dalam lingkup

segera dilakukan adanya kepastian dan perlindungan

suatu rumah tangga. Ruang lingkup pekerjaan PRT di

hukum yang memadai bagi PRT. Isu-isu yang mengemuka

samping kelompok pekerjaan memasak, mencuci pakaian,

antara lain persoalan jam kerja yang tidak jelas, sistem

membersihkan rumah, juga termasuk mengemudi,

pengupahan yang tidak standar, jaminan sosial dan

mengasuh anak, menjaga anak, berkebun, menjadi ajudan,

jaminan kesehatan bagi pekerja rumah tangga, perlakuan

menjadi sekretaris pribadi, penjaga keamanan rumah

yang tidak manusiawi, pemalsuan identitas diri serta

(satuan penjaga keamaanan - satpam) dan lain-lain.

beberapa perlakuan yang tidak layak sebagaimana

Keadaan dan posisi PRT berada pada ruang

seharusnya diberikan kepada warga negara yang

pribadi domestik (private) bukan ruang publik, di mana

terhormat seperti halnya warga negara lainnya.

seringkali hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja

Perlu diketahui ruang lingkup pekerjaan rumah
tangga (domestic work) dalam pendefinisian universal
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mengandung makna luas (Konvensi ILO No. 189)

Rumah Tangga (PRT) di Indonesia mendorong untuk
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selama ini dilandasi dengan nuansa kekeluargaan atau pun
hubungan informal. Hal ini berakibat sangat sulit menarik

FOKUS

garis yang tegas dalam hubungan

termasuk kepada pekerja rumah

diskriminasi. Undang-undang KDRT

kerja sehingga berpotensi adanya

tangga. Hal ini dilaksanakan sebagai

lebih menekankan kedudukan PRT

pelanggaran hak dan kebebasan bagi

bentuk penghormatan, perlindungan

sebagai pihak yang berpotensi

pekerja rumah tangga.

dan pemenuhan hak-hak sipil dan

menjadi korban KDRT karena lingkup

politik bagi warga negara yang

pekerjaannya dalam wilayah domestik

dijamin dalam konstitusi.

suatu rumah tangga.

Pada kenyataannya, isu
hak sipil dan politik relatif diabaikan
oleh banyak pihak dan cenderung

Dengan demikian keberadaan

dalam pemaknaan yang kurang

Apa pentingnya Undang-Undang

Undang-Undang Perlindungan

memadai. Sebagai contoh, pekerja

Perlindungan Pekerja Rumah

Pekerja Rumah Tangga nantinya

rumah tangga menjadi aset yang

Tangga?

menjadi suatu keniscayaan sebagai

diperhitungkan tiap kali terjadi

Sebagai pekerja sektor

pelaksanaan hak politik dalam

informal, belum ada peraturan

Indonesia sebagai negara hukum

pemilihan umum (pemilu) untuk

perundang-undangan yang mengatur

(rechstaat). Hukum yang mampu

meneguhkan legitimasi pimpinan

secara khusus keberadaan pekerja

memberikan kepastian hukum dan

nasional, maupun pimpinan daerah

rumah tangga. Undang-Undang

keadilan serta mensejahterakan bagi

pada masa pemilihan kepala daerah

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

warga negara sesuai kebutuhan

(pilkada). Terjadi mobilisasi pekerja

Ketenagakerjaan belum mencakup

yang berkembang dalam dinamika

rumah tangga pulang kampung

pekerja di sektor informal. Ketiadaan

kehidupan berbangsa dan bernegara.

secara masif menuju kantong-

peraturan perundangan-undangan di

kantong daerah asal mereka yang

sektor informal ini dapat menimbulkan

Due Dilligence dalam Rancangan

sedang melaksanakan pilkada.

ketidakpastian hukum sehingga

Undang-Undang Perlindungan

Namun, apabila masa itu telah lewat

berpotensi memicu ketidaktentraman

Pekerja Rumah Tangga

maka tak ada lagi perhatian yang

bagi pekerja rumah tangga.

memadai terhadap nasib kelompok

Sedangkan Undang-Undang Nomor

undang-undang dikenal konsep due

pekerja rumah tangga tersebut.

39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9

dilligence (uji cermat tuntas) yang

Sedangkan hak sipil terkait pula

ayat (2) menyebutkan “Setiap orang

seharusnya menjadi pedoman bagi

dengan hak atas identitas pekerja

berhak hidup tentram, aman damai,

para pembuat undang-undang agar

rumah tangga yang kerap pula

bahagia, sejahtera lahir dan batin”.

tidak melupakan unsur-unsur penting

dipalsukan karena kepentingan para

Selain itu perlu diperhatikan

konsekuensi tatanan negara

Dalam penyusunan suatu

yang dimuat dalam suatu undang-

pihak yang berusaha mengambil

kedudukan Indonesia yang

undang. Dalam penyusunan suatu

keuntungan dari situasi atau kondisi

telah meratifikasi Convention

undang-undang maka harus memuat

tertentu untuk dapat mengeksploitasi

on the Elimination of All Forms

pekerja rumah tangga.

Discrimination Against Women

Kondisi ekonomi yang lemah

(CEDAW) melalui Undang-Undang

pada kebanyakan pekerja rumah

RI No. 7 Tahun 1984 serta Undang-

tangga seakan menunjukkan potensi

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

posisi yang tidak setara di depan

Penghapusan Kekerasan Dalam

hukum mana kala ada pekerja

Rumah Tangga (UU KDRT). Kovenan

rumah tangga yang tersangkut

tersebut mengamanatkan agar

pidana, baik saat pekerja rumah

negara melakukan tindakan-tindakan

tangga dalam posisi sebagai pelaku

yang diperlukan untuk menghilangkan

maupun korban. Semestinya

diskriminasi yang terjadi dalam

pemaknaan setara di muka hukum

wilayah yuridiksinya. Kewenangan

(equality before the law) berlaku bagi

tersebut erat kaitannya dengan isu-

siapa saja tiap-tiap warga Negara

isu keberadaan PRT di Indonesia

Indonesia, apapun pekerjaan mereka,

yang dalam posisi rentan mengalami

Semestinya pemaknaan
setara di muka hukum
(equality before the law)
berlaku bagi siapa saja
tiap-tiap warga negara
Indonesia, apapun
pekerjaan mereka,
termasuk kepada pekerja
rumah tangga.
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substansi yang mengatur hak dan

penghukuman yang adil untuk

antara pemberi kerja, penyedia

pelaku, sanksi penjeraan, dll

jasa PRT dan PRT adalah saling

Pemulihan, antara lain: hak PRT

membutuhkan dan menguntungkan

yang dimaksud. Sebagai contoh

yang mengalami kecelakaan

atas nama kesejahteraan, tidak ada

atas Undang-Undang Perlindungan

kerja, pemulihan rehabilitatif

pengeksploitasian satu pihak atas

Pekerja Rumah Tangga, subjek

korban kekerasan seksual (yang

pihak lain. Hubungan kerja PRT

utama adalah pekerja rumah tangga

merupakan salah satu tipikal

rentan dan potensial menjurus ke

sedangkan pihak lain antara lain

kerentanan PRT), dll.

arah trafficking. Karenanya, prinsip

kewajiban antara para pihak, selain
dari subyek utama undang-undang

4.

negara (state) dan pihak selain

non trafficking ini harus secara tegas
Pendekatan lain yang mudah

negara (non-state actor) seperti
pengguna jasa, penyedia jasa

dilakukan adalah menghitung jumlah

Pekerja Rumah Tangga.

pasal-pasal yang secara khusus

muatan Undang-Undang PRT.
Tantangan kultural dalam

mengatur bentuk “perlindungan”

hubungan kerja PRT dapat diatasi

yang seharusnya dimuat dalam

hukum bagi PRT sebagaimana

dengan memberikan pemahaman

pasal-pasal undang-undang yang

amanat yang tercermin dalam judul

yang luas bagi masyarakat tentang

dimaksud (Undang-Undang

“Undang-Undang Perlindungan

keberadaan PRT dalam masing-

Perlindungan Pekerja Rumah

Pekerja Rumah Tangga.” Kesalahan

masing rumah tangga di Indonesia.

Tangga), sebagai berikut:

Ada beberapa unsur utama

1

1.

yang potensial terjadi adalah

Keberagaman kondisi kultural

Pencegahan, antara lain:

kecenderungan munculnya pasal-

maupun ekonomi dapat dicarikan

pastikan informasi komprehensif

pasal lebih banyak mengatur aspek

jalan tengahnya agar masing-

tentang kerja PRT kepada

administratif dibanding pasal-pasal

masing pemberi kerja maupun PRT

PRT maupun pengguna jasa,

“perlindungan” hukum bagi PRT.

memperoleh kesejahteraan yang

pastikan kelayakan dan kesiapan

Logika sederhana yang digunakan

mensejahterakan keduanya dalam

pengguna jasa dalam pekerjakan

seharusnya pasal “perlindungan”

hubungan yang saling membutuhkan

PRT (tidak ada kekerasan/

hukum bagi PRT lebih dominan

dan saling menguntungkan. Salah

record buruk), tempat kerja yang

jumlahnya dibanding pasal “non

satunya dengan keterbukaan

aman, perjanjian kerja di depan

perlindungan” hukum.

masing-masing pihak pemberi

wakil negara, rumah yang tidak

2.

kerja dan PRT dan musyawarah

terisolasi/terakses publik, hak

Langkah Strategis dalam

mufakat mendapatkan jalan tengah

kunjungan keluarga, dll.

Penyusunan Rancangan Undang-

yang terbaik dengan menyesuaikan

Perlindungan, antara lain:

Undang Perlindungan Pekerja

situasi dan kondisi masing-masing

akses dipantau oleh negara/

Rumah Tangga

pihak. Jangan sampai terjadi

masyarakat, akses dikunjungi/

3.

1
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dinyatakan dan dihindari dalam

Tim Penyusun Undang-

keberadaan Undang-Undang PRT

dihubungi keluarga/relasi

Undang Perlindungan Pekerja

menjadi penghalang terhadap

PRT, akses mendapatkan

Rumah Tangga diharapkan mampu

terserapnya angkatan tenaga kerja

perlindungan dari kekerasan/

menyerap berbagai substansi

PRT pada rumah tangga yang

exploitasi, dll.

dasar yang terkait dengan PRT,

membutuhkannya. Yang pada

Pengadilan, antara lain:

dari sisi kewajiban maupun hak

akhirnya mengekalkan kemiskinan,

persamaan di depan hukum,

atas jasa yang mereka lakukan

terutama pada perempuan dengan

bantuan hukum, pembelaan dan

dalam lingkup pekerjaan domestik

tingkat keterampilan rendah,

pendampingan di pengadilan,

rumah tangga. Aspek kepastian

meski hal ini tidak boleh dimaknai

dan perlindungan hukum yang

sebagai suatu kondisi bias gender.

memadai bagi PRT yang mendorong

Sesungguhnya peluang kerja sebagai

kesejahteraan bagi para pihak

PRT dapat dimasuki oleh laki-laki

seharusnya dimuat dalam pasal-pasal

maupun perempuan, apalagi dengan

secara fairness. Dasar hubungan

melihat cakupan pekerjaan rumah

Pencerahan dari Yuniyanti Chuzafah,
Komnas Perempuan, pada kegiatan
Penajaman Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Dalam Perspektif Hak Sipil dan Politik, 3
Desember 2015, di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik,
Jakarta.
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tangga (domestic work) dalam makna

pekerjaan berdasarkan kelaziman

luas.

yang sering dipraktikkan di

hukum maka tidak boleh ditinggalkan

Pendekatan dari sisi

Selain pendekatan perspektif

masyarakat dengan menyesuaikan

adalah pendekatan hak asasi

hukum atas sistem perundang-

kebiasaan atau pun tradisi setempat.

manusia. Hal ini lah yang menjadi

undangan yang ada menempatkan

Ciri khas yang dapat diamati dalam

titik penghormatan, perlindungan dan

Undang-Undang PRT sebagai lex

masyarakat terhadap hubungan

pemenuhan hak asasi manusia dalam

specialis dari Undang-Undang

kerja dengan PRT antara lain

Undang-Undang PRT. Pekerjaan

Ketenagakerjaan.2 Peraturan

adalah hubungan kerja bersifat

sebagai PRT adalah pekerjaan

Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang

orang perorangan atau keluarga,

yang bermartabat bagi manusia

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

orientasi nirlaba (nonprofit oriented)

dengan berbasis pada pendekatan

merupakan payung hukum yang

bahkan kadangkala berorientasi

hak (rights base approach) bukan

saat ini eksis mengatur tentang

kekeluargaan dan persaudaraan

lagi pendekatan iba/kasihan atas

PRT. Peningkatan skala pengaturan

(family base). Prospek yang menarik

nama peri kemanusiaan. Kesadaran

dari Peraturan Menteri menuju

dari sisi hukum adalah peluang

inilah yang harus dibangun oleh kita

Undang-Undang merupakan wujud

pergeseran pekerjaan PRT dari

bersama untuk perbaikan nasib bagi

keseriusan dari Pemerintah untuk

semula dalam sektor informal beralih

para PRT di Indonesia.

lebih mengoptimalkan perlindungan

ke sektor formal dengan memenuhi

bagi PRT. Yang perlu diakomodir

beberapa ketentuan dalam Undang-

selanjutnya adalah semua praktik-

Undang PRT. Meski demikian

praktik hubungan hukum melakukan

perlu diantisipasi keberadaan PRT

2

Pencerahan dari Umar Kasim, Biro
Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI,
pada kegiatan Penajaman Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Sipil
dan Politik, 3 Desember 2015, di Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak
Sipil dan Politik, Jakarta.

yang kompeten dengan dukungan
sertifikat tertentu, dan atau PRT yang

Citra Nainggolan

bermodalkan tenaga dasar dan waktu
kerja saja untuk jenis pekerjaan
sederhana.

Kasubbid Pengembangan di Puslitbang Hak-hak
Sipil dan Politik, Balitbang Hukum HAM
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24 Okt

Hari Dharma Karyadhika 2015

Teks dan Foto
Humas

Peringatan Hari Dharma Karyadhika tahun ini
mengusung tema "Dengan Hari Dharma Karyadhika Tahun
2015, Kita Wujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang PASTI." Rangkaian kegiatan peringatan Hari
Dharma Karyadhika Tahun 2015 diawali dengan upacara
pembukaan (9/10), dilanjutkan dengan pertandingan olah
raga di tingkat pusat (meliputi pertandingan bola voli,
tenis meja, bulutangkis, futsal, catur dan tenis lapangan),
kegiatan bakti sosial donor darah dan pemeriksaan
papsmear yang bekerja sama dengan PMI dan Kimia
Farma, jalan santai (24/10), Legal Expo (26-27/10),
seminar kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
(29/10), serta pembangunan sumur bor bagi masyarakat
sebagai bentuk sumbangsih Kementerian Hukum dan HAM
kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
Sebagai puncak rangkaian acara, dilaksanakan
Upacara Hari Dharma Karyadhika Tahun 2015 di Lapangan
Upacara Kementerian Hukum dan HAM (30/10) dan di
Kantor Wilayah secara serempak. Pada hari yang sama
juga dilaksanakan Peresmian Control Room Kementerian
Hukum dan HAM sebagai central monitoring Menteri
Hukum dan HAM dalam pelaksanaan layanan public.

21 Des

Balitbang Hukum dan HAM Merayakan Hari HAM ke-67

Teks dan Foto
Humas

Menteri Hukum dan HAM RI didampingi oleh Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sekretaris
Jenderal, Direktur Jenderal HAM dan perwakilan dari Bank
BNI berfoto bersama dengan para pemenang Lomba Menulis
Artikel Populer HAM 2015.

Dalam rangkaian peringatan hari Hak Asasi
Manusia Sedunia yang ke-67, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan acara seminar (21/12) yang mencoba
memotret perjalanan dan lika-liku perlindungan HAM
sepanjang tahun 2015. Tentu dalam memotret serbaserbi HAM dalam rupa kaleidoskop, dibutuhkan berbagai
pendekatan dan perspektif keilmuan agar khalayak ramai
memperoleh gambaran yang lengkap, serta obyektif
terhadap pelbagai hal yang terjadi selama satu tahun ini
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Pemenang I

Richie, SMAK Kanaan Tangerang

Pemenang II

Dwi Wirawaty, SMK Kartini Tangerang

Pemenang III

Gracia Octavera F., SMAK Penabur Jakarta

Harapan I

Dela Astuti, SMAN 6 Bekasi

Harapan II

Khatrina Suhanda, SMA Stella Maris BSD

Harapan III

Eggy Ismantara, SMAN 96 Jakarta

terkait perlindungan HAM.
Dalam konteks mengurai kaleidoskop perlindungan
HAM tahun 2015 ini, diharapkan akan adanya momen
refleksi serta munculnya gagasan-gagasan mutakhir, guna
perkembangan HAM di masa yang akan datang. Hal ini
menjadi penting, agar cita-cita luhur Bangsa Indonesia
serta komitmen pemerintahan saat ini dalam menciptakan
masyarakat berbasis HAM dapat terwujud, demikian
paparan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI,
Yasonna H. Laoly.

AGENDA

30 Juli
Teks dan Foto
Puslitbang
Hak-hak SIPOL

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa Balitbang Hukum
dan HAM mencoba memotret perjalanan dan upaya
dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
HAM sepanjang tahun 2015 dari perspektif penelitian dan
pengembangan yang disajikan dalam bentuk Kaleidoskop.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum
dan HAM RI didampingi oleh Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sekretaris
Jenderal, Direktur Jenderal HAM dan perwakilan dari
Bank BNI menyerahkan secara simbolis hadiah kepada
para pemenang Lomba Menulis Artikel Populer HAM
tingkat SLTA se-Jabodetabek. Dalam sambutannya
Menteri Hukum dan HAM menyambut baik kegiatan ini
karena dapat mengurangi dampak kenakalan remaja
seperti tawuran. Maraknya kekerasan terhadap anak
yang meningkat dari tahun ke tahun menginspirasi Richie
siswa SMAK Kanaan Tangerang menulis artikel tentang
kekerasan terhadap anak dan menghantarnya menjadi
Juara I dalam lomba menulis artikel Populer HAM tingkat
SLTA/sederajat Se-Jabodetabek.

Workshop Pedoman
Penanganan Korban Perdagangan
Orang

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang
(TPPO) dipengaruhi oleh situasi sosial, ekonomi, budaya
atau lainnya. Karakteristik TPPO adalah kejahatan yang
terorganisir, melibatkan satu mata rantai panjang yang
meliputi daerah-daerah (sumber/tujuan) yang berbeda,
serta pola-pola yang berbeda namun berhubungan (terkait
dengan sifatnya yang transnasional).
Upaya penanggulangan perdagangan orang telah
dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah peraturan
dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Namun
dalam pelaksanaannya, tidak dapat menanggulangi TPPO
secara maksimal. Maka peran masyarakat menjadi penting
dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya TPPO dan
membantu penanganan korban perdagangan orang.
Mengingat keterbatasan pemerintah/pemerintah
daerah dalam penanganan TPPO, maka sebagai bentuk
preventif atas TPPO perlu dibangun partisipasi masyarakat
sebagai salah satu lembaga yang penting dalam upaya
pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang
yang diharapkan mampu meminimalisir dampak sosial
yang dimaksud. Oleh karena itu pemahaman para tokoh
masyarakat terhadap masalah perdagangan orang menjadi
penting untuk dibangun.
Berkenaan dengan pentingnya membangun
pemahaman masyarakat, Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM telah melaksanakan
Workshop Pedoman Penanganan Korban Perdagangan
Orang di Jawa Timur, yang bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada stakeholders terkait penangangan
korban perdagangan orang dan meningkatkan peran
stakeholders dalam penanganan korban TPPO.
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Pola Penanganan
Anak Korban
Eksploitasi Seks
Komersial di
Indonesia

4 Juni

Eksploitasi seks komersial
anak merupakan pelanggaran
mendasar terhadap hak-hak anak
yang melibatkan kekerasan seksual
oleh orang dewasa dan pemberian
imbalan, baik dalam bentuk uang
tunai atau barang terhadap anak,
atau orang ketiga, atau orang-orang
lainnya. Ada empat bentuk eksploitasi
seks komersial: pelacuran anak,
pornografi anak, perdagangan seks
anak dan pariwisata seks anak.
Maraknya kasus eksploitasi
seks komersial terhadap anak
mendorong Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hak-hak Kelompok
Khusus untuk menyusun Pola
Penanganan Anak Korban Seks
Komersial di Indonesia yang memuat
informasi dan pengetahuan serta
meningkatkan pemahaman dan
kesadaran bagi aparatur pemerintah
sebagai pemangku kepentingan serta
masyarakat luas pada umumnya
dalam memahami penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan
hak asasi manusia anak korban
eksploitasi seks komersial. Kegiatan
Penyusunan Pola Penanganan Anak
Korban Seks Komersial di Indonesia
dilaksanakan dalam bentuk focus
group discussion di Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Kalimantan Barat
dan Bali.

Teks dan Foto
Puslitbang Transformasi Konflik

Keberadaan orang asing di Rudenim menjadi dilema bagi Indonesia.
Keberadaan orang asing harus diawasi sebab dapat membahayakan kedaulatan
dan ketahanan bangsa, mengingat maraknya kejahatan transnasional
(perdagangan orang dan tindak pidana narkotika banyak dilakukan oleh sindikat
kejahatan internasional yang terorganisasi). Namun sebagai bagian dari
masyarakat internasional, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban moral untuk
mematuhi norma-norma internasional.
Puslitbang Transformasi Konflik melaksanakan lokakarya “Implementasi
Norma Standar HAM Rumah Detensi Imigrasi Dalam Upaya Pencegahan Konflik
Antar Deteni” di Prov. Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan
Sulawesi Utara. Dengan lokakarya ini diharapkan para pegawai dan pejabat di
Rudenim dapat membuat peta tipologi konflik, penilaian implementasi norma
standar Rudenim dan inventarisasi upaya pencegahan konflik di Rudenim.
Karena walaupun Direktorat Jenderal Imigrasi sudah mempunyai Standar
Operasional Prosedur (SOP) Rudenim, namun dalam mengimplementasikannya
memerlukan sumber daya dan sumber dana yang menunjang.

Sosialisasi Hasil-Hasil
Penelitian Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Tahun 2015

26 Nov

Teks Puslitbang Hak-hak Ekosob
Foto Humas

Sebagai puncak pelaksanaan penelitian, Puslitbang Ekosob mengadakan
sosialisasi hasil penelitian (26/11) sebagai sarana untuk menjangkau masyarakat
maupun stakeholder terkait dengan hasil penelitian dan rekomendasi yang
dihasilkan. Stigma tentang “hasil penelitian hanya sebagai penghuni rak-rak buku”
harus diubah bahwa hasil penelitian adalah dasar untuk merumuskan kebijakan
yang tepat guna dan tepat sasaran.
Adapun peserta undangan kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Puslitbang
Ekosob tersebut adalah unsur pegawai di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM, unsur masyarakat, serta unsur peneliti. Kegiatan ini diawali dengan
pemaparan hasil penelitian Puslitbang Ekosob Balitbang HAM untuk kemudian
dikomentari oleh para peserta undangan. Diharapkan kegiatan sosialisasi
hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat dan
memberikan masukan kepada para stakeholder untuk dapat dirumuskan menjadi
kebijakan.
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